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Busbobler
Du har sikkert lagt mærke til 
de flotte, farverige busbobler 
rundt i byen. 
Læs mere om projektet på 
side 18.

6 timers løb
Kan du forestille dig at løbe 
rundt om Tranbjerg Sø 61 
gange indenfor 6 timer? Det 
var præcis, hvad vinderen 
gjorde. Læs mere om bedrif-
ten på side 31.

K10 kunst
Nu kan Mikkel Noe-Nyga-
ards flotte vinderbillede fra 
kunstudstillingen Mit Tran-
bjerg blive dit.
Læs om hvordan på side 22. 

Kræmmermarked
På augusts nærmest varmeste dag var der Børnenes Kræmmermarked i skolegården på Tranbjerg-
skolen. Se de mange billeder og læs mere om kræmmermarkedet på side 8.
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Henning Sørensen
ansvarshavende

Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg 
Telefon 4010 2648

Louise Homann
Sørensen

Hjorts Allé 47, Virring
8660 Skanderborg
Telefon 2070 3451

Stina Christiansen 
journalistik

Kirkevænget 271
8310 Tranbjerg
Telefon 2124 7379

Søren Juhl
produktion

Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 2043 0001

DIG!
Titel: Hvad som helst

Helst fra Tranbjerg
tæt på er også ok
Telefon må du også meget 
gerne have.

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke 
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret 
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg. 
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal 
afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 13. oktober, 
udgivelsesdatoen er den 9. november.
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ansvarshavende • Henning Sørensen

Tid til forandring
Jeg har tidligere skrevet, at det glæder mig, at der er så mange 

initiativer i gang i Tranbjerg. K10 er ved at få godt fat og med 

et bredt program og deres forskellige initiativer, bliver det 

spændende at se, hvad der sker de næste år.

Tranbjerg Ugen blev en succes, som vi helt sikkert kommer 

til at nyde godt af fremover.

Og så hitter genbrug, som det ikke tidligere har gjort. Tran-

bjerg Tidende har i over 35 år afviklet Børnenes Kræmmer-

marked i august. Det har vi gjort til stor glæde for områdets 

børn.

Vi må dog se i øjnene, at der efterhånden skyder en del 

kræmmermarkeder op hen over året, og det kan mærkes på 

deltagerantallet til Børnenes Kræmmermarked. Trods høj sol 

og lune temperaturer havde kun 20 boder fundet vej til årets 

kræmmermarked.

Vi har i redaktionen snakket om, at det måske er tid at ændre 

på konceptet, eventuelt lade andre stå for arrangementet, og 

vi har allerede nu følere ude for at finde en løsning, der kan 

føre traditionen videre til gavn for børnene.

Det vil du kunne læse mere om i et senere nummer af Tran-

bjerg Tidende.

Og så savner vi dig stadig. For det er ret sjovt at lave Tran-

bjerg Tidende – det synes vi da selv i redaktionen, og du kan 

blive en del af dette kreative team. Lige nu er vi kun 4, og vi 

kan godt bruge et par medlemmer mere. Send os en mail på 

stof@tranbjergtidende.dk med et par ord om, hvad du mener, 

du kan bidrage med for at gøre bladet bedre, så kontakter vi 

dig hurtigst muligt.

tranbjerg
TIDENDE
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Tranbjerg Bibliotek
BAMSEBYT
Hele oktober
I anledningen af den internationale bamsedag 
torsdag d. 27. oktober, bytter vi bamser.
Du kan aflevere dine gamle bamser på bibliote-
ket i hele oktober og måske finde en ny at tage 
med hjem.
Alle er velkomne til at tage en bamse med hjem, 
uanset om man selv afleverer en eller ej. De over-
skydende bamser bliver doneret til Tranbjerg Bør-
nenes Venner.

KREAGRUPPE FOR 3.-5. ÅRGANG
Hver torsdag fra 15 – 17 
I kreagruppen kan du medbringe dine egne pro-
jekter, hvad end du kan lide at brodere, tegne, 
strikke, skrive, sy eller noget helt andet. Gå på 
jagt efter krea-rester i Deleriet, og find papir, sak-
se, lim og andet grej i skufferne. Er du allerede 
i gang med et projekt, eller har du brug for be-
stemte materialer, skal du selv medbringe dem. 
Kreagruppen er et hyggeligt fællesskab, hvor du 
kan mødes med dine venner, finde inspiration, 
slappe af og måske lære nye mennesker at ken-
de. Gruppen er selvkørende, men der er altid per-
sonale til stede, og vi er klar til at hjælpe med at 
finde materialer og noget at slukke tørsten med. 
Ingen tilmelding – bare kom.

STRIK-IN HOLDER 10-ÅRS JUBILÆUM
Torsdag d. 6. oktober kl. 17-20:30
På denne særlige torsdag fejrer Tranbjerg Biblio-
teks strikkecafé 10 år! Du skal være velkommen 
til at kigge forbi og se, om det er noget for dig 
at være med i strikkecaféen. Der er også plads til 
nybegyndere, og de andre, der deltager i strik-
kecafeen vil meget gerne lære fra sig. Denne tors-
dag aften er ekstra festlig, og der vil blive serve-
ret en jubilæumskage samt te og kaffe, som man 
altid kan nyde, når der er strikkecafé. 

KREAFÆLLESSKABET
Lørdag d. 8. oktober kl. 10 – 13
Kreafællesskabet inviterer til en hyggelig formid-
dag i kreativitetens tegn. Kom og bliv inspireret 

til, hvordan man kan pifte sit gamle tøj op ved fx 
at brodere lapper eller sy fine mønstre eller perler 
på. Du skal blot medbringe det tøj, du godt kun-
ne tænke dig at give nyt liv. Vi har garn, perler og 
sytråd, som du skal være velkommen til at bruge 
løs af. Og så er kreafællesskabet til stede for at 
give dig gode ideer til, hvilket projekt du kan ka-
ste dig ud i at lave. 

POETRY SLAM 
Tirsdag d. 11. oktober kl. 19.00 -22.00
Som afslutning på Poetry Slam workshoppen d. 
5. oktober for 8. årgang, vil der være en optræden 
på Kirketorvet 10. Jesper Kirkegaard og Tobias 
Dalager vil være værter og også selv optræde. 
Jesper er tidligere Aarhusmester i Poetry Slam, og 
han gør sig også i comedy og Story Slam. Tobias 
er tidligere tredobbelt Fynsmester i Poetry Slam 
samt forfatter og skrivelærer. Alle er velkomne til 
at deltage i performance-aftenen, og den kræver 
ikke tilmelding.

ER MIT BARN ORDBLIND?
Onsdag d. 12. oktober 16.30-18.30
Fokus på indskoling og mellemtrinnet
Kompetencecenter for Læsning vil fortælle om 
ordblindhed, og hvilke tegn man skal være op-
mærksom på. Hvilke test tages i Aarhus Kommu-
ne? Vi kommer ind på de følgevirkninger, der kan 
følge med det at være ordblind. En elev fortæller 
om det at være ordblind i folkeskolen, og sam-
men deler vi vores erfaringer og anbefalinger. Det 
er for forældre til børn i indskolingen og mellem-
trinnet. Tilmelding via www.aakb.dk/bibliotek/
tranbjerg

STRIK-IN
Torsdag d. 3. november kl. 17-20:30
Er du vild med at strikke eller hækle, eller vil du 
gerne lære det? Så kom og vær med til den må-
nedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bib-
liotek. Her mødes vi om at udveksle tips og tricks 
og hjælper hinanden med at komme videre i vo-
res forskellige projekter. Der er også plads til snak 
og at nyde en kop te eller kaffe sammen.
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LYS I TRANBJERG – LYGTEVÆRKSTED
Fredag d. 4. november kl. 12-17 
Kom og vær med til årets lysfest. Vi starter på 
biblioteket kl. 12, hvor du kan lave din egen lan-
terne.
Herefter vil der være aktiviteter rundt omkring 
i området. Vi søger i den forbindelse tomme og 
rengjorte glas og dåser. De kan afleveres på bib-
lioteket, enten til personalet eller i vores Deleri.
Hold øje med vores hjemmeside hvor begivenhe-
den løbende opdateres.

LYS I SKOVEN
Lørdag d. 5. november kl. 16-17
Tag din familie med på lommelygtetur i skum-
ringen i Børupskoven. Hvordan ser skoven ud i 
skumringen? Hvilke lyde er der, og sover alle dy-
rene mon? Det kan du og din familie finde ud af 
på en anderledes skovtur. Vi går på de større stier 
i skoven, hvor vi med lommelygter kan lyse på 
træerne og lytte til, hvordan skoven lyder i næ-
sten mørke. Du skal medbringe din egen lomme-
lygte (ikke pandelamper). Vi kommer også gen-
nem granskoven, som er særligt stille. Husk for-
nuftigt fodtøj og tøj der passer til vejret. Tilmel-
ding via www.aakb.dk/bibliotek/tranbjerg. 

FRA ARBEJDSLIV TIL SENIORLIV
Book en tid med Solveig ved at ringe til senior-
telefonen på 2427 2311
Har du for nylig forladt arbejdsmarkedet, eller er 
det noget, du kommer til inden for den nærme-
ste fremtid? Kunne du tænke dig at få et indblik 
i, hvilke muligheder og tilbud der findes i Tran-
bjerg og Aarhus-området? Eller måske kan du 

godt tænke dig at sparre med en person, der kan 
hjælpe dig med at blive klogere på, hvilke fæl-
lesskaber der kunne være relevante for dig at 
opsøge? Så har du mulighed for at booke et kaf-
femøde med Solveig på Tranbjerg Bibliotek i ca. 
30 minutter. Du har også mulighed for at booke 
Solveig i 45 min., hvis I er en mindre gruppe eller 
et ægtepar, der gerne vil booke et møde sammen. 
Det eneste, du skal gøre, er at ringe til seniortele-
fonen på 2427 2311 mandag til torsdag mellem 
kl. 8.00 og 16.00 og sige, at du gerne vil booke et 
møde med Solveig Kristiansen.

DELERIET
Deleriet er hele byens dele- og byttestation. Her 
kan du aflevere dine gamle paprør og maske 
finde nogle stofrester at tage med hjem i stedet. 
Indholdet i Deleriet skifter alt efter udbud, men 
ofte kan man finde, paprør, æggebakker samt 
stof- og garnrester. Du kan også altid aflevere 
dine brugte roll-on deodoranter, som vi donerer 
til kugledynehjælpen. I øjeblikket modtager vi 
gerne tomme kaffeposer og chipsposer til krea-
arrangement d. 3. december. 

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
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Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket

Vi er
klar!!!

Til at yde service på

Deres hårde hvidevarer.

Udføre mindre og størrer

el-installationer,

industriautomatik

samt tele og data.

Døgnvagt

86 92 75 22

læse
forening

tilbyder læsegruppe i
FOLKEHUSET TRANBJERG

Kom til fælleslæsning og del den 
gode litteratur med andre

Gruppen er for alle, der har lyst til at mødes 
med andre om god skønlitteratur og de samta-
ler, tanker og følelser, som den vækker. Vi læser 
alt mellem himmel og jord, og det kræver ingen 
forberedelse at deltage. Teksterne læses højt. Du 
kommer, som du er og deltager, som du kan og 
har lyst til.
I læsegruppen findes der ikke rigtige og forkerte 
svar. Det vigtigste er, at du møder op med åbent 
sind. Vi håber på at se dig!
HVOR: Folkehuset Tranbjerg, Torvevænget 3A 8310 
Tranbjerg – lokale 7 v. Cafeen.
HVORNÅR: Onsdage kl. 15.30 – 17.00 – Start den 
14/9 2022
TILMELDING: Ring eller skriv til koordinator  
Zineth Barfod, T: 3024 2291  
Zineth@laeseforeningen.dk
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HUSKEBLOKKEN
fra Brugerrådet - FOLKEHUSET Tranbjerg

Fredag  d. 07. okt.  Oktoberfest
Søndag  d. 09. okt.  Søndagsbanko
Onsdag  d. 12. okt.  Fællesspisning
Søndag  d. 23. okt.  Søndagsbanko
Fredag  d. 28. okt.  Fredagsbar
Onsdag  d. 02. nov.  Brugerrådsmøde
Søndag  d. 13. nov.  Søndagsbanko
Onsdag  d. 16. nov.  Fællesspisning
Lørdag  d. 19. nov.  Julemarked
 

Brugerrådet

-
 sonjadue45@gmail.com eller hanne1312@gmail.com

KIG FORBI DIT FOLKEHUS 
Folkehuset er det tidligere lokalcenter, og her er plads til alle. Du finder gymnastik-
hold, værksteder, yoga, strikke- og hæklegrupper, mandegrupper, madlavnings-
hold, krolf, litteraturgrupper, damefrokoster, fællesspisning, koncerter og meget, 
meget mere.
Du finder Folkehuset på  Torvevænget 3a.
 
DU KAN VÆRE MED TIL AT UDVIKLE FOLKEHUSET 
Alle kan bruge folkehuset, bidrage til aktiviteter og være med til at bestemme, 
hvad der skal ske. Vil du være med?
Hvis du kunne tænke dig at blive en del af folkehuset, er der mange muligheder.
Kontakt frivilligkonsulenten for at høre mere om at starte en  
aktivitet eller blive frivillig.
Sarah Hassing, frivilligkonsulent
Mail: sauh@aarhus.dk
Tlf.: 21 99 85 31
Læs mere om  
Folkehuset Tranbjerg her:  
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Stranden trak nok mere end årets 
kræmmermarked, men de fleste 
kræmmere gik alligevel hjem med en 
tung sparegris. 

Af Stina Christiansen

istoler, dukker, bamser, prinsesse-

kjoler og bøger – du kunne få det 

hele til årets kræmmermarked. 

Igen havde Tranbjergs børn fundet sa-

ger frem fra loftet og ryddet op på børne-

værelset for at trylle gammelt legetøj om 

til penge – som nogle gange blev investe-

ret i nyt og mere spændende legetøj med 

det samme. 

FDF Tranbjerg lokkede med nypoppe-

de popcorn og at få hænderne i en balje 

kølig slim, mens Tranbjerg Børnenes Ven-

ner havde fundet flødebollekasteren og 

vandpistoler og baljer med vand frem. 

Hede handler
Årets udgave af Børnenes Kræmmer-

marked foregik på én af de rigtig varme 

augustdage i skolegården på Kirketorvet. 

Det påvirkede ikke salgstalerne på de tyve 

boder, men det gjorde desværre, at knap 

så mange fandt frem til deres boder. Selv-

om flere var godt tilfredse med dagens 

salg, var der til tider lidt mennesketomt. 

Fremtidens kræmmermarked
De seneste år er der kommet flere kræm-

mermarkeder til i Tranbjerg, og arrangø-

rerne bag Børnenes Kræmmermarked, 

Tranbjerg Tidende, vil se på, om Børne-

nes Kræmmermarked skal finde en anden 

form, eller hvad der skal ske. 

Endnu en gang løb Mille, Malthe og farmor med første-
præmien for den flottest udsmykkede bod. 
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Står I og mangler en murer til en af de nedenstående opgaver, så ring 40 95 54 42og få et uforpligtende tilbud. 

 Omfugning af murværk
 Skorsten
Pudsning og vandskuring
 Badeværelser
 Klinker og flisearbejde
 Tilbygning, ombygning
 og renovering 
 Diverse reparationer

apsKåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

Helle Riising Bruhn

Din lokale kvindelige Bedemand

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” og 
pjecen ”Vejledning til pårørende”

Din lokale glarmester
Hørning Glas

Alt i vinduer, 
døre, termoru-
der, glas, spejle 
og indramning.

Vi kommer 

overalt

Tlf. 8692 3402
Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00

www.hørn ingglas.dk
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33-årige Kenneth Vinge er blevet fær-
dig som el-installatør og klar med sit 
eget firma Vinge El-Service.

Af Stina Christiansen

et er efterhånden 12 år siden, at 

Kenneth Vinge blev udlært elektri-

ker. Men for omkring fem år siden be-

gyndte tanken om at læse videre til el-

installatør at rumstere, og han har derfor 

taget de mange moduler som selvstudie, 

hvor han skulle møde på studiet en gang 

om ugen, hver tredje måned – mens han 

passede sit arbejde som elektriker. 

- Det kræver noget selvdisciplin at væ-

re selvstuderende. Jeg har virkelig skullet 

hænge i i skoleperioderne med selvstudie 

D

Tranbjergs nye el-installatør
om aftenen og i weekenderne ved siden af 

arbejdet, fortæller Kenneth. 

Han frygter derfor heller ikke at skulle 

være selvstændig og arbejde fra 7 morgen 

til 17-18 stykker hver aften. Og heldig-

vis er der også opbakning fra familien i 

Tranbjerg.

- Min kone er indstillet på, at jeg skal 

have gang i forretningen. Men hun vil da 

gerne have, at jeg lige kommer hjem til 

aftensmad, siger Kenneth.

De har tilsammen tre piger på 7, 9 og 

11 og venter en dreng til december. 

Egen autorisation
De sidste 11-12 år som elektriker har budt 

på en masse forskellige jobs og opgaver.

- Jeg har arbejdet som industri-elek-
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triker, hus-elektriker og på store bygge-

pladser. Jeg kan alt fra at skifte fru Jensens 

stikkontakter til at være med til byggeriet 

af et nyt hus, renovere det, energiopti-

mere og rådgive i forhold til ladestandere, 

solceller og varmepumper, siger Kenneth 

Vinge. 

De sidste 3,5 år har han været selv-

stændig og lejet sig ud til andre firmaer 

for at kunne kører under deres autorisa-

tion. Men nu, hvor han selv er blevet el-

installatør med egen autorisation, kan han 

selv varetage og skrive under på, at det 

arbejde, der er blevet udført, er efter gæl-

dende love og regler. 

Den lokale el-installatør
Skal han køre lidt efter opgaven, er det 

heller ikke noget problem. 

 - Jeg er vant til at have en del rejsear-

bejde. De næste tre dage skal jeg eksem-

pelvis til Sjælland. Men jeg synes, at jeg 

har taget min tørn nu, og vil gerne være 

tættere på familien, siger Kenneth Vinge. 

Det vil også give lidt mere fritid, når 

det nye familiemedlem melder sin an-

komst til december og tid til familien og 

de ting, som Kenneth ofte går og laver i 

familiens hus. 

- Vi har lavet en tilbygning, og lige nu 

laver vi soveværelset om, fordi mit kon-

tor bliver til børneværelse, siger Kenneth 

med et smil. 

Lige nu er hans ting henvist til gara-

gen, så med tiden skal han også finde sig 

et lokalt værksted til sit grej.

- Lige nu er jeg i en overgangsfase med 

nogle samarbejdspartnere, til jeg selv kan 

fylde min kalender ud. Folk skal jo lige 

finde ud af, at jeg er her, siger Kenneth 

Vinge. 

Han håber, at han som den eneste helt 

lokale el-installatør med tiden kan få en 

masse lokale kunder og dække Tranbjerg, 

Mårslet, Solbjerg og Aarhus Syd generelt. 

- Jeg skal jo leve af mit navn, service og 

kvalitet, og mange vil gerne støtte lokalt. 

Så jeg håber, at folk vil bruge mig igen el-

ler henvise andre til mig, siger han. 
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BAY TAG – ALT I TAGPAP
VI UDFØRER ALT I TAGPAP, 

FRA TAGET PÅ SMÅ BRÆNDESKURE

 TIL TAGET PÅ STORE VIRKSOMHEDER.

EN VANDTÆT FORBINDELSE

Kasper Holm Madsen • Mobil: 4018 7713 • Email: kasper@baytag.dk
Brian Bjerre Christiansen • Mobil: 4028 9713 • Email: brian@baytag.dk

4018 7713

2511 1135

VI FJERNER DINE PROBLEMTRÆER
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L

10.000 FDF’ere var samlet i Julsø til 
den årlige landslejr, og FDF Tranbjerg 
var også med. 

Af Mikkel H. Lauritsen

ugten af bål og lyden af glæde er slet 

ikke til at tage fejl af! FDF Landslejr 

er i fuld gang på det 121 hektar store om-

råde ved Julsø mellem Ry og Silkeborg, og 

blandt de deltagende kredse finder vi den 

lokale kreds fra Tranbjerg.

Teltet er rejst, og et større pionerar-

bejde i form af raftebyggeri er igangsat for 

for alvor at etablere lejren, hvor FDF’erne 

skal tilbringe hele 10 dage i hinandens 

selskab. Der skal både bygges  et køk-

ken samt et opholdsområde, som også 

skal agere soveplads for to ledere – de 

har nemlig skiftet telt og liggeunderlag 

ud med hængekøjer, hvilket sætter større 

krav til konstruktionens bæreevne. Som 

FDF’er er dette dog noget, man har helt 

styr på!

Ganske særligt
Der er ingen tvivl om, at som FDF’er er 

det at være på landslejr noget ganske 

særligt:

- Det var fedt at være afsted igen, og 

ikke mindst rart at være samlet med så 

mange mennesker efter de sidste par år 

med corona. Der er intet, som slår 10.000 

mennesker som skråler i kor med     fæl-

lessang. Det var så fedt at kunne give bør-

nene denne store oplevelse!, lyder det fra 

Rasmus Svalø, som er én de lokale ledere 

fra Tranbjerg.

FDF landslejr efter coronapause

FDF’ernes første landslejr blev afholdt 

i 1926 ved Hørhaven i Marselisborgsko-

vene, og overskuddet blev efterfølgende 

brugt til at opkøbe området ved Julsø, 

som i dag går under navnet FDF Sletten. 

Landslejren er afholdt her siden 1967.

Kredsen i Tranbjerg mødes hver ons-

dag kl. 18.
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LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

Birkegårdsvej 32 . 8361 Hasselager . Tlf. 86 28 43 88 . mail: pp-bus@pp-bus.dk . www.pp-bus-dk

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

TT06-2022.indb   16 17.09.2022   07.14



| 17

n y  e j e r

H

Sami Ergin, den nye ejer af Café Fensø 
i Center Syd, håber at kunne byde hele 
byen på lækre retter fra sit nye menu-
kort. 

Af Stina Christiansen

ver dag kører Sami Ergin fra bopæ-

len i Odense til sit nye arbejde som 

ejer af Café Fensø i Center Syd her i Tran-

bjerg. Det er ikke nyt for ham at drive en 

café. Han har erfaring med både caféer, 

restauranter og bistroer. Men nu har han 

kastet sin kærlighed over Fensø.

- Jeg havde egentlig ikke regnet med at 

skulle være selvstændig igen. Men jeg ta-

ger chancen her og prøver, siger Sami Er-

gin. Muligheden bød sig, og nu leder Sa-

mi efter lejlighed i nærheden, så han ikke 

Nyt ansigt bag Fensøs disk
skal bruge 1 ½ time hver vej hver dag på 

transport. 

Fensø er nemlig åben hver dag – tirs-

dag til søndag fra klokken 11 til 21, og 

mandag fra 16 til 21, og Sami er at finde 

bag disken og i køkkenet hver dag. 

Små forandringer
Caféen ligner sig selv, men der er sket fle-

re ændringer med menukortet. 

- Der er kommet flere nye retter til 

blandt andet brunch og nogle frokostret-

ter, siger Sami. 

56-årige Sami Ergin kokkerer det hele 

selv og har et lille håb:

- Jeg ønsker, at alle fra Tranbjerg skal 

komme og prøve at spise her, siger han 

med et stort smil. 
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Orange, lilla og blå – busboblerne i 
byen lyser op takket være en lokal 
kunstner og hendes ”medmalere”.

Af Charlotte Vind Pless

åske har du allerede bemærket, at 

der er kommet farve på nogle af by-

ens busbobler. Du har måske også ople-

vet, at ”din” busboble har været spærret af, 

så det ikke har været muligt at hvile be-

nene, mens du venter på bussen. Alt sam-

men skyldes, at Teknik og Miljø i Aarhus 

Kommune har fokus på at få kunst ud i 

bybilledet, og i den forbindelse har hyret 

den lokale kunstner Merete Graversen til 

at styre projektet. 

Hele byen maler med
Det er dog ikke kun Merete Graversen, 

som maler på busboblerne. Merete står 

for den overordnede designplan. Men der 

er også en gruppe af frivillige, som hjæl-

per til i projektet, og langt størstedelen af 

busboblerne bliver udsmykket i fællesskab 

med byens institutioner og foreninger. Så 

hele byen er i fuld gang med workshops 

og malerpensler. Alle busbobler får deres 

egen farve og tema, så man har rig mu-

lighed for at finde sin egen favorit, når de 

alle står færdige.

Den første busboble, der stod færdig, 

er orange på Skovgårdsvænget. Denne 

boble er lavet i samarbejde med beboerne 

på Bocenter Tranbjerg, som har arbejdet 

omkring temaet ”de skæve kroppe”. Bebo-

erne har tegnet dem selv og stået model 

til mange af de figurer, som nu er malet i 

den orange boble. Det har været et super-

M

Busbobler bliver kunstbobler
spændende projekt at være med i for Bo-

center Tranbjerg.

 - Beboerne er kommet tættere på nær-

miljøet her i Tranbjerg og viser stolt bil-

leder af den færdige busboble frem på 

arbejde, til venner og familie. At blive 

nævnt på Facebook og i en artikel er af 

langt større betydning for beboerne, end 

det er for dig og mig, udtaler Lisbeth Friis 

Petersen, der er Aktivitetskoordinator på 

Bocenter Tranbjerg og har deltaget i pro-

cessen sammen med beboerne. 

Tak for tålmodigheden
Det tager lidt tid at male 11 busbobler 

med forskellige temaer, men holdet bag 

projektet arbejder så hurtigt, de kan, og 

som vejret tillader det, og er meget tak-

nemmelige for alle de søde kommenta-

rer og den gode tålmodighed, de møder, 

når de er ude og male i boblerne. Der er 

borgere, som stopper op og vinker, bus-

ser der dytter og hjælpsomme borgere, 

som kommer forbi med kaffe, snacks og 

skyllevand til pensler eller andet, som kan 

være glemt på farten. 

Afspærringen er både for at passe på 

udsmykningen, imens arbejdet står på, 

men også for at sikre, at ingen medbor-

gere får maling på tøjet. Så selvom det er 

rart at sidde ned, når der ventes på bus-

sen, er det vigtigt, at afspærringerne ac-

cepteres, og så lover gruppen bag, at 

afspærringerne flyttes så snart, det er 

muligt. 

Vi går en vådere og koldere tid i møde 

og tiden vil vise, hvor mange busbobler, 

der når at blive færdige inden, vejret sæt-

ter en stopper for arbejdet. Men gruppen 

TT06-2022.indb   18 17.09.2022   07.14



| 19

k u n s t b o b l e r

arbejder ufortrødent videre, og indtil vi-

dere er der i skrivende stund gang i seks 

busbobler. Blandt andet lilla på hjørnet 

af Torve Allé, hvor FDF er med og gul 

boble i modsatte ende af Torve Allé, som 

bliver lavet i samarbejde med 4.D på 

Tranbjergskolen.

Kunstrute i Tranbjerg
Når alle busbobler står færdige, bliver det 

muligt at komme på en tur rundt og høre 

om de forskellige bobler og deres temaer. 

Der er et stykke vej rundt i Tranbjerg, så 

nogle ture bliver måske på cykel og andre 

på gåben. Men alt det kommer der mere 

om, når Merete og gruppen bag er kom-

met nærmere det sidste penselstrøg. 

Det bliver spændende at følge proces-

sen videre og se, hvad der dukker op i de 

enkelte busbobler. En ting er dog sikkert 

– der bliver så meget at se på, at det bli-

ver knapt så kedeligt at vente på bussen i 

Tranbjerg fremover. 
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Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

60 800 807

Åbningstider: mandag - fredag 9.00-18.00 | lørdag 8.00-13.00
Tlf. 86 29 48 00

Tranbjerg Centrer Syd | Kirketorve 6-8 | 8310 Tranbjerg

WWW.FRISORVEST.DK

TRANBJERG
KØRESKOLE

Der er teoriundervisning i 
“Æblehaven” Trankær Vænge 98
Besøg www.tranbjergkoreskole.dk og 

bliv opdateret angående holdstart, 
priser og generel info om uddannelsen 

og din kommende kørelærer!27347480
Lisa Strange

LÆSNING
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Onsdag den 26. oktober kl. 19-21
inviterer

AIA-Tranbjerg Gymnastik
igen til sangaften i caféen i

Folkehuset.
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Vinderbilledet fra kunstudstillingen 
Mit Tranbjerg sættes på auktion for at 
rejse penge til nyt gårdhave-projekt 
omkring K10.

Af Charlotte Vind Pless

en helt store vinder i forbindelse med 

kunstudstillingen Mit Tranbjerg var 

Mikkel Noe-Nygaard, som både rendte 

med 1. pladsen ved juryens bedømmelse og 

med publikumsprisen. Nu har han valgt at 

sætte sit værk på auktion og håber, det lo-

kale erhvervsliv ved at købe værket vil støtte 

op om de gode initiativer i Tranbjerg.

Penge til sammenhold
- Først og fremmest er jeg umådeligt stolt 

over at have vundet publikumsprisen. 

Jeg fornemmer, at der er mange, der har 

kunnet se sig selv i dét Tranbjerg, jeg har 

skildret.

Jeg vil meget gerne donere mit billede, 

fordi jeg kan se, at en indtægt herfra rent 

faktisk kan gøre en forskel. Med få mid-

ler lykkes det rent faktisk de frivillige i 

Tranbjerg at løfte bylivet, sammenholdet 

og oplevelser - for både store og små i 

Tranbjerg. Jeg vil gerne se pengene gå til 

noget, der kan øge sammenholdet i Tran-

bjerg. Det er dét, der gør det godt at bo 

her - at vi hjælper og passer på hinanden 

og vores by, siger Mikkel Noe-Nygaard. 

Helt specifikt har Mikkel valgt, at pen-

gene fra auktionen skal gå til arbejdet 

med at få fjernet muren i den sidste gård-

have på K10, som mangler at blive sat i 

D

Kunst til fordel for gårdmiljø for 
de unge

stand. Ved at få fjernet muren mod Cen-

ter Syd samt hjørnet af muren mod cykel-

stien bliver der åbnet op, så man kan se 

Naturcentret fra parkeringspladsen. Dette 

vil gøre hele gårdhaven mere indbydende 

samtidig med, at det er mere trygt at fær-

des i området. 

Unge sætter gårdhaven i stand
Selve arbejdet med at sætte gårdhaven i 

stand er startet, når dette Tranbjerg Ti-

dende er kommet på gaden. Jordbrugets 

Uddannelsescenter har igen i år tilbudt at 

komme med en gruppe unge mennesker, 

som er på grundforløb på skolen. De un-

ge mennesker kommer til at bruge nogle 

uger på at sætte udearealerne i stand. Sid-

ste hold, der var forbi for at give en hånd 

med på K10, blev taget rigtig godt imod 

af byen, og vi håber, I igen er klar til at 

tage godt imod de seje unge, som kom-

mer og gør en kæmpe forskel for hele 

Tranbjerg.

Den sidste gårdhave vil ligesom de to 

andre også blive indrettet med fokus på 

genbrug og bæredygtighed, så hvis du 

har planter i overskud i haven, ligger inde 

med byggematerialer eller et bordebæn-

kesæt, du ikke længere skal bruge, så ta-

ger K10 meget gerne imod. Vi kommer 

til løbende at spørge efter hjælp på vores 

Facebookside samt i Borgere i Tranbjerg, 

så hold endelig øje der. 

I denne gårdhave vil der være fokus på 

at få den indrettet, så den er mere indby-

dende for byens unge mennesker. Det har 

længe været et ønske at skabe nogle ude-
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rum i byen, hvor de unge kan hænge ud 

og hygge sig. Byens unge er altid velkom-

men på K10, men der har været ønske 

om at gøre et område endnu mere ungt, 

og det gør vi så nu. Det betyder ikke, at 

andre ikke må benytte haven, blot at vi 

denne gang vil involvere byens ungdom 

endnu mere i projektet.

De 2 foregående gårdhaver blev bygget 

for under 100 kroner, men denne gang er 

der en hel del murværk, som skal fjernes 

og køres væk. Det koster en del, og der-

for er vi meget taknemmelige for, at Mik-

kel har valgt at støttet projektet med sit 

kunstværk.

Auktionen slutter d. 1.11, så skynd dig 

at give et bud.

Auktionen
Selve værket har Mikkel lavet til udstillin-

gen Mit Tranbjerg, hvor 12 kreative bor-

gere i byen gik med til at skabe et kunst-

værk hver, hvor inspirationen skulle fin-

des lige her i Tranbjerg, hvor vi bor. Vær-

kerne var udstillet på K10 i 14 dage, hvor 

over 200 besøgende var forbi og se udstil-

lingen. Mikkels værk, som nu kommer på 

auktion, er digital print på mat uncoated 

200g FSC papir. Værket måler 50*70 cm 

og kommer med sort ramme. 

Auktionen for kunstværket starter den 

1. oktober og slutter den 1. november. 

Alle har mulighed for at byde, men det 

er Mikkels store håb, at nogle af byens 

erhvervsdrivende vil komme på banen. 

Så kender du nogen, som burde kende 

til denne auktion, så prik dem endelig 

på skulderen, så alle får chancen for at 

byde på det flotte værk, som repræsente-

rer vores alle sammens skønne Tranbjerg. 

Bud skal indgives til tranbjergbylivshus@

aarhus.dk, og K10 vil løbende orientere 

om, hvor langt buddene er nået. Buddene 

starter ved 2.000 kroner. 

a u k t i o n
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus 

med plads til 48 personer

Til fest og møder
A/B Æblehaven

Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Kontakt kun via 
faelleshuset@aeblehaven-abf.dk

aeblehaven.abf.dk

Hjemmebesøg Høreværn
Høreapparater fra 
førende leverandører

Tranbjerg Hovedgade 5 · 8310 Tranbjerg · Tlf: 42 15 32 11 

e-mail: info@tranbjerghc.dk · www.tranbjerghc.dk

���������	
��
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AIA
TRANBJERG

Cafe

60 462  462
cafe-aia@outlook.dk

ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE 16.30 - 21.00

TIRSDAG LUKKET

Café AIA • Grønløkke Alle 7, 8310 Tranbjerg • 60 462 462 • cafe-aia@outlook.dk

MENUFORSLAG
FORRETTER
PIZZA & BØRNEPIZZA
SHAWARMA (RULLEKEBAB)

GRILLRETTER
BURGER
GRÆSKE RETTER
DRIKKEVARER

KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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TRANBJERG - SOLBJERG
v/ Torben Skov Lauridsen & Jesper Grøne Andersson

Kirketorvet 6, 8310 Tranbjerg J

tranbjerg@home.dk · Tlf. 86 29 07 11

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Jeg hjælper 
dig godt på plads 

i boliglivet

”

Søren Sindal Jensen
Butikschef, home Tranbjerg

64
49

5

Ring: 8629 0711
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Det er bare nogle af de aktiviteter, der 
foregår på K10. Bylivshuset er blevet 
et åndehul med et hav af aktiviteter. 

Af Charlotte Vind Pless

er er virkelig kommet gang i alt fra 

dansesko til perleplader og kaffe-

snakke i vores alle sammens bylivshus. 

Det er helt fantastisk, sådan som vi i byen 

har lyst og energi til at arrangere noget, 

som kan være til gavn for hinanden. Så 

tak til alle jer, der hver dag gør en ind-

sats for at lave skønne aktiviteter, holde 

ukrudtet nede i haverne og hjælper med 

at bygge alverdens ting af genbrugsmate-

rialer på K10. Det er lige præcis sådan et 

sammenhold, der var drømmen, den gang 

de spæde tanker omkring et samlings-

punkt i byen opstod. 

Akupunktur og gårdhave
Det sidste nye tiltag på K10 er NADA 

akupunktur. Susan har sin egen klinik, 

men hver anden mandag sidder hun på 

K10 og tilbyder akupunktur, hvor man 

udelukkende betaler for udgifterne til 

nåle og diverse, så hun ikke tjener på det, 

men udelukkende gør det, fordi hun ved, 

det kan gøre en forskel for sine medbor-

gere i Tranbjerg. NADA er nemlig en spe-

ciel akupunkturform, der er særlig god til 

folk, som døjer med stress, angst, depres-

sion og uro. Når man kommer til Susan 

på K10, skal man ikke fortælle om, hvor-

for man kommer. Så der er ikke en masse 

spørgsmål og snak, blot ro og nærvær i 

D

Legestue, foredrag og musikfortæl-
linger

Et blik ind i den sidste gårdhave fra før forvandlingen gik 
i gang.
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den tid, behandlingen tager. 

Noget andet, som er i gang, er arbejdet 

med at omdanne den sidste gårdhave til 

endnu et lækkert byrum i byen. Det er in-

gen hemmelighed, at den sidste gårdhave 

har vente lidt længe på at blive forvandlet. 

Men nu er arbejdet endelig gået i gang og 

målet med denne gårdhave er at lave et 

uderum, som særligt tiltaler byens unge 

mennesker. Endnu engang har vi fornø-

jelsen af at få hjælp fra Jordbrugets Ud-

dannelsescenter, som har en sej flok unge 

mennesker, der i forbindelse med deres 

grundforløb har fået til opgave at give 

en hånd med på K10. Det er så skønt, de 

igen har lyst til at være med og det bliver 

spændende at se den forvandling gårdha-

ven får.

Hold øje med Facebook
En af de udfordringer der har været i fo-

kus helt fra start er, hvordan det bliver 

fortalt og vist, hvor mange spændende 

ting, der foregår på K10. Langt det me-

ste lægges løbende op på Facebook-siden 

Kirketorvet 10, så hold endelig øje der. 

Men det har længe været et brændende 

ønske at gøre aktiviteterne i huset endnu 

mere synlige og i en periode, har måne-

dens program været skrevet på ruderne. 

Men nu er der endelig kommet en langt 

bedre løsning, da det er lykkedes at om-

bygge et skab med whiteboardtavle, som 

stod og samlede støv i en kommunal kæl-

der, til det fedeste plakatskab. 

I skrivende stund, er Kasper, som hjælper 

med at bygge alverdens ting til K10, ved 

at lægge sidste hånd på tavlen, og det er 

99,9% sikkert, at den hænger på muren 

ud mod parkeringspladsen, når du sidder 

og læser dette blad. 

Så fremover kan du svinge forbi K10 og 

se ugens åbningstider, kommende akti-

viteter og meget mere – også uden for 

åbningstid. 

Kom i julestemning på K10 d. 26.11
Det var så hyggeligt sidste år, da julestem-

ningen sænkede sig over K10 samtidig 

med, at Tranbjerg Børnenes Venner sør-

gede for juletræs-tænding og hygge på 

Naturcentret. Derfor afholdes der igen i år 

julemarked på Kirketorvet 10, hvor huset 

fyldes med diverse boder med håndarbej-

de og kreative sysler. Mange boder er al-

lerede booket, og der er blandt andet glas-

kunst, strik og smykker på programmet. 

Så husk at sætte kryds i kalenderen den 

26. november kl. 10-15 og tag endelig he-

le familien og vennerne med.

Fællessang på K10 er tilbage igen. Den første torsdag hver måned kl. 15-17.
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• REPARATION          • OPRETNING

• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER

• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg

Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk

www.solbjerg-biler.dk

Solbjerg Biler

F Y S I O T E R A P I

T R A N B J E R G

86 29 98 86
MAIL@TRANBJERGFYS.DK

CENTER SYD
Butikstelefon:  

8171 1729
Shop online på byhein.dk

Tanja Hansen •  kontakt@hansenmalerfirma.dk • 23 31 32 37
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Når du fremover skal have garn, tu-
scher, karton, perler eller andet til di-
ne kreative sysler, skal du ind i Center 
Syd, hvor Hobby Bien er flyttet ind. 

obbybutikken Hobby Bien er flyt-

tet fra de gamle lokaler Kirketor-

vet 5 den 1. oktober og ind i Center Syd 

Kirketorvet 6-8 i lokalet ved siden af 

blomsterbutikken.

- Den 3. oktober slog vi dørene op 

til de nye lokaler, og vi glæder os til at 

tage mod kunderne i de fine og lyse 

omgivelser. 

Vi har været superglade for de lokaler 

vi har været i i over 8 år, men det er tid til 

nyt, og vi glæder os til at rykke ind i lo-

kalet 25 meter fra det gamle. Det er et nyt 

Hobby Bien flytter 
og lyst lokale med åbenstående døre, så 

alle har nemt ved at komme ind, siger ejer 

Vibeke Gravgaard. 

Butikken glæder sig til at give en su-

pergod oplevelse i butikken og online. 

- Den nye butik bliver indbydende 

med længere reolsektioner, hvor varerne 

bliver nemmere at finde og overskue for 

vores kunder. Vi glæder os vildt meget 

og kan næsten ikke vente med at præ-

sentere de nye omgivelser, siger Vibeke 

Gravgaard.

Åbner her den 3. oktober.
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SCHANTZ REVISION
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Vi skaber værdi

Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66 
E-mail: revisor@schantzrevision.dk

A D V O K A T  T O L S T R U P
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    Murermester

Allan Lauridsen
Tisetvej 46 • 8355 Solbjerg
Tlf. 4031 3381
Mail: mail@allanlau.dk

Bilsyn
Søren Fanøe

PAVA Bilsyn Solbjerg

Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg
Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk

www.pavabilsyn.dk

Åbningstider:
Mandag - Fredag 8.30 - 17.00
Lørdag 9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
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108 løbere løb rundt om Tranbjerg Sø 
– enten på hold eller som sololøbere. 
Vinderne nåede henholdsvis 64, 61 og 
51 runder.

Af Stina Christiansen

et kan lyde meget kedeligt at løbe 

den samme 1,1 kilometer strækning 

i 6 timer, men ikke desto mindre var det, 

hvad 108 mennesker foretog sig lørdag 

den 10. september.

21 af dem løb selv – så de altså skulle 

tage alle runder selv, mens resten var på 

et hold med 2 til 6 deltagere, så de kunne 

skiftes. Hvordan man fordeler det, be-

stemmer man selv. Det kan være en run-

de ad gangen eller 21 kilometer eller en 

time – der må bare kun være en fra hvert 

hold på banen ad gangen. 

Heldigvis er der et depot (og et toilet) 

for hver runde, så deltagerne kunne tanke 

D

6 timer rundt om Tranbjerg Sø
Snøfler, vingummi, chips, cola, kaffe eller 

andet, der kunne give lidt energi. 

Det mest vedholdende hold blev Viby 

Gym Allstars, hvor holdets 4 løbere sam-

men tog 69 runder altså 75,9 kilometer.

På kvindesiden blandt sololøberne var 

det Tranbjerg Løbers Vibeke Pendorff, der 

nåede 51 runder svarende til 56,1 kilome-

ter, mens det for mændene var Rasmus 

Bøttcher også fra Tranbjerg Løber med 61 

runder – i alt 67,1 kilometer. 

SuperBrugsen og Rema sponserede 

præmierne. Hartmeier leverede sandwich 

og kage. Overskudskage blev afleveret på 

Østervang til stor glæde.

Fakta:
Rekorden for hold er 73 omgange – svarende 
til 80,3 km. Her var der 5 løbere på holdet. For 
sololøberne er rekorden 66 omgange – i alt 
72,6 km. 
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Fællesrådet har holdt flere møder med 
kommunen og blandt andet diskute-
ret de mulige boliger ved Frisenholt 
og forskellige projekter i byen. 

erioden efter sommerferien byder 

typisk på mange møder, og i år var 

ingen undtagelse. 

Fællesrådet har blandet andet deltaget i 

det årlige seminar for alle fællesråd i Aar-

hus Kommune, hvor vi sammen drøfter 

den samarbejdsaftale, vi har med kom-

munen, og hører nyt fra Kommuneplan-

chefen, Rådmanden for Teknik og Miljø, 

samt fra Borgmesteren. 

En spændende aften på rådhuset, hvor 

de mere langsigtede planer for byggeri 

i hele Aarhus blev drøftet, og hvor dia-

log omkring styrkelse af fællesrådene og 

kommunikation om vigtige projekter i vo-

res nærområder var i højsædet.  

Et planlagt møde, som desværre aldrig 

blev til noget, var et introduktionsmøde 

til Rådmanden for Teknik og Miljø, Sten 

Stavnsbo. Han meddelte i samme uge sin 

afgang fra posten før tid, og så sig derfor 

nødsaget til at aflyse vores møde. Vi jagter 

pt. hans afløser for at få et møde i kalen-

deren hos ham snarest for at tale om de 

mange ting, store som små, som optager 

Fællesrådet og vores medlemmer her i 

Tranbjerg. 

Boliger ved Frisenholt
En endelig beslutning omkring Lokal-

plansforslag nr. 1154, de godt 50 poten-

tielle nye boliger ved Frisenholt, blev på 

byrådsmøde i slutningen af august, ud-

Fællesrådet i dialog med kommunen

skudt og sendt retur til Teknisk Udvalg 

for yderligere afklaring. De omkringlig-

gende grundejerforeninger, samt Fællesrå-

det havde bedt om foretræde for teknisk 

Udvalg for at uddybe nogle af de bekym-

ringer, vi og de havde omkring bygge-

planerne. Medlemmerne var lydhøre og 

havde mange spørgsmål for at forstå pro-

blemstillingerne. Vi afventer i øjeblikket 

fortsat afklaring på, hvorvidt vores ind-

sigelser vil komme til at forme projektet 

yderligere.  

Sidst, men ikke mindst, så har vi været 

inviteret med til at besigtige et af kom-

munens mange grønne områder, hvor der 

er planer om at lave en discgolf bane. Det 

gælder området med den gamle æbleplan-

tage ved Sletvej over mod ”bagsiden” af 

Birkemosevej. Vi følger med i planerne og 

fortæller nyt, så snart der er en afklaring 

af den endelig plan. 

Projektlisten
I sidste nummer af bladet fortalte vi, at 

vores årlige møder med kommunens for-

skellige afdelinger så småt ved at blive 

startet op igen efter to år med corona. Det 

betyder, at vi nu igen kan begynde at læg-

ge pres på at få vores projekterne på vores 

projektliste ført ud i livet. 

På vores første møde med Mobilitets-

afdelingen fik vi en række af projekterne 

på vores liste tilføjet til kommunens lister, 

så de forventelig kan føres ud i livet snart. 

Det gælder blandt andet: 

• Stitilslutning på nordsiden af Tingskov 

Allé, vest for Landevejen

Fællesrådet spurgte til en gangsti, som 
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kunne gå lidt mere direkte til den nye 

stikrydsning. På foranledning her-

af vil der blive lagt en fliserække langs 

cykelstien.

•  Trappe fra Østerbyvej til Tingskov Allé

Ønske om rampe indføjes i projekt-

databasen og i listen over Tranbjergs 

mobilitetsudfordringer.

•  Fortov på nordsiden af Orholt Allé fra 

Landevejen til Fakta samt i sydlig ende af 

Jegstrupvænget

Ønsket om bredere fortov indføjes i pro-

jektdatabasen og i listen over Tranbjergs 

mobilitetsudfordringer.

•  Tingskov Allé, forlængelse af cykelsti fra 

Obstrupparken til Mårsletstien

Ønsket indføjes i kommunens samlede 

cykelstiprioritering. Oplysning om place-

ring i denne forventes at kunne gives i lø-

bet af efteråret. Videregives desuden som 

input til skolevejsanalysen.

Derudover ville man sammen med be-

lysningsafdelingen få kigget på belysning 

til krydsningen af Jegstrupvej/Grønløkke 

Alle, og at finde et alternativ til alminde-

lige lysmaster til banestien, da standard-

løsninger ikke kan opsættes på grund af 

bredden på stien. Det blev i øvrigt oplyst, 

at der forventes en ny udrulning af 40 

km/t zone i 2023, hvor blandt andet Jeg-

strup kunne komme i spil, da dette har 

været et ønske fra de lokale grundejerfor-

eninger derude. 

Vi glæder os over, at der igen kan 

komme gang i behandlingen af projekter, 

og at der er velvilje til at tage vores ønsker 

til forbedringer alvorligt. 
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS

Tranbjerg Bodega

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-20.00 . Fredag-lørdag kl. 10.00-22.00 . Søndag kl. 10.00-20.00Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10.00-20.00 • Fredag-lørdag kl. 10.00-22.? • Søndag kl. 10.00-18.00

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Bestil tid online på www.munkevvs.dk – eller ring 86 29 05 58

MUNKE VVS A/S   |   TRANBJERG HOVEDGADE 48   |   8310 TRANBJERG   |   WWW.MUNKEVVS.DK

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

Tlf. 86 29 39 59
www.dgs-tranbjerg.dk

Vi lever i mødet

Tranbjerg Hovedgade 1 | 8310 Tranbjerg J | 8630 3700 | tranbjerg@djurslandsbank.dk

I Djurslands Bank
lever vi i mødet. 
Mødet mellem dig og os. 

Den kvindelige intuition er med til at lette svære samtaler. Har du mistet en, der står dig nær kan 
rundt.begravelse/bisættelse efter dit ogsidste farvel bliver et rart minde.

Din bedemand
er en kvinde
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Tranbjerg var indtil sidste halvdel af 
1900-tallet et skovfattigt sogn, og 
med nogle få undtagelser var der ikke 
mange træer i området. Så sent som 
i femte udgaven af Trap Danmark fra 
1963 stod der, at landskabet i Tran-
bjerg var karakteriseret ved en del 
små moser og kun lidt skov ved Bro-
holt Krat og Tingskov. 

Af Lars Kjærsgaard Johansen - Tranbjerg 

Lokalhistoriske Samling

dag er situationen meget forandret, 

og der er siden 1970 plantet man-

ge træer, både af kommunen og private. 

Der er blevet rejst to skove, den største 

er Tranbjerg Skov på ca. 70 ha, som blev 

plantet i Børup og Jegstrup i perioden 

1983-2004. Den anden er Østerby Skov 

fra 2013, som er på ca. 20 ha. Derud-

over er der også plantet mange træer på 

de grønne områder og langs stier og veje. 

Også i de mange parcelhushaver er der 

mange træer.

Allerede i første halvdel af 1900-tallet 

blev der plantet træer i de nyanlagte ha-

ver, som opstod, da der blev bygget man-

ge villaer og forretninger i Tranbjerg Sta-

tionsby. De fleste var træer, der ikke blev 

så høje, fx frugttræer, men der blev også 

plantet høje træer. I haven til Tranbjerg-

vej 8 står to høje og flotte træer, som også 

er sjældne, og ved et tilfælde har vi kend-

skab til deres historie.

Mikael Nielsen
Træerne blev plantet i 1945 eller 1946, da 

To sjældne træer på Tranbjergvej

sparekassedirektør Mikael Nielsen boede 

i huset sammen med hustruen Nanna og 

deres søn Holger. Holger Nielsen var til 

stede, da træerne blev plantet, og det er 

ham, der har fortalt om baggrunden for, 

at de to træer blev plantet kort efter Dan-

marks befrielse i 1945.

Mikael Nielsen ejede Tingskovgård i 

Østerby fra 1910, men ved siden af arbej-

det på gården involverede han sig i meget 

forenings- og bestyrelsesarbejde, og fra 

1925 til 1929 var han sognerådsformand 

i Holme-Tranbjerg Kommune. Efter han 

blev direktør for Landbosparekassen i 

Aarhus i 1935, forpagtede han gården 

De to træer set fra haven.
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ud til sin ældste søn, og flyttede derefter 

sammen med familien til huset på Tran-

bjergvej 8.

Signe Marie Nielsen
Mikael Nielsens bror, Niels Sørensen 

Nielsen, var i 1908 blevet gift med Martha 

Poulsen Birkegaard fra Hasselager, og i 

1910 fik de datteren Signe Marie Nielsen. 

Da hun var 12 år blev forældrene skilt, og 

Signe flyttede med sin mor til Aarhus. Ef-

ter gymnasiet fik Signe arbejde på Aarhus 

Oliefabrik. I 1934 mødte hun hollænde-

ren Robert Heeringa på et højskoleophold 

i England, og i de følgende år besøgte de 

flere gange hinanden. I marts 1939 blev 

de viet i Tranbjerg Kirke, og vielsen blev 

kort efter bekræftet i Holland, hvor de 

bosatte sig. I 1943 blev datteren Gunhild 

født.

Året efter vielsen blev både Danmark 

og Holland besat af Tyskland, og i Hol-

land førte Tyskland en meget hård og 

skånselsløs politik, der især omfattede jø-

derne, men også den hollandske befolk-

ning. Der var stor mangel på fødevarer, 

og det medførte ”Hungervinteren” i 1944-

1945, hvor ca. 20.000 hollændere døde af 

sult. På grund af krigen var det umuligt at 

rejse fra Holland til Danmark, men under 

hele krigen modtog Signe og Robert pak-

ker fra Tranbjerg med fødevarer og andre 

ting, der gjorde deres hverdag lidt lettere.

De to sjældne træer
Ifølge datteren Gunhild besøgte Signe 

Tranbjerg i 1945 og 1946. Det er sandsyn-

ligvis i forbindelse med et af disse besøg, 

Signe har foræret Mikael og Nanna Niel-

sen de to træer som tak for deres hjælp 

under krigen. Måske er træerne blevet 

sendt til Tranbjerg. Robert Heeringa var 

gartner og videreuddannede sig til have-

arkitekt, så han udvalgte nogle sjældne 

træer, som ville vokse sig store. 

Holger Nielsen, der så træerne blive 

plantet, kan ikke huske navnene på træ-

erne, men den nuværende ejer af Tran-

bjergvej 8, Povl Friis, har oplyst, at træet, 

der står tæt ved hækken, er et Ægte Tu-

Mikael, Holger og Nanna Nielsen ved Holgers konfirmation i 1946.
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lipantræ. Det er et løvfældende træ, som 

kan blive over 20 meter højt og opnå en 

bredde på 15-20 meter. Det har fået nav-

net Tulipantræ, fordi det i juni-juli blom-

strer med sarte gul-grønne og orangefar-

vede blomster, der minder om tulipaner. 

Ordet ”ægte” er tilføjet for at skelne træet 

fra et Magnolietræ, som også kaldes et 

Tulipantræ, men som tilhører en anden 

planteslægt.

Det andet træ er et Tempeltræ, der på 

latin hedder Ginkgo Biloba. Det er et me-

get gammel træ, der stammer fra Kina, 

hvor det blev anset som helligt, og der-

for blev det ofte plantet tæt ved templer. 

Tempeltræet har en langsom vækst og 

kan i Danmark blive 15-20 meter højt. I 

dag er træet også kendt for, at et ekstrakt 

fra bladene siges at være gavnlig for blod-

omløbet, og derfor bruges det i flere typer 

af kosttilskud.

Povl Friis har fortalt, at træerne må 

være plantet af en havekyndig person, for 

dels er der tilstrækkelig plads mellem træ-

erne, og dels generer de trods deres højde 

ikke nogen, og når solen står lavt på him-

len om vinteren, har træerne smidt blade-

ne. Povl Friis har også fortalt, at træerne 

skal blive stående, både fordi de meget 

flotte, og fordi de har deres egen historie. 

Det må glæde alle, som passerer haven på 

Tranbjergvej.

Signe Marie Nielsen var livet igennem 

tæt knyttet til familien i Danmark, og hun 

besøgte ofte Tranbjerg og rejste rundt i 

landet. Hun døde i Holland i 1992. Tran-

bjerg Lokalhistoriske Samling har des-

værre ingen billeder af hende eller hendes 

familie i Holland. Holger Nielsen bor i 

dag i Skanderborg, og han har flere gange 

haft kontakt til datteren Gunhild.

EL-INSTALLATIONER • ENERGIOPTIMERING • RÅDGIVNING

6148 0019
KONTAKT@VINGE-ELSERVICE.DK   |   WWW.VINGE-ELSERVICE.DK

VINGE EL-SERVICE APS,  HORSEVÆNGET 46, 8310 TRANBJERG
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Virringhus
Hold dit næste arrangement i de flotte nyrenoverede lokaler.

Virringhus, Skoletoften 6, 
8660 Skanderborg

Flere oplysninger finder du på:

virringhus.dk

Salen kan rumme op til 
96 gæster. Bordene kan 
sammensættes efter 
ønske. Alt service er til 
stede.

Køkkenet har alt, du skal 
bruge til mad og kaffe. 
Der er god bordplads og 
et rullebord.

FarF noush MonMonM ica
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Bedemand Riising

Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

VIDUNDERKNOLDEN
Bestil blomster ved din lokale blomsterhandler

Vi er trådt ud af kædesamarbejdet med InterFlora 
for at få bedre tid til at servicere vores lokale kunder.

Så fremadrettet opfordrer vi dig til at bestille 
på telefon, mail eller på vidunderknolden.dk

Vidunderknolden
Center syd, Kirketorvet 6

Tel: 8629 0411  -  mail: butik@vidunderknolden.dk

Blomster - brugskunst
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Kirke og Sogn
TRANBJERG

Allehelgen
Også i år mindes vi de afdøde 
ved to Allehelgens-gudstjene-
ster, den 6. november. Det er en 
særlig dag, hvor mange menne-
sker kommer i kirken for at min-
des dem, de har mistet i løbet af 
det sidste år. 

Vi holder to gudstjenester, kl. 
10.00 og kl. 16.00, hvor de, der 
ønsker det, har mulighed for at 
tænde et lys for et menneske, de 
savner. 

Gudstjenesten om eftermidda-
gen er en liturgisk musikgudstje-
neste, hvor navnene af dem, der 
døde i løbet af det sidste år, vil 
blive læst op, og hvor vi gennem 
musikken vil skabe en stemning, 
der giver plads til at tænke på 
dem, vi har mistet.

Vær med til en gudstjeneste, 
der minder os om det lys og den 
trøst, der ligger i troen på, at vi i 
Jesus Kristus ikke er tabt, når livet 
her på jorden ender.

David Kessel
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Info …

Kirkekontoret, Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk 
kontor@tranbjergkirke.dk 
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30 
Mandag og fredag lukket

Graverkontoret  
– Alt vedrørende kirkegården 
Kirkegårdssekretær: Jane Gertsen 
Træffes på 86 29 51 20 mandag-fredag kl. 
9.00–12.00. Endvidere hver fredag formid-
dag i Tranbjerg Sognegård kl. 9–12.00
Gartner: Søren Svenning, 51 66 59 35 

Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf) 
21 66 70 60 / djk@km.dk 
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til 
fredag eller efter aftale

Sognepræst Anja Stokholm 
22 82 52 59 / anst @km.dk 
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til 
fredag eller efter aftale

Sognepræst Mia Dyreborg Knudsen 
60 69 15 69 / midk@km.dk 
Træffes bedst tirsdag til fredag eller efter 
aftale

Kirketjener Erik Borrits 
92 43 77 88 / erik@tranbjergkirke.dk

Kirketjener Jette Hyldeqvist 
40 44 67 33 / kirketjenerjette@tranbjergkirke.dk

Organist Branko Djordjevic 
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk

Kirkesanger Søren Holm Bidstrup 
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk

Kirke- og kulturmedarbejder 
Gitte Ranfelt Laugesen 
86 29 57 33 / girl@km.dk

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen 
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk

Kirkeværge Ellen Danielsen 
30 31 76 12

Basargruppen 
Lene Risør, 40 46 44 11 
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd 
vedrørende dåb, vielse, begravelse, 
navne og attester.

Kontorets åbningstider:
Mandag  9 –13.30
Tirsdag 10 –13.30
Onsdag  9 –13.30
Torsdag  9 –16.00
Fredag  9 –13.30
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
86 28 11 88

Kordegn Berit Bæk
86 28 11 88 / bebh@km.dk

Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er 
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil per-
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.

Tranbjerg Kirkegård
Her kan du se, hvem du skal kontakte alt 
efter, hvad din henvendelse drejer sig om.

Kirkegårdssekretær Jane Gertsen – tlf. 
86 29 51 20 hverdage 9–12 eller pr. mail 
på jag@km.dk.
Henvendelser vedr. faktura, fornyelser, 
forlængelser og sløjfninger af gravste-
der samt oprettelse af aftaler om bl.a. 
pyntning af gravsteder.

Gartner og teamkoordinator Søren 
Svenning – tlf. 51 66 59 35 man-tors 7.30–
15.30 og fredag 7.30–12.30.
Henvendelser vedr. planlægning af ur-
nenedsættelser, udtagelse af gravste-
der samt anlæg af gravsteder.
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Gudstjenester

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til Alle 
Helgen og 1. søndag i advent følgende 
dage:

Fredag 4. november kl. 14 – 16
Lørdag 5. november kl. 14 – 16   
og

Fredag 25. november kl. 14 – 16
Lørdag 26. november kl. 14 – 16

Der er mulighed for en stille stund i 
kirken, hvor man kan tænde et lys og 
sætte det i døbefonten.  
Kirkelauget byder på en varm drik i vå-
benhuset.

Torsdag 6. oktober
17.00:  Gud & Spaghetti v. Anja  

Stokholm

Søndag 9. oktober
10.00: Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 16. oktober
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 23. oktober
10.00: Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 30. oktober
OBS!  Kl. 9.00: Højmesse v. Anders  

Eskedal

Torsdag 3. november
10.00: Musikandagt v. David Kessel

Torsdag 3. november
17.00: Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen

Fredag 4. november
19.00:  Musik i Mørket v. David Kessel 

og Anja Stokholm

Søndag 6. november
10.00:  Allehelgens Højmesse v. David 

Kessel

16:00:  Liturgisk Musikgudstjeneste  
v. David Kessel

Tirsdag 8. november
17.00:  Aftenandagt og Årstidscafé  

v. David Kessel

Onsdag 9. november
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. David Kessel

Musikandagter
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der 
mulighed for at være med til at synge 
salmer, lytte til organisten og præsten 
spille musik sammen og nyde en tid i 
stilhed, til eftertanke eller en bøn. Det 
tager ca. 20 minutter og er en god mu-
lighed for at få en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.

Da vores organist har en periode med 
orlov, er nogle af musikandagterne i ef-
teråret aflyst!

Datoen for musikandagten i den nu-
værende periode er den 3. november.
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PRÆSTENS RUBRIK

Mia Knudsen

Undskyld!

Sommeren 2022 havde en ny  
 dansk  serie, ”Orkestret”, tv-pre-

miere på Danmarks Radio. I det første 
afsnit spørger en af hovedpersonerne 
en kollega fra orkesteret om vedkom-
mende nogensinde øver sig på sit in-
strument nøgen? Fordi spørgeren er en 
mand, og kollegaen er en kvinde, ender 
det helt galt – med krav om møde med 
HR-afdelingen, bisiddere og hele mu-
sikken.

I scenen, hvor musikeren nu sidder 
ansigt til ansigt med sin kollega, nægter 
han at give en undskyldning – for som 
han siger: ”En undskyldning er en ind-
rømmelse af skyld og en tilståelse.” 

Bortset fra, at hele serien og karakte-
rerne er en art for satire, så er der me-
gen sandhed i den sætning: ”En und-
skyldning er en indrømmelse af skyld 
og en tilståelse”, for uanset, hvordan 
man vender og drejer det – så er en 
undskyldning kun et forsinket forsøg 

på at gøre noget ugjort – og det kan 
man jo som bekendt ikke.

Undskyldningen, der altså slet ikke 
falder, i ovennævnte eksempel, er også 
et eksempel på, at alt hvad vi siger og 
gør – overlagt eller uoverlagt – har kon-
sekvenser og betydning for andre men-
nesker. Frit efter teologen Løgstrup: 
”Du har aldrig med et andet menneske 
at gøre, uden at du holder noget af det 
menneskes liv i din hånd.”

Da mine børn var små, kan jeg hu-
ske, hvordan jeg forsøgte at lære dem, 
at ”undskyld” ikke bare var et viske-
læder, der ophævede alt, man havde 
gjort, så man kunne fortsætte renset 
fra skyld. For et ”Undskyld” var tomt, 
hvis det ikke fulgtes af både en følelse 
hos en selv, hos den anden og for det 
tredje overvejelser om, hvordan man 
ikke igen havnede i en situation, hvor 
der var undskyldningbehov. 

Under nadveren er det sjældent, 
man har lang tid til at fundere, men et 
ord, der altid dukker op i mit hoved, når 
jeg knæler foran alteret, det er netop: 
”Undskyld”.

Måske er det letkøbt, måske er det 
billigt, men det er også dækkende, og 
jeg kan være helt sikker på, at det er 
tiltrængt – for jeg har helt sikkert gjort, 
sagt eller tænke bunker af ting, der 
burde undskyldes for – siden jeg sidst 
modtog nadveren. 
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ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

er overskriften på vores Årstids-
Café. 

Hvis du har lyst til at komme lidt ud 
og være sammen med andre over 
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes 
ÅrstidsCafé måske noget for dig.

Vi mødes næste gang tirsdag den 8. 
november kl. 17.00.

Vi begynder aftenen med en aften-
sang i kirken, og derefter spiser vi 
sammen i Sognegården. 

Vi får besøg af en oplægsholder.

Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som 
kan medbringes eller købes. 

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle aldersgrupper, 
enlige som par – vi håber på at se 
jer!

Tilmelding senest 2. november til 
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller 
u.k.astrup@webspeed.dk

Gud og Spaghetti
Torsdag 6. oktober kl. 17.00 
v. Anja Stokholm  

Torsdag 3. november kl. 17.00 
v. Mia Knudsen  

En let børnegudstjeneste for alle san-
ser, med fortælling, sang og leg. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvoref-
ter der er fællesspisning, kreabord og 
godnatsang i Sognegården. 

Spring madlavningen over og  
tag børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding til spisning på 

www.tranbjergkirke.dk eller  

tlf.: 86 29 57 33 

senest dagen før. 

BØRN I KIRKEN
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Kom og vær med til hyggelige og åbne eftermiddags-arrangementer i Tranbjerg Sog-
negård første onsdag i måneden. Vi synger fra Højskolesangbogen, hører foredrag, ser 
lysbilleder eller lytter til musik. Møderne begynder kl. 14.00, og vi får kaffe undervejs. 
Alle er velkomne – pris 30 kr.
Tilmelding er nødvendig på kontor@tranbjergkirke.dk.
Se mere på: www.Tranbjergkirke.dk

Onsdag den 2. november kl. 14.00

”Hvor er det fantastisk at kunne sanse. 
Tænkt at noget sanser det omkring mig. 
Og at jeg opfatter alle indtrykkene. 
Desværre bliver sansnings under alt for 
tit glemt, og vi glemmer at opleve san-
serne som en gigantisk række af porte 
ind til at forstå verden omkring os. At 
sanse er et dybt spirituelt fænomen. 

Og veje til Gud kan gå igennem sans-
ningen. I foredraget fortæller jeg om at 
møde verden som større end det, man 
egentlig forestillede sig. Og under vejs 
er der fortællinger om kaffens historie, 
himmelske toner og underfulde dufte. 
Kan det praktisk lade sig gøre, serveres 
der kaffe brygget på nyristede bønner. 
Brød bagt af hjemmekværnede sor-
ter af urhvede. Og måske er der også 
en dadel og et glas vin under vejs.”  
– Anders Laugesen

Smag på livet!
v. journalist Anders Laugesen
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Alle, der har lyst til at høre om 
mulighederne omkring frivil-
ligt arbejde, indbydes til et hyg-
geligt frivilligmøde i Tranbjerg 
Kirke og Sognegård. 

Vi begynder kl. 10 i kirken med 
musikandagt ved sognepræst 
David Kessel og organist Branko 
Djordjevic. Herefter går vi i 
Sognegården og får en bid 
mad og en hel masse snak om 
frivillighed.

På mødet vil vi også udfylde 
vores frivilligskema for det næ-
ste halve år – TAK for at I byder 
ind, og husk at det er tilladt at 
"smage" på andre aktiviteter, 
end dem I plejer, hvis I skulle 
have lyst til det. Vi har mange 
gode aktiviteter på program-
met: gudstjenester, konfir-
mandvagt, minikonfirmand, 
Basargruppe, onsdagsforum 
osv., og der er opgaver med alt 
fra borddækning, båltænding, 
undervisning mv. og som I 
ved, kan vi ikke gøre noget af 
det uden jer. 

Husk tilmelding til  
kontor@tranbjergkirke.dk

Mange hilsener

Aktivitetsudvalget  
og Gitte Ranfelt Laugesen, 
Kirke- og Kulturmedarbejder

Kom og 
 gør en forskel!

FRIVILLIG 
MØDE

17. november kl. 10 
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Det bobler i maven ...

når vi synger sammenr

Tranbjerg Kirkes

B Ø R N E K O R
Torsdage i Sognegården

Vi starter med boller og saftevand 

voksne.

tranbjergkirke.dk

tlf. 51 71 82 26 / 
e-mail: annabilde@gmail.com

Tranbjerg Kirke

Tranbjerg Kirke

Anna Bilde

Nicolai
Tjenesten

SC
T

En at tale med …
Du behøver ikke at gå alene med
dine problemer, bekymringer og 
spørgsmål. Ved telefonen sidder 
hver aften/nat én, der gerne vil lytte 
og give dig mulighed for at sætte 
ord på dine tanker.

70 120 110
•  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere

har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
•  Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra

Folkekirken

Morgensalmesang
for 1-5 årige
Tirsdag den 25. oktober kl. 9.15-10.00.

1-5 årige og deres voksne er velkomne
til morgensang i kirken. 

Tilmelding til Gitte på 29914639 er nød-
vendig.
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Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

gør det både billigt og sjovt at blive 

kreditkort.

Butikken har åbent hver 
mandag fra kl. 15–17

samt 1. lørdag i måneden kl. 10–12
i Sognegårdens kælder.

Alle indkomne beløb går ubeskåret til

Seniorpigerne

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du 
overskud til at blive besøgsven, så ring 
til Røde Kors’ kontaktperson her 
i området

Du kan også kontakte en af
præsterne

er stjernestunder med nærvær og san-
selighed for børn og deres voksne. 

Vi synger salmer med fagter og rekvisit-
ter, tænder lys, danser og bevæger os 
rundt i det smukke kirkerum. 

Se mere på www.tranbjergkirke.dk

Babysalmesang og 
Toddlersalmesang 
i Tranbjerg Kirke
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Kom til basar i Sognegården, hvor 
vi som tidligere vil have salgsboder 
med  

• forskellige håndarbejder

• sødt og surt

• tombola

•  amerikansk lotteri med mange 
gevinster

•  Der vil også være cafeteria med  
mulighed for frokost, kaffe/te og 
kage.

•  I kælderen sælger Shop Amok pænt 
og billigt brugt børnetøj.

Alle pengene går ubeskåret via Fol-
kekirkens Nødhjælp til brønde i det 
nordlige Malawi, hvor de mangler 
rent drikkevand, så børnene bliver 
syge og nogle dør.

Grethe Gylling

B A S A R  

i Tranbjerg Sognegård  
lørdag den 5. november  

kl. 10 – 14
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Musik i Mørket

Kom og oplev kirken på en anden måde, 
end vi plejer. Denne aften er kirken kun 
oplyst af levende lys, og du kan komme 
og nyde en lille time med skøn musik 
og sang i stearinlysets skær. Her lader 
vi musikken stå i centrum og nyder klan-
gen og sanseligheden i kirkerummet. I 
den tid, hvor kirken er åben, kan man 
komme og gå, lige som man vil. I kirken 
kan man tænde et lys, nyde musikken, 
lytte til ord og have ro til at tænke. Uden-
for vil der være bål, hvor man kan sidde 

eller te, og der vil også være mulighed 
for en samtale med en præst.

Til anledningen har vi inviteret sanger 
og harpenist Mariann F. R. Mikkelsen, 
som sammen med vores organist Bran-
ko, vores kirkesanger Søren og en af 
vores præster, David, sørger for smuk 
live-musik.
Mariann Mikkelsen er sanger og mu-
siker med et alsidigt repertoire – lige 
fra opera og musical til folkemusik og 
danske viser – og akkompagnerer sin 
egen sang på keltisk harpe. Mariann er 
uddannet klassisk sopran fra Det Jyske 
Musikkonservatorium.
Vi glæder os til at se jer til en spæn-
dende og smuk aften i vores kirke!
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SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT I BUTIKKEN: 07.00-20.45 • BAGEREN: 06.00-20.45

POSTHUSET: 09.00-19.00

ALT UNDER ET TAG

• Slagter- og delikatesse-afdeling

• Eget bageri, åbent fra 6.00 - 20.45

• 1500 m2 salgsareal

• Åbent hver dag fra 7.00 - 20.45

• Posthus, åbent fra 9.00 - 19.00

• Stort vin- og portvinsudvalg

• Nedkølet frugt- og grøntafdeling

• Rigt udvalg af blomster
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