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Find julehjerterne

Juletræer
Traditionen tro kan du i årets
sidste nummer af Tranbjerg
Tidende finde ud af, hvor
du skal købe dit juletræ og
samtidig støtte de lokale
spejdere.

Vi slutter året af med en lille julekonkurrence.
Inde i bladet har vi med rund hånd strøet om os med julehjerter. Kan du finde det rigtige antal, så gå ind på vores hjemmeside og kom med dit gæt. Alle hjerter tæller.
Vi trækker lod mellem alle de rigtige svar og finder tre heldige
vindere, der hver får et gavekort på 500 kroner til SuperBrugsen.
Hjerterne skal se ud som vist herover. Sidste frist er 1. december 2022

redaktion

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
Jane W. Schelde
journalist
Tranbjerg Stationsvej 5
8310 Tranbjerg
Telefon 2265 2429
Preben Lundgaard
redaktionsmedlem
Skovgårdsvænget 512
8310 Tranbjerg
Telefon 5027 6517

redaktionens røst …

Tak for i år
Så gik endnu et år, og hvilken et. Tranbjerg blev beriget med
Tranbjerg Ugen, som blev noget af en succes. Det gav i hvert
fald mod på mere og resulterede i etablering af en ny og
selvstændig styregruppe i september. Vi ser frem til, hvad de
har på programmet til næste år, og mon ikke Tranbjerg Tidende er med på sidelinjen igen.
Og endelig blev første etape af Giber Ringvej åbnet. Det skal
blive spændende at se, hvilke følger det får for traﬁkken på
de mindre veje ud mod landevejen.
Efter vi over de sidste næsten 2 år har sagt farvel til 3 redaktionsmedlemmer, er det en stor glæde, at vi nu kan sige
velkommen til 2 nye kvaliﬁcerede redaktionsmedlemmer –
Jane og Preben.
Det er primært på det journalistiske område og omkring distribution og foto, vi er styrket. Derudover er vi sikre på, at
de nye også vil bidrage med gode ideer både til bladindhold,
men også til at gøre bladet mere kendt i lokalområdet.
Du kan læse en nærmere præsentation af Jane og Preben
inde i bladet.
Men vi lukker ikke for tilgangen endnu. Vi mangler også
en der kunne være med til den graﬁske del af arbejdet, og
har lyst til at arbejde med den nyeste software inden for
DTP’en, hvis det er dig, så tøv ikke med at kontakte os.
Til slut er det bare at ønske til alle vore læsere, annoncører
og øvrige samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår.
Ansvarshavende • Henning Sørensen

Søren Juhl
produktion
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 2043 0001

tranbjerg
TIDENDE
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næste nummer
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 1. december
(2022), udgivelsesdatoen er den 4. januar.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.600
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Overvejer du at sælge din bolig?
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Tranbjerg Bibliotek
UDSTILLINGER
Fritzse Bastholm udstiller sine malerier i Pusterummet på Tranbjerg Bibliotek fra og med d. 4.
november til starten af januar.

MIT LIV MED EN SPISEFORSTYRRELSE:
MAJBRIT JENSEN
Torsdag d. 10. november kl. 19-20:30
Majbrit Jensen gæster denne aften Tranbjerg Bibliotek, hvor hun åbent og ærligt fortæller sin personlige historie om at leve med en spiseforstyrrelse, og hvorfor hun har valgt at skrive en bog
om det. Bogen hedder »Hvorfor flyver jeg ikke?«,
og udkom i foråret 2022. Bogen tager udgangspunkt i Majbrits egen dagbogsnotater, hvor man
som læser får lov til at komme helt tæt på. Majbrit har levet med en spiseforstyrrelse i 8½ år. I
dag har hun kæmpet sig fri af spiseforstyrrelsen
og drømmer om at kunne hjælpe andre med sin
historie. Tilmelding via aakb.dk/tranbjerg.
Pris: 25 kr.

LAV DIT EGET MADPAPIR OG SY DIN
EGEN GAVEINDPAKNING

KLIMAPUNKTET
Klimapunktet kan opleves på biblioteket fra
onsdag d. 23. november til og med torsdag d. 8.
december
Klimapunktet er Aarhus’ interaktive udstilling om
klimaviden og de af hverdagens grønne handlinger, der kan være med til at gøre en reel forskel
for klimaet. Det er en omrejsende klimaudstilling om klimakrisen og om, hvordan vi hver især
kan være med til at gøre en forskel for klimaet. I
Klimapunktet kan man blive klogere på transportens, elektronikkens, tøjets og madens rolle i klimakrisen. Vi inviterer hele byen til en fernisering
af udstillingen. Når vi kender det præcise tidspunkt, annoncerer vi det på vores Facebookgruppe ”Tranbjerg Bibliotek” og på vores hjemmeside
aakb.dk/tranbjerg. Vi glæder os til at blive klogere sammen med jer.
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Lørdag d. 12. november kl. 10-13
Kreafællesskabet inviterer til en hyggelig formiddag på Tranbjerg Bibliotek i kreativitetens tegn.
Julen sig nærmer. Derfor skal vi lave vores eget
madpapir af genbrugsstof og bivoks, som du
blandt andet kan bruge som låg til opbevaring
af kommende julebagværk. Derudover bruger vi
stofrester til at sy stofposer, du kan bruge til at
pakke dine julegaver ind i. Vi har alt, hvad du skal
bruge så bare kom. Hvis du selv har noget liggende derhjemme, der kan bruges, så tag det gerne
med. Ingen tilmelding – bare kom.

FIND ÅRETS PAKKEKALENDERGAVER
Fra mandag d. 21. november til og med 23. december er der legetøjsbyt i Deleriet. Kom forbi
med alt det legetøj dine børn ikke længere bruger, så andre kan få glæde af det.

STRIK-IN
Torsdag d. 1. december og d. 5. januar kl. 1719:30
Er du vild med at strikke eller hækle, eller vil du
gerne lære det? Så kom og vær med til den månedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bibliotek. Her mødes vi om at udveksle tips og tricks

bibliotek

og hjælper hinanden med at komme videre i vores forskellige projekter. Der er også plads til snak
og at nyde en kop te eller kaffe sammen. Ingen
tilmelding – bare kom.

KREAGRUPPE FOR 3.-5. ÅRGANG
Fredage kl. 14-17 på Tranbjerg Bibliotek
Alle børn på 3.-5. årgang er velkommen i en ny
kreagruppe på biblioteket. Her kan du medbringe
dine kreative projekter, 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, sakse, lim og andet basalt grej i skufferne. Er du allerede i gang med et projekt, eller
har du brug for bestemte 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 kende. Gruppen er selvkørende,
men der er altid personale til stede, og vi er klar
til at hjælpe med at finde materialer og noget at
slukke tørsten med. Ingen tilmelding – bare kom.
Vi glæder os til at se jer.

FRA ARBEJDSLIV TIL SENIORLIV

DELERIET

Book en tid med Solveig ved at ringe til seniortelefonen på 2427 2311
Har du for nylig forladt arbejdsmarkedet, eller er
det noget, du kommer til inden for den nærmeste fremtid? Kunne du tænke dig at få et indblik
i, hvilke muligheder og tilbud der findes i Tranbjerg 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 fællesskaber der kunne være relevante for dig at
opsøge? Så har du mulighed for at booke et kaffemøde 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 seniortelefonen på 24272311 mandag til torsdag mellem
kl. 8.00 og 16.00 og sige, at du gerne vil booke et
møde med Solveig Kristiansen.

Deleriet er hele byens dele- og byttestation. Her
kan du aflevere dine gamle paprør og måske
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.

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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Virringhus
Hold dit næste arrangement i de ﬂotte nyrenoverede lokaler.

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.

Flere oplysninger ﬁnder du på:

virringhus.dk
Farnoush

Monica
Mon

Virringhus, Skoletoften 6,
8660 Skanderborg

KIG FORBI DIT FOLKEHUS
Folkehuset er det tidligere lokalcenter, og her er plads til alle. Du finder gymnastikhold, værksteder, yoga, strikke- og hæklegrupper, mandegrupper, madlavningshold, 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:

HUSKEBLOKKEN
fra Brugerrådet - FOLKEHUSET Tranbjerg

Søndag
mv7-]
mv7-]
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mv7-]
mv7-]

d. 13. nov.
7ĺƐѵĺmoĺ
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7ĺƑƕĺmoĺ
7ĺՍƕĺ7;1ĺ
7ĺՊƓĺf-mĺ
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Brugerrådet
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-uholl;m|-u;uķorѴ;;Ѵv;ullĺķvolbѴ7;Ѵ;l;7-m7u;ķ;u;Ѵholl;mঞѴ-|v;m7;7;|ঞѴovĺh-mv;m7;7;|ঞѴ sonjadue45@gmail.com ;ѴѴ;u hanne1312@gmail.com
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LÆSNING
TRANBJERG
KØRESKOLE
Der er teoriundervisning i
“Æblehaven” Trankær Vænge 98
Lisa Strange

27347480

Besøg www.tranbjergkoreskole.dk og
bliv opdateret angående holdstart,
priser og generel info om uddannelsen
og din kommende kørelærer!

ymXy
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.FRISO

RVEST
.DK

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

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

60 800 807
8|

EL-INSTALLATIONER • ENERGIOPTIMERING • RÅDGIVNING

6148 0019
KONTAKT@VINGE-ELSERVICE.DK | WWW.VINGE-ELSERVICE.DK
VINGE EL-SERVICE APS, HORSEVÆNGET 46, 8310 TRANBJERG

Living Frisør
& Hudpleje

Dame & Herre
86 29 43 00

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
Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket
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TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

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

LÆGEVAGTENS
TELEFONNUMMER

7011 3131
Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

- den klarer vi!

8aVjh?ZchZc
I©bgZgbZhiZg
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Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q
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fodbold

Kunstgræsbanen ved AIA

oråret og den tidligere sommer har
budt på nogle forhindringer i forhold til udarbejdelsen af en endelig projektering (endeligt byggeprojekt). Dette
skyldes, at der skulle være sikkerhed for
blandt andet tilkørselsforhold til eksisterende telemast og adgangs-/kørsel forhold
vedrørende de eksisterende græsbaner på
stadion og jordbanen.
Dette har betydet, at der langs hegnet
mod Bane 1 nu er planlagt en brand- og
servicevej med adgang direkte fra Grønløkke Allé. Denne er godkendt af Aarhus
kommune, og arbejdet forventes påbegyndt i efterår 2022.
Derudover afventes den endelig byggetilladelse fra Aarhus Kommune. Det,
som udestår, gælder blandt andet miljøgodkendelse og afledningsforhold, som
forventes afklaret i løbet af vinteren 2022.
Det betyder, at vi forventer at kunne anlægge kunstgræsbanen i løbet af foråret
2023 – endelig tidspunkt afhænger af,
hvornår byggetilladelsen foreligger.

-69,5

0

5

;:

.,
5

(0
(

Økonomien
Hvad angår banens samlede budget er det
påvirket af øget efterspørgsel på entreprenøropgaver og øgede prisstigninger på råvarer. Derfor vil der være tale om en for-

.
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Af Morten Mølgaard – Formand, AIATranbjerg Fodbold

ventet øget samlet udgift, sammenlignet
med tidligere prisoverslag. Den endelige
pris afventes i forbindelse med licitation
i vinteren 2022. Et forsigtig skøn er en
samlet udgift på 5.200.000 kr. ex. moms.
Klubben har hidtil indsamlet svarende til 1.600.000 kr. i runde tal. Der skal i
denne sammenhæng endnu engang lyde
en stor tak til alle, der har bidraget både
som sponsorer og private bidragsydere.
Derudover vil Aarhus kommune bidrage
med 3.140.000 kr. (2.600.000 ex. moms)
som tidligere oplyst. Vi mangler derfor ca.
1.000.000 kr., men klubbens egen økonomi tillader dog, at vi vil kunne påbegynde
og færdiggøre arbejdet.
Vi ønsker dog, at både klubben og den
kommende bane økonomisk vil fremstå
med en solid økonomi, hvor der i løbet af
efteråret vil blive arbejdet intensivt på at
indsamle flere penge via fondsansøgninger og sponsorater. Klubbens medlemmer
vil få særskilt besked herom i løbet af den
kommende måned.
Hvad angår de praktiske forhold omkring driften af banen, vil dette endeligt
blive afgjort, når udbudsrunden er afsluttet. Det skal dog forventes, som det
tidligere er oplyst, at driften af banen vil
medføre en kontingentstigning. Tidspunkt og kontingent størrelse vil senere
blive drøftet på klubbens kommende
generalforsamling.

 0+ 9 

Hermed en kortfattet opdatering vedrørende etableringen af en kommende kunstgræsbane på anlægget ved
AIA-Tranbjerg.
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A D VO K AT T O L S T R U P



 
 
 
  
  
  

2825 6908
Åbningstider:
Mandag til fredag 10.00 - 17.30
Lørdag
10.00 - 13.00
info@hobbybien.dk
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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

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
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Tranbjerg
Apotek
Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
Åbningstider:
Mandag - Fredag 8.30 - 17.00
Lørdag
9.00 - 13.00

| 1133

Tranbjerg Hovedgade 5 · 8310 Tranbjerg · Tlf: 42 15 32 11
e-mail: info@tranbjerghc.dk · www.tranbjerghc.dk
 

Hjemmebesøg

Høreapparater fra
førende leverandører

Høreværn

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

KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg

Cafe

AIA

TRANBJERG
60 462 462
cafe-aia@outlook.dk
ÅBNINGSTIDER:
ALLE DAGE 16.30 - 21.00
TIRSDAG LUKKET

MENUFORSLAG
FORRETTER
PIZZA & BØRNEPIZZA
SHAWARMA (RULLEKEBAB)
GRILLRETTER
BURGER
GRÆSKE RETTER
DRIKKEVARER

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

små træer på fod
nor man sgra n
pyn tegrønt
rødg ran
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Salget er åbent følgende
ed
dage:
Fredag 25. nov. 15.00-17.00
Lørdag 26. nov. 10.00-16.00
Søndag 27. nov. 11.00-16.00
Fredag 2. dec. 15.00-17.00
Lørdag 3. dec. 10.00-16.00
Søndag 4. dec. 11.00-16.00

Fredag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag

9. dec.
10. dec.
11. dec.
16. dec.
17. dec.
18. dec.

15.00-17.00
10.00-16.00
11.00-16.00
15.00-17.00
10.00-16.00
11.00-16.00

Onsdag 21. dec. 14.30-17.00
Torsdag 22. dec. 14.30-17.00
Fredag 23. dec. 11.00- ?

…så længe lager haves!

Husk vi bringer også dit juletræ ud for et mindre beløb.
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Lopper, lysdisco og julemarked
Tranbjerg Børnenes Venner har som
altid gang i en masse spændende tiltag.
Loppehuset
I skrivende stund går vi sammen med
Aarhus Drumcorps ind i den sidste af ialt
tre uger, hvor vi har lejet os ind i Loppehuset på Søren Nymarksvej. Der er blevet
samlet og solgt en utrolig mængde af forskellige lopper på de to søndage vi indtil
videre har holdt loppemarked deroppe,
og det betyder, at vi har fået lige omkring 88.000,- i kassen, som skal fordeles
ligeligt imellem vores to foreninger. De
penge vi tjener på dette, bringer os nemlig et godt stykke nærmere til at kunne gå
igang med flere projekter rundt omkring
på både skolen, dagtilbuddet og omkring
naturcenteret.
Kommende arrangementer
I starten af november, nærmere betegnet
fredag d. 4. november kl. 17.30 – 19, deltager vi igen i år i Lys i Tranbjerg arrangementet, som afholdes rundt på flere lokationer i byen. Vores bidrag i år bliver DJ
T-Mouse, som spiller op og laver lysshow
i gårdhaven ved Kirketorvet 10, så vi håber, at mange har lyst til at kigge forbi og
danse og feste med.
I weekenden d. 19. og 20. november
arrangerer vi som noget nyt en workshop
for alle, som har lyst til at hjælpe os med
at lave juledekorationer, som vi efterfølgende kan sælge til alle interesserede. Det
bliver på Kirketorvet 10 både lørdag og
søndag fra 10-16. Vi disker op med alle
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Støtteforeningen

Tranbjerg
Børnenes
Venner

remedier, og håber at mange kreative sjæle har lyst til at deltage og dermed hjælpe
os med at lave en masse flotte og kreative dekorationer. Se mere info på vores
Facebook-side.
Lørdag d. 26. november fra 10-13.30
afholder vi igen i år vores Julemarked på
Naturcenteret, hvor alle er velkomne til
at komme og jule med os. Vi tænder juletræet kl. 11, og har forskellige aktiviteter, ligesom vi sælger gløgg, æbleskiver og
andet godt.
Øvrige tiltag
I forbindelse med skolernes motionsdag
fredag d. 14. oktober løb de yngste årgange på Tranbjergskolen for at samle midler
til en renovering af skolens grønne gårde.
Vi havde i samarbejde med skolen lavet
en plan for at børnenes kunne få familiemedlemmer til at sponsorere et beløb per
omgang/runde, som de løb på dagen. Vores håb var, at det både kunne være motiverende for børnene og samtidig en god
anledning til at støtte lokalt. I skrivende
stund kendes det endelige resultat ikke.
Vi er også så småt ved at være klar til
at sende vores årlige skrabejulekalender
i trykken, så den er klar til salg i starten
af november måned. Vores lille julebod
kommer også op igen på Parkvænget 14,
formentlig i weekenden d. 12./13. november. Der bliver der mulighed for at støtte

tbv

Skitse af projektet til den sidste del af den store skolegård.

vores arbejde med at købe gran, kogler og
andet til årets dekorationer.
Igangværende projekter
Sammen med skolen har vi fået et opdateret tilbud på den anden halvdel af den
store skolegård og har søgt midler i en
komunal pulje, som vi håber på at være
heldige at få del i. Oplægget giver både
mulighed for klatre/gynge/hoppe og en
masse andre aktiviteter, for de børn som
holder frikvarter og har SFO-tid i denne
gård, samt selvfølgelig for resten af byens
børn udenfor skoletid. (se billede)
Derudover er vi gået i dialog med et
par afdelinger i dagtilbuddet, som også har legepladser, som trænger til en
opfriskning.
Ligeledes har vi været i dialog med
klubben om at opdatere naturcenteret
med for eksempel nogle værksteder, så
der kan udbydes flere aktiviteter der. På
Grønløkke er vi i gang med at undersøge

mulighederne for at skabe en løsning,
som giver mulighed for at lave et område med underlag til skate/rulleskøjter
etc, samt eventuelt en udendørs trænings/
parkour/opholdsområde for de lidt større
børn.
Pant indsamling
Hvis nogen af jer har pant, som I har lyst
til at donere til os, så henter vi stadig. I
er altid meget velkomne til at kontakte os
via Messenger/Facebook eller via
mail@tranbjergbørnenesvenner.dk eller
ved at sende en SMS til Hanne på
tlf. 5146 4605.
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VI FJERNER DINE PROBLEMTRÆER

2511 1135

BAY TAG

– ALT I TAGPAP

E N VAN DTÆ T FO RB INDE LSE

VI UDFØRER ALT I TAGPAP,

4018 7713

FRA TAGET PÅ SMÅ BRÆNDESKURE
TIL TAGET PÅ STORE VIRKSOMHEDER.

RECYKLING

RECYKLING
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RECYKLING

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

RECYKLING
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Miljøet kender sine grænser
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TRANBJERG
FYSIOTERAPI

CENTER SYD
Butikstelefon:

8171 1729
Shop online på byhein.dk

8 6 2 9 98 86

MAIL@TRANBJERGFYS.DK

Tanja Hansen • kontakt@hansenmalerﬁrma.dk • 23 31 32 37

Kør ind og stol trygt på at

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL
• REPARATION
• OPRETNING
• SALG OG KØB AF BRUGTE BILER
• UDLEJLING OG SALG AF TRAILER

Solbjerg Biler

Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 78 00, mail@solbjerg-biler.dk
www.solbjerg-biler.dk

AutoPartner – for en sikkerheds skyld
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bylivshuset

Kender du Bylivshuset Kirketorvet 10?
Hvis du ikke gør, så skulle du tage at
kigge forbi en dag!
10 er en del af De ForeneK irketorvet
de Bylivshuse i Aarhus Kommune.
Vores bylivshus er for alle aldersgrupper,
og Kirketorvet 10 er brugerdrevet, hvilket vil sige, at brugerne har indflydelse på,
hvilke aktiviteter, vi har i huset. Vores arrangementskalender er derfor fyldt med
spændende ting som; online forelæsninger, kreative udfoldelser med garn, papir
og maling, rygestopkurser, dans, plantemarked, fællessang, foredrag, musikalske
indslag og meget, meget mere.
Du kan også bruge vores byttebibliotek, købe en kop kaffe, tage en pause i vo-

res gårdhave og selv komme med bud på
kurser, temaaftener eller andre indslag til
arrangementskalenderen.
Mange af vores brugere af huset fungerer også som frivillige. Der er altid plads
til flere frivillige – om du vil være med
til at afvikle arrangementer i ny og næ,
brygge kaffe og stå i caféen, hjælpe med at
holde udearealerne pæne eller noget helt
andet, som du måske er god til.
Hvis du gerne vil høre mere om at være frivillig, kan du skrive til os på:
tranbjergbylivshus@aarhus.dk
Følg bylivshuset på vores Facebookside
”Kirketorvet 10” eller vores infotavle på
husets gavl.

Kom og julehyg i dit bylivshus
Den 26. november fra 10.00 - 15.00 afholder K10 dette
års hyggelige julemarked.
Der vil være et væld af boder med salg af flot
kunsthåndværk og små julede aktiviteter rundt i huset.
I vores café kan man tage sig et hvil, og der kan købes
varme drikke og lidt til den søde tand.
Vi håber, vi ses!
Adressen er Bylivshuset, Kirketorvet 10, 8310 Tranbjerg.
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musik i k10

Musikfortællinger i K10
Kirketorvet 10 er så heldig at have sin
egen husmusiker, skjald, historiefortæller, folkesanger – ja, han har faktisk mange kasketter på, når han står
på scenen i bylivshuset.
navn er Hans Braad, og her forH ans
tæller han om sine spændende
musikfortællinger:
Hver måned er der en koncert med
musikfortællinger i K10. Her spiller jeg en
række kendte og definerende numre, som
en udvalgt kunstner har begået. Jeg fortæller også om kunstneren i en let biografi krydret med anekdoter og interessante
kommentarer til de enkelte numre.
Kommer vidt omkring både geografisk og
genremæssigt
Det hele startede i september med en aften om Paul Simon og hans musik. Herefter fulgte en aften, hvor jeg fortalte om og
spillede Kim Larsens musik fra ”Værsgo”
til ”Midt om natten”. Så i to timer var der
underholdning og hygge med baggrund,
kommentarer og ikke mindst 19 numre
fra Kim Larsens hånd.
Og ideen musikfortællinger eller musikalsk dokumentar virker. Typisk afholdes disse aftener én gang om måneden
og bliver annonceret i Tranbjerg Tidende,
på K10s Facebookside og på små plakater
rundt omkring i Tranbjerg.
Den næstkommende musikfortælling
vil handle om The Beatles (62 - 66). Og
året med musikfortællinger får også en
musikalsk afslutning med en julekoncert.
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Mød Hans Braad hver måned og hør musikfortællinger og
lyt til musikken.

Datoerne er i støbeskeen og offentliggøres
så hurtigt som muligt.
Så kom og vær med! Hør god musik
og lidt historie og køb en kop kaffe fra cafeen. Jeg vil glæde mig til at føre jer gennem musikalske historier med min guitar.
Musikalske hilsner fra Hans Braad

Alt i vinduer,
døre, termoruder, glas, spejle
og indramning.

Din lokale glarmester

Hørning Glas
2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

r

e
Vi komm
lt
ra
ove

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www.h ø r n i n g g l a s. dk

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

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

Står I og mangler en murer til en af de nedenstående opgaver, så ring
og få et uforpligtende tilbud.
s Omfugning af murværk
Skorsten
s Pudsning og vandskuring
s Badeværelser
s Klinker og flisearbejde
s Tilbygning, ombygning
og renovering
s Diverse reparationer

40 95 54 42

aps
Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg

www.tranbjerg-murerservice.dk
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JULETRÆER
Vi sælger juletræer og pyntegrønt ved
vores hytte følgende tidspunkter:
Lørdag 26. november kl. 10.00-16.00
Søndag 27. november kl. 10.00-16.00
Lørdag 3. december kl. 10.00-16.00
Søndag 4. december kl. 10.00-16.00

NORDMANNSOG RØDGRAN

Lørdag 10. december kl. 10.00-16.00
Søndag 11. december kl. 10.00-16.00
Lørdag 17. december kl. 10.00-16.00
Søndag 18. december kl. 10.00-16.00
Vi kan selvfølgelig også komme juletræet i net, det letter hjemtransporten.
Har du problemer med at få det hjem, så
bringer vi gerne mod et mindre gebyr.

TRÆER I
MANGE
STØRRELSER

Skovgårdvænget 97G, 8310 Tranbjerg
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Når du køber juletræer hos os,
støtter du det lokale spejderarbejde

Vil du være med?

w w w. Tr a n b j e r g S p e j d e r n e . d k
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Din bedemand
er en kvinde
Den kvindelige intuition er med
til at lette svære samtaler. Har du
mistet en, der står dig nær kan
ϐÞ¤¤Ǥ
Þ
rundt.
§
begravelse/bisættelse efter dit og
ÞÞǡǡ
sidste farvel bliver et rart minde.

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

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

Nye redaktionsmedlemmer
Vores opråb er blevet hørt. Tranbjerg Tidende har fået to nye medlemmer
af redaktionen.

Jane W. Schelde

Jane W. Schelde, 65 år, har boet i Tranbjerg i 19 år, er aktiv motionløber og
-cyklist, vinterbader, kan lide at gå i haven, rejse og være sammen med familien,
som tæller mand og fem døtre med familier. Hun er uddannet journalist og er stadig på arbejdsmarkedet.
- Jeg har meldt mig til redaktionen,
fordi jeg synes, det vil være spændende,
hvis jeg kan bidrage til bladet med idéer
eller historier fra og om Tranbjerg.
Det vil være synd, hvis Tranbjerg
Tidende må lukke, fordi der mangler ressourcer i redaktionen. Jeg ved fra mit arbejde, hvor meget det kræver at udgive et
blad, så jo flere frivillige kræfter i redaktionen jo bedre, siger Jane.
Hun mener, at det er hyggeligt, men
også vigtigt, at Tranbjerg har sit eget blad,
der samtidig støtter det lokale foreningsliv og lokale initiativer.



Preben Lundgaard

– Jeg er en velfungerende pensionist. Har
boet i Tranbjerg siden 1977 – altså 45
år, så jeg kender efterhånden byen godt.
Jeg er gift og har to ikke-hjemmeboende
børn.
Jeg er uddannet automekaniker og har
været ansat på FDB’s fabrikker i 18 år.
Mine hobbyer er cykling – det bliver til
en del km hver dag – og fotografering. Jeg
elsker naturen og at finde gode motiver til
mine billeder.
Jeg har været formand/kasserer for
en sommerhusforening, og formand for
bowling i Viby Pensionist forening. Nu
har jeg så lyst til at prøve kræfter med
Tranbjerg Tidende og regner med at bidrage med forskellige både praktiske opgaver og ikke mindst billeder.
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”

Jeg hjælper
dig godt på plads
i boliglivet
SørenSindal Jensen
Butikschef, home Tranbjerg

Ring:
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
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MOTOR-DEPOTET A/S
Hasselager Allé 1
8260 Viby
Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS

88
8

Tranbjerg Bodega

88
8

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

Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
29
s.dk – eller ring 86
vv
ke
un
.m
w
w
w
på
Bestil tid online

05 58

MUNKE VVS A/S | TRANBJERG HOVEDGADE 48 | 8310 TRANBJERG | WWW.MUNKEVVS.DK
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Tranbjergs ældste præst, Peder Friis
Af Lars Kjærsgaard Johansen, Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling
å den præstetavle, der hænger i våbenhuset i Tranbjerg kirke, kan man
se, hvem der har været præst i Tranbjerg
efter Reformationen i 1536, og hvor lang
tid de har været det. I perioden fra 1555
til 1973 var Tranbjerg og Holme sogne ét
pastorat, og Tranbjerg Kirke var en annekskirke til Holme Kirke, hvor præsten
boede i præstegården.

P

Peder Friis
En af de præster, der havde embedet i
længst tid, var Peder Friis, der var præst
i Holme-Tranbjerg fra 1813 til sin død i
1856, altså i 43 år. Det er en meget lang
periode, især når man får oplyst, at han
var 45 år, da han overtog præsteembedet. Peder Friis var næsten 89 år, da han
døde i september 1856, og dermed har
han uden tvivl været den ældste præst i
Tranbjerg.
Selv om det er over 160 år siden, Peder
Friis døde, ved vi overraskende meget om
ham og hans familie takket være nogle
slægtsforskere, som har beskrevet hans liv.
Især Helge Richter-Friis har givet mange oplysninger i slægtsbogen ”Slægterne
Richter – Schwartz – Friis. Mine aner og
deres familier” fra 1996, som danner baggrunden for denne artikel.
Barndom og ungdom
Peder Friis blev født den 29. oktober 1767
i Skødstrup nord for Aarhus, hvor hans
far var degn, dvs. lærer. Da Peder var fire
år, flyttede familien til Tved på Mols, hvor
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faren fik en bedre lærerstilling. Trods forbedringen var lønnen lav og hverdagen
nøjsom for familien med de syv børn. Peders tre brødre døde som mindreårige, så
han blev den eneste dreng i familien.
Den første undervisning fik han af sin
far, men allerede som 13-årig flyttede han
til Aarhus for at begynde i Katedralskolens nederste klasse. Med økonomisk støtte fra familie og bekendte klarede han sig
gennem otte års skolegang og blev i 1788
student med førstekarakter. Derefter flyttede han til København for at studere teologi, og det følgende år bestod han nogle

historie

Peder og Ane Friis i 1850. Portrætterne er malet af Poul Hagelstein, som var gift med et af parrets børnebørn.

eksamener. Imidlertid fik han økonomiske problemer, så han afbrød studiet i
1790 og rejste tilbage til Jylland, hvor han
blev degn i Beder og Malling sogne. På
den måde kunne han tjene til livets ophold og samtidig spare lidt op.
Årene i Beder og Malling
I 1792 genoptog Peder Friis teologistudiet, og allerede to år efter søgte han om
tilladelse til at gå op til den afsluttende
eksamen, på trods af den korte tid han
havde studeret. Det blev bevilget, og han
blev cand. theol. i oktober 1794. Derefter
rejste han tilbage til Malling og fortsatte
som degn i Beder og Malling med bopæl i
Malling. Her kom han til at vente flere år

på et ledigt præsteembede, sandsynligvis
som følge af den forkortede uddannelse.
Peder Friis besøgte ofte præstegården i
Beder, hvor sognepræsten Michael Hasle
boede. Han havde adopteret sin niece Ane
Boye, som var født i 1774. Peder og Ane
fandt sammen, og de blev gift i Beder Kirke i 1795. De fik otte børn, og syv af dem
blev født i Malling fra 1796 til 1808. Deres yngste barn blev født i Holme i 1813.
I 1803 blev Peder Friis beskikket til
personel kapellan (dvs. hjælpepræst) for
menighederne i Beder og Malling, og omsider blev han i marts 1813 udnævnt til
præst i Holme og Tranbjerg. Retten til
at indstille præster i de to sogne tilhørte
slægten Gyldencrone på godserne Vil-
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helmsborg og Moesgård, og det var derfor
baron F.C. Gyldencrone, der pegede på
Peder Friis, da embedet skulle besættes.
Præst i Holme og Tranbjerg
Peder Friis blev altså sognepræst i en alder af 45 år, og han havde selvfølgelig en
del erfaring fra jobbet som hjælpepræst
i Beder og Malling. Han blev en god og
afholdt præst i sine sogne, og i en senere
karakteristik blev det nævnt, at han ”udmærkede sig ved sjelden Friskhed på Sjæl
og Legeme”, og at han var ”afholdt og agtet, som kuns Faa, i og udenfor sin Menighed”. Han skulle også have været meget musikalsk.
Til præstegården, der lå ved siden af
kirken, hørte et større landbrug. Peder
Friis var altså også blevet landmand, og
han var meget interesseret i dyrkningen af
sit landbrug. I et landbrugsværk blev han
omtalt som ”en af de fortrinligste Landmænd i Amtet”, og han blev en foregangsmand for egnens bønder. Han forsøgte
således i 1820´erne at indføre vekseldrift
og gjorde forsøg med andre forbedringer,
og til fåreavlen anskaffede han en vædder
af spansk race. Der var 8-10 tjenestefolk
ansat på præstegården, og omkring 1830
blev den yngste søn ansat som forpagter
af gården.
Som nævnt var Peder Friis afholdt af
befolkningen, men han kunne være meget
bestemt, når han f.eks. mente, at forældre
tog deres børn for tidligt ud af skolen for
at lade dem komme ud at arbejde. Biskop
Brammer var tilfreds med Peder Friis´ arbejde som præst. I forbindelse med et visitatsbesøg i Holme Kirke i oktober 1847,
da Friis var 80 år, skrev Brammer: ”Sognepræsten – en livlig Olding –holdt en
upåklagelig Prædiken over Johs. 12, 35-
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36 og Matt. 26,13. Den alderstegne Præst
catecicerede med ungdommelig Facon,
om just ikke efter Reglerne. … Svarene til
ham og mig viste for Størstedelen, at de
vare vel underviste.”
50 års jubilæum
Selv om Peder Friis var midt i trediverne,
da han blev hjælpepræst, nåede han at
opleve sit 50 års jubilæum som præst i
januar 1853. Derfor blev han en Jubel Olding, og da man dengang værdsatte gamle
mennesker, var det ment som en ros. Han
blev også udnævnt til konsistorialråd, og
det betød, at han kom i 6. rangklasse.
Aarhus Stiftstidende bragte en længere
omtale af festdagen i Holme, og her er et
par uddrag: ”I Anledning af, at det den
14de ds. var et halvhundrede Aar siden
at Pastor Friis i Holme var bleven ordineret som præst, havde der indfundet sig en
stor Deel af Jubilarens venner og Bekjendte, saavel fra Aarhus som Omegnen, for at
bringe ham deres Lykønskning. …… Jubeloldingen ledsagedes til Kirken af Stiftets Biskop, Dr. Theol. Brammer, og hans
ligeledes høit bedagede Hustrue af Provst
Weisner. Da Jubelparret og den medfulgte
Procession havde placeret sig, traadte Biskoppen frem for Alteret og holdt en saa
gribende Tale, at Jubeloldingen var rørt
indtil Taarer; derefter overrakte han den
gamle præst, som Beviis på Hs. Maj. Kongens Naade, for lang og velsignelsesrig
Embedsførelse, en allerhøiste Bestalling
som Consistorialraad.”
Diamantbrylluppet
Peder og Ane Friis oplevede endnu en
stor fest, da de i 1855 fejrede deres diamantbryllup, som blev fejret sammen
med familien. Peder Friis var stadigvæk

historie

Maleri af Holme Kirke og Skole fra 1837. Kirken var i meget dårlig stand og blev nedbrudt i 1881-82. I 1882 blev den nuværende kirke i Holme indviet.

i så god fysisk form, at han dansede ved
festen, men Ane kunne ikke på grund af
et svagt helbred.
Også denne begivenhed blev omtalt i Aarhus Stiftstidende: ”Afvigte 31te
Juli feirede Sognepræsten for Holme og
Tranbjerg Menigheder, den høitærværdige Consistorialraad Friis og Kone deres Diamantbryllup. Af det høitbedagede
Ægtepars Familie, som bestaar af 5 børn,
treogtyve Børnebørn og ni Børnebørns
Børn, havde de fleste forsamlet sig til denne sjeldne Fest, som af Hensyn til Diamnatbrudens desto værre vaklende Helbred
ikke kunde faa nogen offentlig Charakter”.
Som det nævnes i artiklen deltog kun
fem af Peder og Anes Friis´ børn i festen.
To børn var døde som små, og i 1846
havde ægteparret mistet deres 40-årige
datter Lovise.

De sidste år
I 1853 blev P.J.R. Fausbøll udnævnt til
kapellan, og han skulle som hjælpepræst
aflaste Peder Friis´ arbejde i de to sogne.
Året efter diamantbrylluppet døde Peder
Friis den 9. september 1856, knap 89 år
gammel. Ane skrev i dødsannoncen, at
han ”henslumrede blidt og roligt. I 61 Aar
var han mig en trofast Ledsager. Snart
haaber jeg igen at samles med ham.”
På det tidspunkt eksisterede begrebet
”nådsensår” for præsteenker, og det betød, at de havde lov til at blive boende i
præsteboligen et år efter mandens død.
Derfor flyttede Ane først fra præstegården i slutningen af 1857, og i januar 1858
blev præstegårdens indbo og besætning
solgt på en auktion. Ane flyttede derefter
til noget familie i Aarhus, hvor hun døde
i januar 1860.
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Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk

7LOOLG²7U\JKHG²1 UY U

Tlf. 86 29 12 43
Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

VIDUNDERKNOLDEN
Blomster - brugskunst

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
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Kirke og Sogn
Vi synger julen ind
– med læsninger og korsang
Søndag d. 18. dec. kl. 10.00 synger vi sammen med Højbjergkoret
julen ind i Tranbjerg Kirke.
Kom og oplev julefreden sænke sig ved en gudstjeneste, hvor sang, musik
og læsninger står i centrum. Vi synger vores skønne advents- og julesalmer,
tænder julens lys, lytter til Højbjergkorets sang og hører nogle af de ord, som
baner vej for julens komme.
Kom og vær med til at synge julestemning frem.

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 formiddag 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 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
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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 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 gravsteder 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 urnenedsættelser, udtagelse af gravsteder samt anlæg af gravsteder.
Tranbjerg Kirke er aﬂåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Gudstjenester
Onsdag 9. november
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
Søndag 13. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Torsdag 17. november
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic
Søndag 20. november
10.00 Højmesse v. David Kessel
Torsdag 24. november
17.00 Levende Adventskalender
v. Anja Stokholm
Søndag 27. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag 30. november
10.30 Gudstjeneste på Aarhus
Friplejehjem v. Anja Stokholm
14.30 Gudstjeneste i Folkehuset
v. Anja Stokholm
Torsdag 1. december
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic
17.00 Levende Adventskalender
v. Mia Knudsen
Søndag 4. december
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Torsdag 8. december
17.00 Levende Adventskalender
v. David Kessel
Søndag 11. december
10.00 Højmesse v. David Kessel
Onsdag 14. december
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel

Torsdag 15. december
15.15 Generalprøve på Juleaftensgudstjeneste med krybbespil
v. minikonﬁrmanderne og Anja
Stokholm
17.00 Levende Adventskalender v.
David Kessel
Søndag 18. december
10.00 Højmesse/Vi synger julen ind
med Højbjergkoret
v. Anja Stokholm
Onsdag 21. december
14.30 Gudstjeneste i Folkehuset
v. Mia Knudsen
Juleaften lørdag 24. december
10.30 Juleaftensgudstjeneste med
krybbespil v. minikonﬁrmanderne og Anja Stokholm
11.45 Juleaftensgudstjeneste med
krybbespil v. minikonﬁrmanderne og Anja Stokholm
13.00 Juleaftensgudstjeneste
v. David Kessel
14.30 Juleaftensgudstjeneste
v. David Kessel
16.00 Juleaftensgudstjeneste
v. David Kessel
1. juledag søndag 25. december
10.00 Julegudstjeneste v. Mia Knudsen
2. juledag mandag 25. december
10.00 Julegudstjeneste v. David Kessel
Nytårsaften lørdag 31. december
14.00 Nytårsgudstjeneste m. bobler og
kransekage v. Anja Stokholm
Søndag 1. januar:
Vi henviser til søndagsgudstjeneste i
Mårslet Kirke kl. 16.00 og Tiset Kirke kl.
16.00
Søndag 8. januar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Kirke og Sogn •
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En tur på kirkegården
David Kessel

M

ange mennesker oplever kirken
som det sted, hvor man har mulighed for at møde Gud, det hellige.
Rummets særlige karakter, de tykke
kirkemure, der skærmer os mod den
verden, der er ”derude” med sine glæder og bekymringer, arkitekturen, lyset,
akustikken – alt er anlagt til at skabe et
rum, der tager os ud af den verden, der
er vores hverdag og ind i en anden verden.
Når vi går ud af kirken, træder vi igen
ind i den virkelighed, der udgør den
største del af vores liv. Vi går forhåbentlig ud og tager noget af det, vi har fået i
kirken, med ind i vores hverdag.
Men inden vi er tilbage i ”virkeligheden”, skal vi først gå over kirkegården.
Sådan er det i hvert fald i Tranbjerg og
mange steder, hvor kirken ligger omgivet af kirkegården. Dvs. kirkegården er
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en form for bindeled mellem hverdagens virkelighed og troens verden.
I en undersøgelse af befolkningens
forhold til Folkekirken, svarede en stor
del, at vedligeholdelse af kirkegårdene
var en af de vigtigste folkekirkelige opgaver. Det kan være, at man som præst
undrer sig, eller endda er forarget over,
at det ikke er forkyndelsen af evangeliet, gudstjenesten eller i det mindste
salmesangen, der anses for at være vigtigst. Men menneskers forhold til kirkegårdene er nok udtryk for det, man
oplever, når man besøger kirkegården.
Uanset, om det er, fordi man har et
nært familiemedlem på kirkegården,
eller om man bare kommer, fordi man
kan lide roen, stemningen, så er kirkegården jo det sted, der forbinder vores
verden med evigheden. Hvert navn på
en gravsten er et vidne på et liv, levet
i den virkelighed, vi også lever. Hvert
kors, hver stjerne foran og efter et navn
bevidner vores tro på, at vi i døden skal
møde Guds evighed, at vi lever her og
nu i troen på evigt liv hos Gud.
På kirkegården mødes det levende
menneske med døden. Kirkegården er
et sted, hvor vi kan tale med dem, vi har
mistet, og mindes de tider, der er forbi.
Men den er også en del af den fortælling, der begynder med skabelsen af

livet og ender med Guds løfte om dødens overvindelse i Jesus Kristus.
Derfor er den et sted, hvor der er liv,
hvor vi møder hinanden, hvor vi ser årstiderne skifte, og skaber liv med blomsterbede og insekthoteller, hvor man
gerne må tage sin hund med og nyde
sin madpakke i pausen.
Måske er kirken det sted, der klarest
forkynder Gud som den, der møder os
mennesker med ubegrænset kærlighed, når vi mødes til gudstjeneste. Men
kirkegården forkynder mennesket som
dem, der lever i den endelige virkelighed – omfavnet af løftet om evighed
hos Gud. 

Musikandagt
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der mulighed for at være med til at synge salmer, til at høre organisten og præsten
spille musik sammen og til at nyde en
tid i stilhed, til eftertanke eller en bøn.
Det tager ca. 20 minutter og er en god
mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.
Datoerne er:
17. november
1. december
12. januar 2023

Tranbjerg Børnenes

Julemarked
lørdag 26. november

Kom og vær med til en hyggelig
dag til Tranbjerg Børnenes
Julemarked lørdag d. 26. nov.
Igen i år er jeg så heldig at få lov til at
være med, når juletræet skal tændes
ved Naturcenteret i forbindelse med
Tranbjerg Børnenes Julemarked.
Vi mødes ved juletræet på plænen
ved Naturcentret kl. 11 og synger et par
af de bedste julesange, inden vi sammen tænder lyset.
Bagefter går jeg i Bylivshuset og læser julehistorier for børn og barnlige
sjæle.
Jeg glæder mig til vi ses!
Julehilsener fra Gitte Ranfelt Laugesen,
Kirkekulturmedarbejder
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Frivilligmøde
Vil du være en del af et
hyggeligt fællesskab af frivillige
og samtidig gøre en forskel for
andre?
Så er Tranbjerg Kirkes frivilligteam måske noget for dig!

Onsdag den 7. december
OBS! kl. 13.00

Julefrokost
Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag med traditionel julefrokost og amerikansk lotteri.
Man medbringer en gevinst til ca.
30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding
via www.tranbjergkirke.dk eller til
kontoret på 86 29 57 33
senest d. 30. november.
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Vi mødes den 17. november kl. 10 i Tranbjerg Kirke til en musikandagt med fællessang ved sognepræst David Kessel
og organist Branko Djordjevic.
Herefter går vi i Sognegården og får
rundstykker og kaffe og en snak om det
kommende forårs frivilligopgaver.
Alle er velkomne!
Tilmelding til frivilligkoordinator og
kirkekulturmedarbejder Gitte Ranfelt
Laugesen på kontor@tranbjergkirke.dk
senest 2 dage før.

Adventskalender
med risengrød
Vi holder levende Adventskalender 4 torsdage op til jul – alle dage
kl. 17.00.
Dagene er: 24. nov., 1. dec., 8. dec. og 15. dec.
Her åbner vi en låge i vores adventskalender og har en kort
børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af risengrød, julekrea og
godnatsang i Sognegården.
Det koster 20 kr. for voksne og børn er gratis.
Betaling sker via mobilepay på aftenen.
Tilmelding på hjemmesiden er nødvendig senest kl. 12 dagen før.

Kirke og Sogn •
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Shop -Amok
Genbrugs børnetøj

,6KRS$PRN¿QGHUGXGHW¿QHW¡M
WLODOOHIRUPnOWLOHQSULVGHU
J¡UGHWEnGHELOOLJWRJVMRYWDWEOLYH
NO GWSn
+XVNDW6KRS$PRNLNNHWDJHULPRG
NUHGLWNRUW
%XWLNNHQKDUnEHQWKYHU
PDQGDJIUDNO±
VDPWO¡UGDJLPnQHGHQNO±
L6RJQHJnUGHQVN OGHU
,QGJDQJYLDVWLHQEDJ6XSHU%UXJVHQ
$OOHLQGNRPQHEHO¡EJnUXEHVNnUHWWLO
HWUHQWYDQGSURMHNWL0DODZL

Det er mange år siden, vi har rørt ved
egenbetalinger ved arrangementer i
Sognegården, så derfor har vi i Menighedsrådet besluttet at justere til følgende prisstigninger pr. 1. januar 2023
på de aktiviteter, hvor der i forvejen er
egenbetaling, samt leje af Sognegården
i foreningsregi og til mindesamvær.

Onsdagsforum . . . . . . . . . . . . . . .

40 kr.

Julefrokost for sognet . . . . . . . . . 150 kr.
Udﬂugt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kr.
Årtidscafé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 kr.

0HGYHQOLJKLOVHQRJSnJHQV\Q

Gud og Spaghetti. . . . . . . . . . . . .

40 kr.

Seniorpigerne

Levende Adventskalender . . . . .

30 kr.

Høstgudstjeneste . . . . . . . . . . . .

65 kr.

Fastelavnsgudstjeneste . . . . . . .

40 kr.

Toddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 kr.

4. Maj aften . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 kr.

5¡GHNRUV¶ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
/LV6PHGWOI
Du kan også kontakte en af
præsterne
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Regulering af
egenbetaling ved
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i Sognegården
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Skærtorsdags-Måltid . . . . . . . . . 150 kr.
Udlejning af Sognegården 800/1200 kr.

Krybbespil i Tranbjerg Kirke
Igen i år fejrer vi jul med krybbespil ved minikonﬁrmanderne fra 3. klasse i
Tranbjerg Kirke:
15. december kl. 15.15:
Generalprøve på familiejulegudstjeneste med krybbespil i Tranbjerg Kirke. Alle er
velkomne, og der er god plads, så bare tag venner og familie med.
Ved minikonﬁrmanderne fra 3. klasse, sognepræst Anja Stokholm og kirkekulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen.
24. december kl. 10.30 og 11.45:
Familiejulegudstjeneste med krybbespil.
OBS! Der er altid meget rift om pladserne juleaften, så kom i god tid!
Ved minikonﬁrmanderne fra 3. klasse og sognepræst Anja Stokholm.

Kirke og Sogn •
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Renovering af
Sognegården
Sognegården er af ældre dato, derfor
er en renovering nødvendig. Vi har de
sidste par år sat penge af hertil.
I januar 2023 bliver der skiftet vinduer og indgangsparti. Vi får automatisk
åbning af yderdøren, hvilket nok bliver
til glæde for mange.
Dette vil medføre, at de ﬂeste aktiviteter i Sognegården er sat på standby i
januar måned.
Næste projekt er ny gulvbelægning
i salene. Der var hårdt slid på gulvene,
da vi havde corona-testene. Tidshorisonten hertil kendes endnu ikke.
Ulla Astrup
Formand for Sognegården

Julekoncert
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag 6. december kl. 19.30
Ved koncerten medvirker

Tranbjergkoret.
Koncerten vil byde på salmer og
sange, der hører julen til, blandet
med fællessange.
Dirigent: Birgitte Mortensen
Alle er velkomne!
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Ansøgning om
julehjælp

I juletiden kan der være brug for en
hjælpende hånd, og her hjælper kirken
gerne børnefamilier i Tranbjerg.
Du ﬁnder ansøgningsskema til julehjælp på www.tranbjergkirke.dk
Husk ansøgningen skal være indleveret
til Kirken senest 1. december.
Vidste du, at pengene fra kirkebøssen
om søndagen går til at hjælpe udsatte
familier?
Du kan selv støtte Tranbjerg Kirkes Julehjælp på mobilepay: 21 01 05.

El-ladestandere
på kirkens parkeringsplads

Nytårsgudstjeneste
31. december kl. 14.00
Efter en forkortet gudstjeneste byder
menighedsrådet på kransekage og
champagne i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.

Tranbjerg Kirke er lille
– især når det er jul

Pr. 1. januar 2025 er der påbud om opsætning af el-ladestandere på offentlige parkeringspladser, således også på
Tranbjerg Kirkes parkeringsplads.
Antallet af el-ladestandere skal beregnes ud fra det eksisterende antal
almindelige P-pladser. Hos os er der
derfor opsat to pladser til optankning
af elbiler.
Standerne er opsat af Aura, og forbruget afregnes direkte til dette ﬁrma
af den enkelte bruger.
Da ladestanderne er opsat på en offentlig parkeringsplads, kan standerne
derfor benyttes af alle.
Menighedsrådet

Tranbjerg kirke er lille. Juleaften har de
ﬂeste oplevet vores kirke fyldt til bristepunktet. Derfor holder vi igen i år hele
fem gudstjenester.
Allerede kl. 10.30 holdes den første
af to børnegudstjenester. Forhåbentlig
betyder det, at ingen skal komme til kirken uden at få plads.
Skulle der alligevel ikke være plads,
beder vi om forståelse for, at vi kan blive
nødt til at afvise ﬂere ved kirkedøren.
Det har af og til været et problem, at de,
der har fundet plads i kirken juleaften,
har siddet så klemt, at det blev ubehageligt eller uforsvarligt.
Medlemmer af menighedsrådet vil
sørge for, at så mange som muligt får
plads i kirken, uden at vi sprænger dens
rammer.
Med ønske om en glædelig jul!
Kirke og Sogn •
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Kirkeskib
Under coronanedlukningen ﬁk Sognet
forærende et modelskib, fremstillet af
afdøde Erik Starup. De efterladte havde
det lønlige håb, at skibet kunne bruges
som kirkeskib.
Imidlertid er dette ikke så enkelt en
sag. I en middelalderkirke som vores
skal Nationalmuseet og andre myndigheder sige ja til alle ændringer. Og det
er rigtig svært og en meget langvarig
proces at opnå tilladelse til nærmest
noget som helst. Sidst men ikke mindst
skal et kirkeskib bygges efter ganske
bestemte mål og proportioner, idet det
altid ses nedefra. Og det her omtalte
skib er bygget som modelskib og beregnet til at stå på f.eks. en hylde.
Derfor var gode råd dyre, og det tog
da også Menighedsrådet længere tid at
udtænke, hvordan vi kunne udnytte gaven. Og hvor vi kunne placere denne.
Men først skulle skibet gennem en
svær renovering. Flere af de små ting
måtte udskiftes, ligesom f.eks. ﬂere
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små messingting måtte fremstilles. Dette meget store arbejde påtog menighedsrådsmedlem Bonnick Lundberg
sig. Sideløbende tog Bonnick omhyggeligt skibets mål af højde, længde og
bredde, hvorefter en glarmester fremstillede en montre i plexiglas. Inden
skibet kunne sættes derind, formede
Bonnick en ﬂot blå havbund, som skibet nu ”sejler” på. Mange arbejdstimer
og nogle måneder senere kunne Bonnick endelig opsætte det ﬂotte resultat
et meget passende sted i Sognegården.
Skibet kan således nu beskues i Sognegårdens foyer i det allerede indhuggede rum med spejl og lys – og kan derfor spejle sig både for- og bagfra.
Menighedsrådet glæder sig over det
stolte skib og håber, at alle brugere af
Sognegården sammen med os vil glæde sig over synet.
På vegne af MR
Birgitte Pedersen, formand

Opsummering og sidste nyt
om kirkerummet
Som det nok er bekendt, havde vi i
Tranbjerg kirke i sommeren 2021 konstateret et omfattende angreb af skimmelsvamp både i orglet og i resten af
kirken.

Den 24. august havde vi så besøg af Nationalmuseets konsulent og den Kongelige bygningsinspektør, der begge
var særdeles positivt stemt over for vores ideer.

Vi ﬁk foretaget en grundig afrensning
af såvel orgel som kirkerum, og efterfølgende har vi anvendt affugter og
luftrenser med HEPA-ﬁlter, når der ikke
er aktiviteter i kirken. Dette har resulteret i, at vi nu i kirken har en luftkvalitet,
der er bedre end den udendørs.
Problemet med skimmelsvamp er således minimeret, så der ikke længere er
nogen form for sundhedsrisiko ved at
opholde sig i kirken hverken for kirkegængere eller personale.

Desværre skal vi jo have alle bænkene
taget ud af kirken for at kunne udskifte
gulvet, og derfor er vi nødt til at afvente endnu et besøg fra Nationalmuseet
med efterfølgende besigtigelsesrapport, der nøje angiver, hvordan vi skal
håndtere det historiske stoleværk.
Til gengæld ﬁk vi grønt lys for, at vores arkitektﬁrma, Linjen, kan gå i gang
med at udarbejde projekt for den indvendige renovering af kirken inklusive placering af orgel. Så snart dette
projekt forligger, kan vi sende det til
godkendelse hos stiftet. Dette kan heldigvis foregå sideløbende med, at vi afventer nyt besøg fra Nationalmuseet.

Da vi længe har haft et ønske om at forbedre vores orgel, ﬁk vi dette vurderet
af en orgelkonsulent, der konkluderede, at det nuværende orgels placering
og disposition er lang fra optimal til
vores kirkerum. Vi har derfor arbejdet
med en ide om at anskaffe et nyt orgel,
der skal placeres på kirkegulvet mellem
den tilmurede norddør og tårnmuren.
Denne placering vil i høj grad tilgodese
orglets understøttelse af sang i kirken
og vil også være langt bedre for det generelle klangbillede, når der spilles på
orglet.
Inden vi placerer det nye orgel, vil vi
gerne udskifte trægulvet under bænkene med tegl, da der er konstateret spor
af skimmelvækst på undersiden af dele
af trægulvet.

Vi havde håbet, at vi kunne have ny indretning og nyt orgel klar, når vi næste år
kan fejre 50 år som selvstændigt pastorat, men dette, må vi nu indse, kan desværre ikke ske. Der er derimod gode
chancer for, at arbejdet med indvendig
renovering og montering af nyt orgel
vil kunne ske i løbet af sommer og efterår 2024.
Lene Risør,
næstformand i MR,
fungerende formand i Kirke- og kirkegårdsudvalget.

Kirke og Sogn •
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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

SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT I BUTIKKEN: 07.00-20.45 • BAGEREN: 06.00-20.45
POSTHUSET: 09.00-19.00

