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Gå med i lunden
450 træer er plantet langs 
Grønløkke Allé som led i 
Aarhus Kommunes plan om 
biodiversitet. 
Læs mere på side 23. 

Forårsprogram
Dag- og aftenskolen Fælles 
Fritid er klar med et nyt og 
spændende program med 
masser af aktiviteter i sydby-
en. Se de mange spændende 
tilbud på side 28.

Rockkoncert i 
Folkehuset
Kan en koncert lokke flere 
mænd til Folkehuset? Det 
håber arrangørerne. 
Læs mere på side 8. 

Merete vil samle Tranbjerg med kunst
Merete Aude Graversen har skabt fantasirejser i byens busbobler sammen med borgere i Tran-
bjerg for at skabe fællesskaber. Læs mere om projektet på side 30.

FÆLLES FRITID
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 Henning Sørensen 
ansvarshavende 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 4010 2648

 Louise H. Sørensen 
regnskab 

Hjorts Allé 47, Virring 
8660 Skanderborg 
Telefon 2070 3451

 Stina Christiansen  
journalistik 

Kirkevænget 271 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2124 7379

 Jane W. Schelde 
journalistik 

Tranbjerg Stationsvej 5 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2265 2429

 Preben Lundgaard 
redaktionsmedlem 

Skovgårdsvænget 512 
8310 Tranbjerg 
Telefon 5027 6517

 Bente D. Pedersen 
dtp 

Laurbærvænget 17 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2552 2933

 Søren Juhl 
produktion 

Grønløkke Allé 96 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2043 0001

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 16. februar,  
udgivelsesdatoen er den 15. marts. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Journalist • Stina Christiansen

Nye ansigter i redaktionen
Vi er så heldige at kunne præsentere et blad, hvor vi en-

delig er fuldtallige i kolofonen her ved siden af. 

Så nu er redaktionen blevet styrket med lige de kræfter, 

vi havde håbet på – på den journalistiske, den grafiske og 

på foto- og alt mulig-fronten.  

To af dem præsenterede vi i sidste nummer, og den næ-

ste kan du møde i det næste.

Det bedste af det hele er, at det også betyder nye input, 

briller og vinkler, som vi tror kommer jer læsere til gavn. 

Men det betyder ikke, at vi ikke vil have jeres input og 

forslag til artikler og tips om spændende ting i området. 

For uden input fra alle jer, så kan vi ikke lave et blad, 

som dækker hele paletten og bliver interessant for alle. Så 

brug endelig vores mailadresse her i bunden af siden til 

at komme med input om stort og småt. Send os billeder 

fra dit arrangement og et par linjer, tip os om nye tiltag 

eller hvad du ellers gerne vil dele med de andre. 

De tre gavekort gik til: 

Jørgen Klinkby
Stine Månsson

Britt O. Pedersen
��

Der havde gemt sig 18 hjerter i bladet.
Tillykke til vinderne, og tak til alle, der var 
med på spøgen.

TT01-2023.indb   2 11.12.2022   19.57



| 3

AROS

Overvejer du at sælge din bolig?

Tranbjerg
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Tranbjerg Bibliotek
UDSTILLINGER I ÅNDEHULLET 
D. 10. februar til slutningen af marts:  
Iman fortæller sin livshistorie som dansk-palæ-
stinenser gennem malerier. Iman holder fernise-
ring d. 10. februar – læs mere på aakb.dk/tran-
bjerg. 

BARSELSHØJSKOLE
Fredage kl. 10-12 d. 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 
24/2 og 3/3 i børnebiblioteket og i sognegården
Barselshøjskolen er et samarbejde mellem Tran-
bjerg Kirke og Tranbjerg Bibliotek og foregår på 
begge lokationer på skift. Forældre på barsel in-
viteres på Barselshøjskole i Tranbjerg. På Barsels-
højskolen kan du tage din baby med og være en 
del af et fagligt og socialt fællesskab med højt til 
loftet, hvor vi bliver klogere sammen og samtidig 
lærer nye mennesker at kende. Barselshøjskolen 
er for alle forældre på barsel, og gravide er også 
meget velkomne. Hold øje med aakb.dk for en 
mere detaljeret beskrivelse af de enkelte dage. 
Forløbet koster 200 kr. inkl. kaffe og kage, uan-
set hvor mange gange du kommer. Baby kommer 
gratis med. Du kan se, hvordan du tilmelder dig 
på aakb.dk/tranbjerg. 

BLIV KLAR TIL FASTELAVN
Torsdage kl. 14-17 d. 19/1, 2/2 og 9/2 ved  
langbordet
Kom til krea-torsdage på biblioteket hvor vi laver 
udklædning af pap og andre genbrugsmaterialer. 
Der er ingen tilmelding, bare mød op. 
RETSMEDICINERNES HVERDAG
Torsdag d. 26. januar kl. 19-21
Asser Hedegård Thomsen er speciallæge og ph.d. 
i retsmedicin, og vil i dette foredrag fortælle om 
retsmedicinerens hverdag: Hvad laver en retsme-
diciner i virkeligheden? Arrangementet er gratis 
men kræver tilmelding via aakb.dk/tranbjerg.

MIT LIV SOM FLYGTNING – MØD FOR-
FATTER ALEN CAUSEVIC
Torsdag d. 23. februar kl. 19-20:30
Alen Causevic er født i 1989 i Bosnien Hercego-
vina, men flygtede som barn til Danmark. I dag 

bor han i Tranbjerg med sin kæreste og søn. Alen 
fortæller åbent og ærligt om sin opvækst på dan-
ske asylcentre. Historien tager publikum med på 
en geografisk såvel som kulturel rejse fra Eksju-
goslavien til Danmarks asylcentre og siden bolig-
blokke rundt om i Jylland.
I tiende klasse opdager Alen Michael Strunge, og 
skønlitteraturen åbner hans verden i forhold til 
ophav, kultur, sprog, eksistens, og ikke mindst, 
fremtiden. Alen fortæller om, hvordan og hvorfor 
han endte med at uddanne sig i litteraturhistorie 
og journalistik ved Aarhus Universitet, samt rej-
sen til endelig at begynde at tro på sin drøm om 
at blive forfatter. En drøm, der skulle vise sig at 
få sit afsæt i romanen Det egentlige liv i livet, der 
udkom i 2021. Alen Causevic har også publiceret 
i Dagbladet Information, Weekendavisen og Atlas 
magasin.
Antallet af flygtninge på verdensplan er næsten 
fordoblet det seneste årti, og i dag er over 100 
mio. mennesker på flugt – det svarer til over 1% 
af verdens befolkning (kilde: Dansk Flygtninge-
hjælp). Krigen i Ukraine, enorme oversvømmelser 
i Pakistan samt krigene i Afghanistan og Syrien 
er nogle af de begivenheder, der har medvirket til 
de store flygtningestrømme. Alens historie sætter 
nutidens humanitære katastrofer i perspektiv, da 
mange i dag, ligesom Alen, flygter til Danmark i 
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b i b l i o t e k

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

håbet om et bedre liv i sikkerhed.
Tilmelding via aakb.dk/tranbjerg. Pris: 25 kr.

KIRKENS BØRNEKOR GIVER KONCERT 
Torsdag d. 9. marts kl. 17-18:30
Kom ind på biblioteket til en kop kaffe, hvor vi 
sammen skal høre kirkens børnekor fylde rum-
met med dejlig sang. 

MENNESKER OG PROGRAMMERING
Torsdag d. 23. marts kl. 19-20:30
Hvordan virker industrien bag software og hvor-
for virker IT aldrig?!
Det vil Christian Clausen give sit bud på til denne 
faglige aften på Tranbjerg Bibliotek. Christian vil i 
udforskningen af disse spørgsmål beskrive tre hi-
storiske revolutioner i softwareindustrien og give 
sit bud på, hvad fremtiden bringer.
Christian Clausen er forfatter til den storsælgen-
de faglitterære bog Five Lines of Code (Fem linjers 
kode), som han udgav i september 2021. Og så 
bor han i Tranbjerg.
Christian har ligeledes udgivet forskningsartikler 
i de mest prestigefyldte akademiske forummer 
og har som konsulent hjulpet over 100 virksom-
heder herunder Google, Vestas og Fødevarestyrel-
sen. Christian har undervist i avanceret program-
mering både ved universiteter og erhvervsaka-
demier og er en anerkendt oplægsholder ved de 
største tekniske konferencer i Danmark.
Arrangementet er for både de mere nørdede pro-
grammeringsentusiaster og for dig, der godt kun-
ne tænke dig at blive klogere på emnet og men-
neskets IT-historie.

STRIK-IN
Torsdag d. 5. januar, d. 2. februar og d. 2. marts 
kl. 17-19:30 ved langbordet
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. Ingen 
tilmelding – bare kom.

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 seniorte-
lefonen 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
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. 
Fra d. 19. januar kan man også bytte udklæd-
ningstøj i Deleriet. 
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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

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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HUSKEBLOKKEN
fra Brugerrådet - FOLKEHUSET Tranbjerg

Brugerrådet vil gerne ønske Godt Nytår! Vi takker for jeres opbakning  

 

For detaljerede oplysninger: se hjemmesiden tranentranbjerg.dk

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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Mand kend dit Folkehus

En flok mænd har sat sig for at lokke 
andre mænd til Folkehuset i Tranbjerg 
med en rockkoncert og få deres øjne 
op for de mange muligheder, huset 
rummer. 

Af Stina Christiansen

r du mand? Og ved du egentlig, 

hvad du kan bruge Folkehuset til? 

Nå, men så læs lige mere her. 

Chris Andersen og Per Eriksen arbejder 

for at få flere i Tranbjerg – og især mænd 

– til at bruge Folkehuset. Derfor arrange-

rer de nu en koncert. 

- Vores arrangement er især henvendt 

til mænd, men er selvfølgelig også til alle 

andre brugere af Folkehuset i Tranbjerg, 

så de kan få øjnene op for, hvad Folkehu-

set kan bruges til. Vores arrangement er ét 

af de større, men det kan også være min-

dre arrangementer. Men brugerne skal jo 

sige, hvad de har af ønsker og behov, siger 

Chris Andersen. 

Rockkoncert
Chris og Per har sammen med frivillig-

konsulent Sarah Hassing arrangeret, hvad 

de selv kalder en fantastisk festaften. 

Så du skal allerede nu sætte kryds i ka-

lenderen, så du kan se, når TOUCH OF 

SHADOWS spiller i Folkehuset fredag 

den 10. februar 2023 klokken 20.00. Dø-

rene åbnes klokken 19.

Ifølge arrangørerne er der ingen fest-

aften uden mad. Derfor disker de op med 

chili con carne og chili sin carne, som er 

inkluderet i billetprisen. Der kan hele af-

tenen købes fadøl, vin, vand m.m. til for-

nuftige priser.

- Ideen udsprang af at Sarah, frivillig-

konsulent i Århus Syd, kom og spurgte, 

hvad der skal til for at få flere mænd til 

at bruge Folkehuset. Vi svarede ”En rock-

koncert!”. Vi tror nemlig, at der skal mu-

sik fra vores ungdom i 60’erne og 70’erne 

til for at lokke mænd (med deres partner) 

af huse. Valget faldt på Touch of Shadows, 

som vi tror rammer målgruppen. Det var 

jo egentlig ikke vores oprindelige tanke, 

at det var os, der skulle stå for arrange-

mentet. Men pludselig var vi involveret i 

det hele med bestilling af musik, opret-

telse af betaling, billetter, mad, presseom-

tale, indretning af lokale og meget mere. 

Så nu har vi kastet os ud i det og er meget 

spændte, fortæller Chris Andersen. 

Flere gode ideer
Gruppen bag dette musikarrangement 

arbejder også på at få live streamet offent-

lige foredrag i Naturvidenskab fra Aar-

hus Universitet til Folkehuset i Tranbjerg. 

Særligt, hvis der er så meget interesse for 

et foredrag, at der ikke er plads i Kirke-

torvet 10, som også nogle gange streamer 

foredragene. 

- Disse arrangementer er kun et par 

eksempler på, hvad Folkehuset kan bru-

ges til. Da vi er brugere, kender vi ikke 

begrænsningerne på brugen af huset, men 

det må tiden vise.

�Shadows�
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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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For anden gang blev der holdt Lys i 
Tranbjerg, hvor byen blev lyst op i en 
slange af hyggelige begivenheder.

Af Sammen om Tranbjerg

egivenheder bliver hurtigt til tradi-

tioner i denne by, og derfor blev det 

hurtigt besluttet at gentage succesen Lys i 

Tranbjerg sidste år.

Lygteværksted
Allerede fra klokken 12 var der lygte-

værksted på Tranbjerg Bibliotek.

Byens deleglade beboere havde doneret 

et hav af glas til stor glæde for de mange 

fremmødte familier.

Glassene blev pyntet og dekoreret på 

alle tænkelige måde med både silkepapir, 

tuscher og ikke mindst en masse glimmer.

De mange flotte lygter lyste smukt op i 

den mørke efterårsaften.

B

Lysfest i Tranbjerg

Musik og fest
Det hele blev officielt skudt i gang klok-

ken 17.30 med Aarhus Drum Corps, der 

gav en flot opvisning på deres kunnen og 

fantastiske trommer i den nye gård ved 

Kirketorvet. Herefter tog DJ T-Mouse 

over, og bød Tranbjerg op til dans med 

flot lysshow og alt, hvad der hører sig til. 

Ved at følge reflekserne eller faklerne 

rundt i byen, kunne man lade sig lokke 

væk fra de hede danserytmer og over til 

Folkehuset, hvor Ole Nørskov sad med 

guitaren ved den knitrende ild og fik små 

og store til at synge med på sine lejrbåls-

sange. Samtidig blev der øst lækker suppe 

op, så gæsterne kunne nyde både sang og 

mad. 

Lejrbålet var i virkeligheden en video 

af en pejs med ild, men det betød bare, 

at Folkehuset kunne invitere indenfor og 

væk fra den lidt stride blæst, som freda-

gen bød på. 

En hilsen til de savnede
Næste stop på vores rute var kirken, hvor 

vi fik desserten ovenpå suppen – nemlig 

en kop kaffe og en ristet skumfidus, mens 

vi hyggede udenfor ved den ægte ild i 

bålfade. 

Minikonfirmanderne havde i ugen løb 

lavet de fineste lanterner, som førte os 

gennem kirkegården. Kirken havde valgt 

at koble deres del af Lys i Tranbjerg sam-

men med Allehelgensaften, som i kirken 

handler om at mindes dem, vi har mistet. 

Så havde man lyst, kunne man skrive en 

hilsen, et håb eller et ønske på et hjerte og 

hænge det på ét af træerne på kirkegår-
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l y s fe s t

den. Det blev til virkelig mange hjerter og 

mange tanker der ved bålets flammer.

Bålhyggen på kirkegården var velbe-

søgt og fortsatte hele aftenen, for senere 

på aftenen bød kirken indenfor til Musik 

i mørket, hvor der var stemningsfuld har-

pe-, cello og klavermusik ledsaget af klas-

sisk sang. Her kunne man vælge at kigge 

ind, tænde et lys i døbefonten og gå igen, 

eller blive hængende hele aftenen, som 

mange valgte at gøre, og nyde det fine 

gamle kirkerum kun oplyst af stearinlys. 

Bålhyggen og Musik i Mørket er kom-

met for at blive, og vil fremover være en 

del af programmet ved Lys i Tranbjerg.

En hyggelig aften
Havde vi ikke fået stillet vores lyst til ri-

stede skumfiduser, kunne vi fortsætte i 

samme stil ved FDF, der også havde gang 

i bålet. Her kunne man også prøve at ka-

ste med en fireball, som lyste flot op i 

novembermørket. 

DJ T-Mouse spillede stadig op for store 

og små, og fik lokket flere til at bevæge 

hofter til en sang eller to. 

Gik man videre langs Kirketorvet til 

K10’s anden gård, var der hygge med 

popcorn, og indenfor var brætspillene 

fundet frem. 

En hyggelig aften med lys i Tranbjergs 

mørke. 
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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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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
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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

2825 6908
Åbningstider:
Mandag til fredag 10.00 - 17.30
Lørdag 10.00 - 13.00

info@hobbybien.dk
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I

Lørdag den 26. november afviklede 
Tranbjerg Børnenes Venner sammen 
med Klubbens ”Team Travel” det år-
lige julemarked på Naturcenteret.

Af Tranbjerg Børnenes Venner

gen i år var julemarkedet velbe-

søgt, og der blev julehygget med 

juletræstænding og julesang med hjælp 

fra Tranbjerg Kirkes skønne Gitte. Æb-

leskiver, gløgg, saft, kage og pandekager 

blev fortæret med stor fornøjelse, og der 

blev fundet juleting i skattejagt, malet an-

sigtsmaling og kigget på dyr til den store 

guldmedalje. En superhyggelig dag og 

et skønt samarbejde med de unge men-

nesker fra klubben. Det lugter af en fast 

tradition. 

Som noget nyt i år, havde vi invite-

ret kreative sjæle til at hjælpe os med at 

fremstille årets juledekorationer og kran-

se. Det foregik på Kirketorvet 10 i week-

enden den 19. og 20. november, og det 

blev gået til den med limpistoler, gran, 

Julen kom til Tranbjerg
kogler, lys, glimmer og pynt, så vi kunne 

sætte hele 83 dekorationer og kranse til 

salg. Vi siger tusind tak for både hjælpen-

de hænder og for støtten til køberne. 

Årets juleskrabekalender kom tidligt 

på gaden i år, hvilket betød at vi faktisk 

har kunnet melde så godt som udsolgt 

allerede midt i november. Også her skal 

lyde en stort tak til både vores skønne lo-

kale erhvervsdrivende, som har sponsore-

ret præmier, og selvfølgelig til de mange 

aftagere af kalenderne. 

Granboden på Parkvænget 14 har igen 

i år velbesøgt, både for de som havde 

mod på at lave egne dekorationer, som 

hentede gran, kogle, mos grene og andet 

godt fra skoven, samt de som hentede de 

sidste dekorationer fra deko-weekenden. 

Vi siger også her tak for opbakningen!

Tidlig julegave til indskolingens 
ældste elever 
I november kom årets bedste nyhed - 

nemlig at finansieringen af den sidst halv-

del af den store skolegård var på plads, 
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j u l e h yg ge

og at Kompan, som står for projektet, var 

klar til at gå i gang allerede lige i starten 

af januar, så det forhåbentlig kan være 

færdigt inden vinterferien.  

Skolen bidrager selv med en stor del af 

pengene, og de midler, vi har knoklet for 

at samle sammen, gjorde, at det lige præ-

cis har kunnet lade sig gøre at nå i mål. Vi 

er superglade for, at det nu endelig bliver 

lidt mere spændende at holde frikvarter i 

den store skolegård for 3.-5. klasserne, og 

ikke mindst at alle byens børn bliver en 

legeplads rigere, da den jo kan benyttes af 

alle udenfor skoletiden. 

Selve projektet består af en stor del 

med klatrestativer, rutsjebane, trampo-

liner, gynge og så videre, som sættes op 

foran indgangen til Aulaens omklæd-

ningsrum. Der er også et lidt mindre 

område mellem den nye multibane og 

basketkurvene, som består af nogle step-

bænke, samt nogle optegninger, som kan 

bruges til træning. Illustrationen af begge 

dele kan man se i forrige udgave af Tran-

bjerg Tidende.  

Skolens afdeling Kirketorvet får derud-

over også renoveret den midterste af de 

indre gårde, så den eksempelvis kan bru-

ges til ude-undervisning. Som en del af 

denne plan er der også allerede blevet la-

vet en større åbning ind til scene-gården, 

som ligger ud mod stien ved boldbanen, 

så man nu også har adgang til den uden-

for skolens åbningstid. Projektet med den 

indre gård bliver blandt andet finansieret 

ved hjælp af de over 55.000 kroner, som 

de seje børn i 0. -3. klasse samlede ind 

med hjælp fra sponsorer til de rigtig, rig-

tig mange omgange de løb til Skolernes 

Motionsdag før efterårsferien. >>
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o r i e n t e r i n g

Dagtilbuddet
Vi har fået en god dialog op at køre med 

både Dagtilbuddets bestyrelse samt fle-

re af de enkelte afdelinger, så vi også 

kan få kigget på at hjælpe der, hvor der 

er brug for det. Derfor har vi også haft 

en hjælpende hånd med i renoveringen 

af daginstitutionen Smilehullets lege-

plads, som længe har trængt til at få en 

ansigtsløftning.

Udskolingen 
På Grønløkke vil vi også gerne i gang, og 

gik i december i dialog med udskolingens 

lærere og elever for at finde ud af hvad 

de gerne vil have lavet, så vi sikrer, at det 

faktisk bliver brugt. Selv har vi gjort os 

tanker om både et område med underlag 

til skate/rulleskøjter etc, samt eventuelt 

udendørs trænings/parkour/opholdsom-

råde for de lidt større børn. 

Pant-indsamling
Hvis nogen af jer har pant til overs fra 

julefrokoster, fester eller bare dagligt for-

brug, som I har lyst til at donere til os, så 

henter vi stadig. I er altid meget velkom-

ne til at kontakte os via Messenger/Face-

book, via mail@tranbjergbørnenesvenner.

dk eller ved at sende en SMS til Hanne på 

5146 4605 eller Helle på 2835 8762. 

Amatørmusiker søges                                                                                                  
Vi mangler dig, hvis du spiller Euphonium 
eller Baryton (vi har instrumentet).  

Vi øver hver mandag aften i Mårslet.
Vores alder ligger i den øvre ende, 
hvor de fleste har nået pensionsalderen. 

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Hvis du spiller på et andet messing- 
instrument, er du også velkommen.

Kontakt Keld tlf. 21741432 – tubakeld@mail.dk 

Kelds Kulinariske KapelSpil med i

kelds-kulinariske-kapelwww.                                      .dk
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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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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

���������	
��
�

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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m e d  i  l u n d e n

A

På Grønløkke Allé hjælper 450 nyplan-
tede træer Aarhus Kommune med at 
nå deres mål om 10.000 træer i kom-
munen. 

Af Jane W. Schelde

arhus kommune vil gerne fremme 

klima og biodiversitet, og derfor 

har politikerne besluttet at plante 10.000 

træer i byen, langs veje, i parker og i op-

landsbyerne. I november var det Tran-

bjergs tur til at bidrage til planen: 450 

små træer blev plantet i den brede rabat 

langs Grønløkke Alle. 

Målet er at skabe en lund af hjemme-

hørende træarter, som kan få lov at ud-

vikle sig til fritvoksende, krogede og flotte 

træer, lyder meldingen fra Aarhus Kom-

munes urban landskabsingeniør Charlotte 

Ahrndt Jensen.

Hun understreger, at de mange træer 

ikke kommer til at fremstå som en skov.

- Vi har plantet 450 træer, som til 

en start skal støtte hinanden i væksten. 

Nogle vokser hurtigt op og giver læ til de 

knap så hurtigt voksende træer. Med ti-

den vil vi tynde ud i beplantningen, så de 

blivende træer får endnu mere plads til at 

udvikle sig på, fortæller Charlotte Ahrndt 

Jensen.

Træerne supplerer blomsterengene
Kommunen har plantet ni forskellige 

hjemmehørende arter: stilkeg, fuglekir-

sebær, skovfyr, hvidtjørn, naur, spidsløn, 

femhannet pil, bævreasp og vildæble. 

En lund af træer skal fremme 
biodiversiteten i Tranbjerg

Træerne varierer i farver og størrelser, og 

nogle får bær og frugter.

- Det er en beplantning, som vil give 

forskellige visuelle oplevelser over året, 

og som samtidig bidrager til fødekilde for 

fugle og insekter, forklarer Charlotte. 

   På den måde spiller de nye træer 

godt sammen med de biodiversitets-tiltag, 

som kommunen allerede har taget med 

blomsterenge i stedet for græsplænerne i 

den ene ende af Grønløkke Allé. Det æn-

dres der ikke på.

- Lige nu er blomsterengene klippet 

ned, som vi gør med de øvrige blom-

sterenge i kommunen om vinteren, men 

de kommer igen til foråret. Nu er de blot 

suppleret med træer.

Placeringen langs Grønløkke Allé er 

valgt, fordi alleen har en stor og bred ra-

bat, hvor træerne kan stå med tilpas af-

stand til vej og cykelsti.
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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 
Kirketorvet 10

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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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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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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BEVÆGELSE/AFSPÆNDING

TRÆN DINE SKULDREYIN YOGA

Igennem bevægelse og afspæn-
ding lærer du de grundlæggende 
øvelser, der forbedrer din balance, 
styrker din muskulatur og afspæn-
der din krop. Gennem en række 
koordinationsøvelser vil du blandt 
andet få en stabiliseret krops-
holdning og slankere muskler. Vi 
vil især have fokus på træning 
omkring kroppens muskelkorset, 
så man kan afhjælpe rygsmerter.

Yin Yoga er en blid og dyb yoga- 
form, hvor vi strækker og styrker 
bindevævet i led, omkring musk-
ler, organer og knogler. 
Med Yin Yoga kan vi påvirke dybt 
ind i kroppen på en måde, som 
ikke sker i mere aktiv yoga eller 
anden fysisk træning. Vi laver 
dybe stræk, der holdes i ca. 3-6 
minutter. Du støttes af klodser, 
tæpper mm. i stillingerne, så du 
kan slippe spændinger, finde hvile 
og masser af ro undervejs.
Alle kan være med uanset 
smidighed, småskavanker og 
yogaerfaring. 

Har du problemer med din nakke 
og dine skuldre, så kom og vær 
med til at styrke din holdning og 
få afspændt musklerne i nakke 
og skuldre. Gennem langsomme 
øvelser styrker vi de svageste 
dele af muskelfibrene. Derved får 
vi bedre blodgennemstrømning 
gennem musklerne, så de spæn-
dinger, vi har fået i løbet af dagen, 
bliver afslappet.
Nænsom træning hjælper med at 
passe på og opbygge musklerne 
uanset hvilke årsager, der er til 
smerterne og problemerne

FORÅRSPROGRAM 2023
FÆLLES FRITID

 
Beder, Malling, Mårslet, Solbjerg og Tranbjerg

FÆLLES FRITID 
Mail: info@faellesfritid.dk 
www.fællesfritid.dk
TELEFONTID - Tlf. 52 24 36 26 
Mandag og onsdag kl. 14.00–16.00

FERIELUKKET 
Vi følger skolernes ferie.
TILMELDING Al tilmelding og 
betaling foregår via aftenskolens 
hjemmeside www.fællesfritid.dk

Find Fælles Fritid på facebook. 
Vælg “Synes godt om” og slå noti-
fikationer til, så vil du fremover få 
besked på din egen facebookside, 
når aftenskolen lægger nyheder ud. 

MULIGHED FOR TILMELDING 
PÅ IGANGVÆRENDE HOLD.  
RING FOR AT HØRE OM PRIS. 

Folkehuset Tranbjerg

Underviser Lotte Persen 
Er i gang Mandag 13.55-15.25

6 lek. 6 gange Kr. 280/250*   
Folkehuset Tranbjerg

Underviser Lotte Persen 
Start uge 11 Mand. 15.35-16.20

MULIGHED FOR TILMELDING 
PÅ IGANGVÆRENDE HOLD.  
RING FOR AT HØRE OM PRIS.

Folkehuset Tranbjerg

Underviser Dorte Bjerre 
Er i gang Mandag 17.15-18.45 

BLID HATHA YOGA

Blid hatha er en yogaklasse i et 
roligt tempo, med bevægelser 
og stillinger, der blidt styrker, 
strækker og smidiggør kroppen. 
Du får en varieret yogaklasse, hvor 
der både vil være blide bevæ-
gelsesflow, styrkende klassiske 
yogastillinger, rolige stræk og 
åndedrætsøvelser.

MULIGHED FOR TILMELDING 
PÅ IGANGVÆRENDE HOLD.  
RING FOR AT HØRE OM PRIS. 

Folkehuset Tranbjerg

Underviser  Dorte Bjerre 
Er i gang Tirsdag 17.15-18.45

Fælles Fritid har mange 
andre spændende hold i 
Aarhus syd. Se flere hold 
i Beder, Malling, Mårslet, 
Tranbjerg og Solbjerg på 
www. fællesfritid.dk.
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13 lek. 5 gange (torsd) Kr. 780  
Kirketorvet 10, Tranbjerg

Underviser:  Mette Telefoni 
D. 2., 9., 23. feb.   17.00-19.30 
D. 2. og 16. marts 17.00-19.30

Drømmer du om at skrive  
en børnebog? 
Uanset om du har en halvfærdig 
børnebog liggende i skuffen, en idé 
til en historie eller bare godt kunne 
tænke dig at arbejde med ord 
sammen med andre med samme 
interesse, så kan du være med! Du 
kan i løbet af kurset få påbegyndt 
eller skrevet en bog til dit barn, dit 
barnebarn, til dig selv – eller til hele 
verden, hvis du gerne vil ende med 
at udgive. Du vil få input omkring: 
•  Skriveprocesser – hvordan du 

kommer fra idé til bog
•  Research – kend din målgruppe
•  Karakteropbygning – hvordan  

du skaber en hovedperson,  
børn har lyst til at kende

•  Illustrationer – hvordan du  
finder en illustrator, som kan 
berige din historie

•  Udgivelser – hvad det egentlig 
kræver at få udgivet din bog

Holdet bliver på højst ti deltagere, 
så der bliver god mulighed for feed-
back, og inden start finder vi frem 
til et passende niveau i forhold til 
deltagernes forudsætninger.

FÆLLES FRITID

GLASFUSION PORCELÆNSMALINGSKRIV EN BØRNEBOG

Glasfusing er en gammel teknik, 
hvor man smelter glas i ovn, efter 
man har skåret det i den ønskede 
form. Glasset kan dekoreres med 
glasfarver, perler, metaller og 
andet. Du kan lave fade, skåle, 
billeder, skilte, smykker, figurer, 
et hus til fyrfadslys, julepynt og 
andre pynteting. Kun fantasien 
sætter grænser, og på kurset lærer 
man om forskellige teknikker og 
kan udfordre sin egen kreativitet 
med et både fint og skrøbeligt ma-
teriale, som kan blive til de mest 
fantastiske og kunstneriske ting.
Vi arbejder både med vinduesglas 
og farvet glas.

Kom og vær med til porcelæns- og 
glasmaling, en rigtig hyggelig og 
inspirerende hobby. På både glas 
og porcelæn kan næsten alt lade 
sig gøre. Her arbejdes med alle 
ideer, lige fra blomster til den nye 
trend i boligtilbehør, som man 
ser i uge- og modeblade. Der er 
mange spændende materialer at 
arbejde med, så du kan finde din 
helt egen stil. Kurset henvender 
sig både til begyndere og øvede.
Der forekommer ekstra udgifter til 
materialer.

HATHA YOGA

MULIGHED FOR TILMELDING 
PÅ IGANGVÆRENDE HOLD.  
RING FOR AT HØRE OM PRIS. 

Folkehuset Tranbjerg

Underviser Tove Danø 
Er i gang Onsdag 16.00-17.30

MULIGHED FOR TILMELDING 
PÅ IGANGVÆRENDE HOLD.  
RING FOR AT HØRE OM PRIS. 

Tranbjergskolen

Underviser  Gerda Frandsen  
Er i gang  Onsdag 18.30-20.30

24 lek. 8 gange  Kr. 1010/890  
Underviser:  Heidi Hedegaard

Folkehuset Harlev 
Start uge 4 Onsd. kl. 15.00-17.35 
Arhus V, Jernaldervej 277 
Start uge 4 Torsd. 15.00-17.35

HATHA YOGA MED FLOW

MULIGHED FOR TILMELDING 
PÅ IGANGVÆRENDE HOLD.  
RING FOR AT HØRE OM PRIS. 

Folkehuset Tranbjerg

Underviser Dorte Bjerre 
Er i gang Tirsdag 19.00-20.30

TILSKUD (*)
Reducerede tilskudspriser 
gives til arejdsledige, efter-
lønsmodtagere, pensionister 
og studerende med bopæl i 
Aarhus Kommune. Tilskud kan 
fås til max. 9 timer pr. uge.
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Tranbjerg er allerede blevet meget 
mere festlig, efter at Merete Aude 
Graversen sammen med sine buskup-
pel-hold har svunget penslen. 

Af Stina Christiansen

åske er du allerede stødt på de flotte, 

farverige buskupler, som Tranbjerg 

er blevet beriget med. Og måske har du 

set Merete Aude Graversen sidde med 

pensler og farver omkring sig i fuld gang 

med at give buskuplerne nyt liv. 

I alt er seks buskupler blevet trans-

formeret til flotte fortællinger om Tran-

bjerg, og til næste år får endnu flere en 

makeover. 

Kunst i byrummet
Projektet begyndte egentlig allerede i no-

vember 2020. Her kontaktede Aarhus 

Kommunes Teknik og Miljø Tranbjerg 

Fællesråd for at høre, om de kendte no-

gen, der kunne være interesseret i at væ-

re en del af deres projekt med fokus på 

kunst i byrummet.  De foreslog Teknik og 

Miljø at tage fat i Merete og hendes firma 

Art Stories.

- Jeg beskrev en case, hvor det ikke 

bare handlede om en kunstner, men også 

hvordan det hele kunne gøres til et bor-

gerprojekt. Det er det, der giver mest me-

ning i forhold til ejerskab og historiefor-

tælling, siger Merete Aude Graversen. 

Da der var givet grønt lys, gik Merete 

i gang med at tænke tanker, tegne skitser 

og finde folk, der ville være med i pro-

jektet. Hun har blandt andet spurgt pleje-

Merete vil sætte kulør på Tranbjerg 

hjemmet, børnehaver, spejdere, skoleklas-

ser og bocenteret for at høre, om de ville 

være med i projektet. 

- Mit firma står for at fortælle den go-

de historie. Så først havde vi en workshop, 

hvor de borgere, der har valgt at være 

med, har brugt deres fantasi og hjulpet 

med at finde ud af, hvad vi skulle male. Vi 

tog for eksempel på en fantasirejse, hvor 

vi klædte os ud. Det kunne være en teg-

ning af en drage, hvor børnene fortæller 

om dragen, og hvordan den ser ud, mens 

vi drager ud på en eventyrrejse. Det blev 

en lang historie, som jeg skrev ned.

Ejerskab
En af kuplerne fortæller historien om den 

gamle Oddergris, hvor børnene har tegnet 

en masse tegninger til, som er blevet til 

fjollehuse, som ses på togets rute. 

Merete og et par andre kunstnere i 

projektet har tegnet billederne op i bus-

kuplerne, og så har børnene eller de an-

dre involverede malet dem. Nogle gange 

har de også været med i projektet med at 

grunde.  

- Man kan se forskel på skurene og se 

den historie, de fortæller. Dem, der er 

med til at male dem, har fået ejerskab. 

For eksempel var FDF’erne med til at lave 

buskuplen med livstræet Yggdrasil, hvor 

vi legede med tanken om, at hvis de fik 

taget alt fra sig, hvad ville de så gerne ha-

ve tilbage igen. Cirklerne i træet er inspi-

reret af spejdermærkerne, fortæller Me-

rete Aude Graversen.

Projektet gik i gang i marts 2022 og 

starter op igen til foråret 2023, hvor de 
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sidste kupler skal males. Det har været et 

kæmpe arbejde, hvor hver kuppel har ta-

get 60 til 90 timer fra grunding til sidste 

penselstrøg. 

Alle kupler har udover deres eget 

tema også et lille digt, som er skrevet 

af Meretes 27-årige nevø Peter Aude 

Worm-Leonhard.

Plads til alle
Merete Aude Graversen er 46 år, bor i 

Tranbjerg sammen med sin mand Peter 

og deres to børn, Simon på 6 år og Iben 

på 10. 

Merete er uddannet fra Seminariet for 

Håndværk og Design. Egentlig var hun 

optaget på Kunstakademiet, men ville 

hellere de kreative fag sammen med det 

humanistiske. Hun har været underviser 

i flere år på folke- og efterskoler. Nu ar-

bejder hun på en kulturskole i Skander-

borg tre dage om ugen, og så bruger hun 

de andre to på sit eget firma, Art Stories. 

Dagene bruges eksempelvis til workshops, 

børnehold og åbent værksted på Kirke-

torvet 10. 

- Jeg kan se, hvad kunst kan. Det kan 

skabe fællesskaber og samle byen. Når vi 

laver projekter, mødes vi i Kirketorvet 10. 

Det her hus kan altså noget. Der er plads 

til alle, og det giver noget at mødes et 

sted, hvor det er naturligt at være, og hvor 

der er plads til alle.

Men Merete stopper ikke med at for-

søge at forskønne byen, når de sidste fem 

kupler har skiftet farve. 

- Jeg håber, at det næste projekt bliver 

med tunnellerne her i byen, slutter hun. 
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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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• 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

GENBRUGSSTATION
BIRKEGÅRDSVEJ

Birkegårdsvej 8 · 8361 Hasselager

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Lørdag, søndag, helligdage

kl. 10.00-17.00

Lukket: 24., 25., 26. og 31. dec. 
samt 1. januar
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Tranbjerg Fællesråd inviterede den nye 
rådmand for Teknik og miljø på kaffe 
og en snak om Tranbjergs fremtid.

Af Tranbjerg Fællesråd

ranbjerg Fællesråd afholdt i slutnin-

gen af september møde med den 

nye Rådmand for Teknik og Miljø i vores 

lokale bylivshus på Kirketorvet. Vi havde 

inviteret ham på besøg for at fortælle lidt 

om vores planer og tanker for Tranbjerg 

og omegn, så vi forhåbentlig kan få ført 

nogle af disse ud i livet i den nærmeste 

fremtid. 

Han var lydhør og nysgerrig på blandt 

andet vores 2050-plan, og vi drøftede 

en del af emnerne, som er berørt i den-

ne, herunder blandt andet vores to sko-

ler, som kunne lægges sammen til én på 

Grønløkke-området, så der kunne la-

ves plads til erhverv og etagebyggeri på 

Kirketorvet. 

Også vores trafikale forhold, herunder 

udfordringerne med støj fra Landevejen, 

og snart også en nye Giber Ringvej var 

oppe at vende. Budskabet fra Rådmanden 

var i forhold til støjværn, at kommunen 

er bundet på hænderne af den gældende 

lovgivning, som forbyder dem at begun-

stige enkeltpersoner eller et begrænset 

antal private grundejere, som det hedder i 

bestemmelserne.   

Borgerinddragelse
Vi fik også på mødet udtrykt vores util-

fredshed med borgerinddragelsen i for-

bindelse med lokalplansforslaget bag 

Kaffe med rådmanden

Frisenholt, hvor vi og naboerne bestemt 

ikke har følt os hørt og lyttet til. I forbin-

delse med dette faldt snakken også på den 

nye Temaplan-bebyggelse, som er på vej 

i Jegstrup. Her gik dialogen på vej-og til-

kørselsforhold, hastighed på Jegstrupvej, 

samt stier. Forhåbentlig kan vi regne med 

at blive inddraget mere i dialogen om-

kring dette projekt, så det kan løses på en 

god og hensigtsmæssig måde for området 

som helhed. 

Fællesrådet har også haft besøg af en 

anden byrådspolitiker, nemlig Jakob Sø-

gaard Clausen, som også har vist lidt in-

teresse i vores område, og gerne ville høre 

mere om vores verserende sager. Han har 

været meget opmærksom på at sikre, at 

vi blev inddraget i sagen omkring Fri-

senholt, og har vist stor velvilje til også at 

kigge på andre af vores projekter, hvor vi 

har haft svært ved at komme igennem til 

magistraterne. 

KAFFE
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Når vi nu ikke har lokale repræsentan-

ter i byrådssalen, er det jo dejligt, at han 

vil forsøge at sikre, at vores stemme bli-

ver hørt, og at Tranbjerg-området bliver 

prioriteret. 

Samarbejde med de andre  
Fællesråd i sydbyen
På initiativ fra Mårslet Fællesråd deltog 

Fællesrådene fra hele sydbyen i et fæl-

les møde i november. Tanken er at danne 

fælles front omkring flere af de emner, 

som vedrører os alle for at stå stærkere i 

forhold til inddragelse og påvirkningsmu-

��������	�
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���������������

�������������	�����	�����
���������������

lighed i samarbejdet med kommunen. Vi 

hilser tankerne velkommen, da det ofte 

betaler sig at løfte i flok, når det gælder 

udviklingen af det sydlige Aarhus. 

Generalforsamling
Vi afholder vores årlige generalforsam-

ling den 28. februar (se www.tranbjerg.dk 

for tid og lokation, som i skrivende stund 

ikke er fastlagt). Hvis man har lyst til at 

deltage og måske endda stille op, så hører 

vi meget gerne fra jer. 

Beboerne i Frisenholt følger sig overhørt i forbindelse med lokalplanforslag.  Foto: Tranbjerg Droneservice
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Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg 

Lokalhistoriske Samling

Tranbjerg Lokalhistoriske Samlings 

arkiver opbevarer vi flere erindrin-

ger om personers liv i  Tranbjerg sogn, 

og en af dem er Gunhild Strarups erin-

dringer om sin opvækst i Holme Bjerge i 

1920´erne og 1930´erne. Hun blev født i 

1923 som næstældste barn af Marius og 

Karen Madsen, som ejede et husmands-

sted på 5 td. land ”oppe i bakkerne” tæt 

ved Gunnestrup. Hun havde fem søsken-

de, og i erindringerne beskriver hun fa-

miliens liv og arbejde. Der er mange de-

taljer og nogle barndomsoplevelser, som 

giver et godt billede af en husmandsfami-

lies liv i mellemkrigstiden. Som 18-årig 

flyttede Gunhild til København, hvor hun 

senere blev gift og fik to døtre, og hun 

boede i København resten af sit liv.

Gunhild Starup besøgte Gunnestrup 

og Tranbjerg i 1985, og hun kontaktede 

også Tranbjerg Lokalhistoriske Samling 

og viste nogle familiebilleder. Senere sam-

me år sendte hun fotokopier af fire af bil-

lederne og beklagede, at kvaliteten ikke 

var god. Fotografierne er taget i 1929 af 

naboen Thomas Skovgaard, der boede på 

Gunnestrupgård. Derudover har Arki-

vet kun to billeder af Gunhild Strarup fra 

1933 og 1934, som begge er gruppebil-

leder fra Tranbjerg Skole i første halvdel 

af 1930´erne. I 1990 skrev hun sine erin-

dringer og sendte dem til Arkivet.

Gunhild Strarups erindringer
Jeg har haft min barndom på landet. Min 

far Marius Madsen født i 1892 i Stjær. 

Min mor Karen Madsen født 1899 i Guld-

brandsdalen i Norge, døbenavn Johansen.

Min far kom ud som vogterdreng 7 år 

gammel og gik ikke i skole et par måne-

der om sommeren; som belønning fik han 

en humpel rugbrød med ud i marken, og 

når sommeren var slut var lønnen et par 

træsko. Som 14 årig kom han rigtig ud 

at tjene og han nåede også at komme på 

Tebstrup Højskole ved Viborg inden han 

tog til Norge, hvor han arbejdede på for-

skellige gårde i nærheden af Drammen og 

Drøbak. Efter et par år tog han tilbage til 

Danmark medbringende min mor, hun 

er fra Guldbrandsdalen. Også hun måtte 

tidlig ud på arbejdsmarkedet; om somme-

ren var hun på sæteren hvor hun kærnede 

smør og malkede køerne.

Efter giftemålet slog de sig ned i Gun-

nestrup 10 kilometer syd for Århus på 

Gunhilds Strarups erindringerrindringeg

Første side af Gunhild Strarups erindringer

TT01-2023.indb   36 11.12.2022   19.57



| 37

h i s t o r i e

et lille husmandssted på 5 td. land og fik 

seks børn:

Solveig Sørensen, f. Madsen 15-10 

1922        

Mig selv, Gunhild Strarup, f. Madsen 

8-12 1923

Erling Madsen 16-4-1926, død 1985                

Asbjørn Madsen 5-12 1928, død 1987

Astrid Albæk 23-8-1935

Knud Madsen 8-3-1937

Ingen af os har haft med landbruget at 

gøre som voksne. Solveig, den ældste, blev 

hjemmegående husmoder og gift med en 

arbejdsmand. Jeg er også hjemmegående 

og gift med en kommunal tjenestemand, 

der nu er pensioneret. Erling og Asbjørn 

rejste begge til Norge hvor vores moder 

kom fra, de ernærede sig med forskelligt 

fabriksarbejde til de begge døde som 58 

årige. Astrid blev gift med en vognmand 

og har haft udearbejde ved rengøring og 

lignende. Den yngste, Knud, blev gift med 

en pige fra Skive; han arbejdede på fabrik 

nær Århus.

Min far havde et husandssted ca. 10 

km syd for Århus, han måtte klare da-

gen og vejen med en stor børneflok med 

forskelligt daglejerarbejde på gårdene, i 

mange år havde han også mælkeruten til 

Mårslet mejeri. På Slet teglværk var han i 

perioder.

Vi børn måtte i vid udstrækning hjæl-

pe til efter skoletid med lugning af roer, 

og vi samlede sten i spande som så blev 

solgt til vejvæsenet. Mine forældres adres-

se: Gunnestrup pr. Tranbjerg St.

Billedet fra 1929 af moderen, Karen Madsen, og de fire ældste børn sammen med en hund. Gunhild står til venstre for sin 
storesøster Solveig. Fotografiet er taget af naboen Thomas Skovgaard
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Min far overtog ejendommen 1920. 

Bygningen var bindesværk hvidkalket 

med stråtag fra 1840. Stuehuset bestod af 

et par små stuer, udhuset var bygget ud i 

et med stuehuset, der var plads til 3 køer, 

2 heste, en kvie og en snes grise.

Elektrisk lys var ikke indlagt da vi bo-

ede langt fra en hovedvej, og vand trak vi 

op af en brønd i en spand med reb. Vores 

køer havde navne Anne – Marie – Marit 

– hestene hed Klaus – Musse. Vores mælk 

blev afleveret til Mårslet Mejeri, vi hørte 

ellers til Tranbjerg Andelsmejeri, men da 

min far havde mælkeruten til Mårslet, fik 

han tilladelse til at tage den med dertil. 

Køerne fik roer om vinteren, de blev hak-

ket i stykker; grisene fik grutning. Min 

mor og far malkede også og vi piger kom 

ikke i stalden og vi piger lærte ikke at 

malke, det var vistnok usædvanligt, nabo-

børnene lærte det i hvert fald.

Køerne blev striglet af min far, min 

mors arbejde var at gøre spandene rene; 

vi fik skummet mælk tilbage som blev 

brugt til at røre grutning op med, i dag 

undrer det mig at vi ikke måtte drikke 

skummetmælk, i dag drikker jeg skum-

met mælk daglig

Vores køer stod på græs om somme-

ren, og når al græsset i tøjreslaget var op-

spist skulle vi ud at flytte køerne, de brø-

lede gerne når de var sultne. I 1935 fik 

køerne mund og klovsyge som alle andre 

på egnen, mine forældre skurede med so-

dalud alt træværket i staldene, men køer-

ne blev ikke aflivet, som de gør i dag.

Min far var stolt af sin tuberkulinfri 

besætning. Svinene blev fodret op til en 

bestemt vægt og solgt til Odder svine-

slagteri, der fik vi tilsendt en check som 

blev afleveret i Brugsen som betaling for 

købmandsvarer. En gris blev dog slagtet 

Tranbjerg Skole 1934. Gunhild sidder i anden række nr 8 fra venstre (lyst tøj). Lillebroderen Erling sidder som nr 2 fra ven-
stre i første række. Lærerne er til venstre Carl Sørensen og til højre Jens Chr. Elmholt
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hvert år i december; der blev lavet medi-

ster og blodpølse i lange baner og saltkar-

ret kom da også i brug. Vi havde ca. 15 

høns, æggene blev brugt i husholdningen 

og overskydende blev solgt i brugsen som 

betaling for varer. Mine brødre havde ka-

niner i massevis, en hund havde vi også 

altid. En hund jeg særlig husker var Lady, 

den kom en dag meget mager og forhut-

let, den havde tilhørt vores nabo som 

var røget på fattiggården og bare sluppet 

det stakkels dyr løs; den havde altid stået 

bunden, så da den nærmede sig vores hus 

luskede den rundt, først da vi kom med 

madskålen turde den nærme sig. Ejeren 

kom senere og ville have sin hund med 

sig, men min far gav ham en ordentlig 

opsang, fordi han havde ladet Lady gå 

for lud og koldt vand, og vi beholdt den 

i mange år til den døde; jeg husker ikke 

hvor længe, men det blev familiens aller-

bedste hund; et par katte havde vi jo altid.

Vi dyrkede hvede- havre-byg-kålrabi-

runkelroer; min far kørte i skoven efter 

brænde til optænding, som vi børn måtte 

hugge op. Roerne og kartoflerne opbe-

varede vi i roekuler, far hentede tang ved 

Århusbugten. Han høstede med le, så gik 

min mor og vi piger bagefter og bandt 

neg; langt tilbage husker jeg at far brugte 

plejl til tærskning, senere anskaffede vi os 

en tærskemaskine som blev betjent med 

håndkraft, én kørte hjulet rundt, én put-

tede kornet i og en tredje tog fra; der var 

forskel på gårdmandsbørn og husmands-

folk, men røgterne hørte alligevel til den 

laveste klasse.

Min far kørte til Slet mølle med korn, 

og smeden som skoede vores heste boede 

lige ved møllen. Vi kom i Tranbjerg Skole, 

mine forældre syntes nok vi skulle lære 

at læse og lægge to og to sammen, men 

arbejdet derhjemme var vigtigere, så vi 

skulle ikke være for længe undervejs 2½ 

km fra skole; havde min mor en vaske-

dag, måtte en af os blive hjemme og passe 

mindre søskende.

Megen selskabelighed havde vi ikke, en 

feriedreng fra København (Østrup) havde 

vi i et par år; som 14 årig kom vi alle ud 

at tjene. Jeg fik en plads hos en købmand 

til 50 kr. pr. måned; som 18 årig rejste jeg 

til København, arbejdede som husassi-

stent nogle år til jeg i 1947 giftede mig, fik 

to piger der begge kom i gymnasium; den 

ene er skolelærer, den anden pædagog.

Det er i store træk hvad jeg husker, det 

er jo svært at få det hele med. Jeg har fo-

tografier af os, vi er pyntede ved et heste-

køretøj og køer, og en ged er også med på 

billedet.

I brevet fra 1985 oplyste Gunhild Stra-

rup, at barndomshjemmet var blevet re-

vet ned, og at der var bygget et nyt hus på 

grunden. Hun døde den 25. januar 2006, 

og indtil sin død boede hun på Rubin-

steinsvej 11, 2450 København SV.

Et af de fire billeder Gunhild Strarup sendte til Arkivet i 
1985. På billedet her, ses forældrene og de fire ældste børn. 
Gunhild står til venstre for sin storesøster Solveig
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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

Fastelavnsgudstjeneste  
og tøndeslagning

19. februar kl. 10 – kom udklædt og vær med til en hyggelig for-
middag, hvor vi holder børnevenlig gudstjeneste, slår katten af 
tønden og spiser lækre fastelavnsboller!

Og husk tilmelding på www.tranbjergkirke.dk, så vi er sikre på at 
have nok til alle. – Pris: voksne 40 kr.
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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 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

Søndag 8. januar 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 15. januar 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 22. januar 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 25. januar 
14.30 Gudstjeneste i Folkehuset

Torsdag 26. januar 
10.00 Musikandagt v. David Kessel

Søndag 29. januar 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Torsdag 2. februar 
17.00 Gud & Spaghetti

Søndag 5. februar 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag 8. februar 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem

Torsdag 9. februar 
10.00 Musikandagt v. David Kessel

Søndag 12. februar 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 19. februar 
10.00  Fastelavnsgudstjeneste  

v. Mia Knudsen

Tirsdag 21. februar 
17.00  Aftenandagt med efterfølgende 

middag og foredrag i Sognegår-
den.

Onsdag 22. februar 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem

14.30 Gudstjeneste i Folkehuset

Torsdag 23. februar 
10.00 Musikandagt v. David Kessel

Søndag 26. februar 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 2. marts
17.00 Gud & Spaghetti

Søndag 5. marts 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag 8. marts 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem

Torsdag 9. marts 
10.00 Musikandagt v. David Kessel

Søndag 12. marts 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Søndag 19. marts 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 26. marts 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Tranbjerg Kirkes basar 
2022
Lørdag den 5. november havde vi den år-
lige basar i Tranbjerg Sognegård.

Basaren gik fint, og vi fik et samlet re-
sultat fra basaren og Shop-Amok på i alt 
48.655 kr., som er sendt til Folkekirkens 
Nødhjælp til brønde i Malawi. En brønd 
koster ca. 50.000 kr.

Brønden bygges altid i nærheden af en 
skole, så børnene kan få rent drikkevand, 
men brønden er for hele landsbyen.

Basararbejdet fortsætter, men da der 
skal nye vinduer i Sognegården, mødes vi 
først  i februar.

Vi mødes den 2. og 3. onsdag i måne-
den fra kl. 14 – 16 i Sognegårdens kælder, 
hvor vi hygger os og laver håndarbejder. 
Basargruppen er åben for nye deltagere.

Grethe Gylling
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PRÆSTENS RUBRIK

Anja Stokholm

Stol på at det vil lysne!

Vi har lagt de store festligheder bag 
os. Julen med alt dens pynt og 

lys. Og nytåret med fyrværkeri, cham-
pagnepropper og farver. Nu venter de  
lange slidsomme måneder januar og fe-
bruar – ofte med mørke og sjap. Skønt 
det har lange udsigter, så begynder 
mange af os allerede nu at spejde i ret-
ningen af det, der senere skal blive til 
”de lyse nætters tid”. Allerede inden 
vi har sat ord på det, er det som om, vi 
med både krop og sind længes efter 
lyset. For med lyset følger liv. Og med 
livet også mod og håb. Nye kræfter og 
nye begyndelser. 

Og måske har vi i særlig grad i år brug 
for at se frem mod lysere tider – i mere 
end én forstand. De sidste par år kan 
føles som mørke og tunge. Pandemi, 
krig og krise har rystet vores verdens-
billede. Det kan opleves som om, at alt 
det, der hører mørket til, står i kø for at 

vælte ud over verden. Hvorfra skal man 
hente mod og håb, når verden synes at 
være i kaos?

Stol på at det vil lysne! 
Sådan lyder titlen på en bog af en 
svensk præst. Det er også gode ord at 
høre og gentage for sig selv, når man 
kæmper sig igennem de mørke dage. 
”Stol på at det vil lysne” siger den sven-
ske præst og fortæller samtidig om, 
hvordan daggryet er den bedste tid på 
dagen for ham. Det er det daglige skifte 
fra mørke til lys, han er blevet afhængig 
af. Hver morgen suger han morgenlyset 
til sig, som var det en forsyning af nød-
proviant. For, som han siger, så er der 
noget dybt håbefuldt i at være med ved 
overgangen fra nat til dag. Noget betyd-
ningsfuldt og håbefuldt ved at følge ly-
sets gradvise, næsten umærkelige sejr 
over alt det mørke og sorte. 

Enhver af os, der har oplevet en sol-
opgang, har været vidne til det samme 
som den svenske præst: nemlig at ly-
set kommer gradvist. Langsomt får det 
mere og mere magt. Som en morgen-
stund der stille, men sikkert lader lys-
stråler nå ud over verden. Og vi, der ser 
på, mærker lysets forvandlingskraft og 
bærekraft. Vi mærker nærmest instink-
tivt, at med daggryet og med lyset føl-
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Musikandagt
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der mu-
lighed for at være med til at synge sal-
mer, 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:
26. januar
 9. februar
23. februar
 9. marts

ger liv og håb. En ny dag og dermed nyt 
liv har taget sin begyndelse. Sådan har 
hver solopgang sin egen forkyndelse. 
Forkyndelsen om at i kampen mellem 
lyset og mørket taber mørket altid. 

Lyset kommer ganske vist gradvist og 
stille, men det kommer dog sikkert. Det 
fortæller enhver morgengry os. Det 
samme fortæller den kristne tro os. At 
ind i mørket sender Gud lyset. At det 
bærende i verden ikke er mørket og 
tomheden, men lyset og livet. At lyset i 
sidste ende altid viser sig stærkere end 
mørket. Og mens vi er i mørke dage, 
må vi stole på, at det igen vil lysne. 

Gud og Spaghetti 
 

Torsdag 2. februar kl. 17.00  

Torsdag 2. marts kl. 17.00

En let børnegudstjeneste for alle sanser, 
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: 40 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!

I det topsikrede Enner Mark Fængsel 
ved Horsens afsoner de indsatte fæng-
selsstraffe fra nogle få år til livstid og 
forvaring. At være præst i denne sam-
menhæng rummer en række særlige 
udfordringer og indebærer nødven-
dige teologiske overvejelser omkring
skyld og straf, håb og længsel. Hvordan 
påvirker det et menneske at skulle af-
sone i et sådant fængselsmiljø med en 
ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? 
Hvordan kan man opretholde kontakt 
til familien udenfor og forberede sig på 
en dag at skulle ud i friheden?

I foredraget fortæller Jesper Birkler
om den ofte barske hverdag blandt
rockere og bandemedlemmer, drabs-
mænd, narkohandlere, røveridømte, 
voldsmænd og terrordømte – en 
hverdag, som er meningsfuld og teolo-
gisk udfordrende!

Jesper Birkler er cand. theol. fra
Aarhus Universitet og har været sog-
nepræst 1980-1998 i Grædstrup/Vin-
ding/Bryrup/Vrads, 1998-2011 ved Vor
Frue Kirke i Aarhus og 2011-2020 fæng-
selspræst i Enner Mark Fængsel ved 
Horsens.

Onsdag 1. februar kl. 14.00

Foredrag ved præst Jesper Birkler omr

Mennesker bag ringmuren: 
Udfordringer og erfaringer blandt de 
indsatte i et topsikret fængsel
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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 40 kr.

Tilmelding er nødvendig på kontor@tranbjergkirke.dk.

Se mere på: www.Tranbjergkirke.dk

Tranbjerg skole hvor stråtaget var pil-
let af, og nødtørften foregik i gården. 
Hvordan var hverdagen for en dreng 
i Tranbjerg, når skoledagen var ovre? 
Hvor legede man og med hvem, ofte 
måtte man til de omliggende lands-
byer. Hvor tidligt blev man sendt ned til 

Brugsen eller til slagteren for at handle 
ind? Hvor tidligt begyndte man på fri-
tidsjob og hvor. Idrætsforeningen i en 
by, hvor man end ikke kunne samle et 
fodboldhold.

Onsdag 8. marts kl. 14.00

Om at være barn i Tranbjerg 
i 50’erne og 60’erne
Ved Knud Greve Olesen
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Toddlersalmesang  
for 1-5 årige og deres voksne

Tirsdage kl. 9.15 og onsdag kl. 16.15 i 
Tranbjerg Kirke fra uge 3.

Babysalmesang  
for babyer under 1 år og deres voksne

Tirsdag kl. 10.

Tirsdag formiddag og onsdag efter-
middag er der mulighed for at få en 
stjernestund med dit barn i kirken, når 
vi har salmesang i børnehøjde i vores 
smukke gamle kirkerum. Vi synger 
gamle og nye salmer, laver fagter og 
blæser sæbebobler. Alle er velkomne 
– også institutioner, hjemmepassere og 
dagplejere. Kommer du med mere end 
to børn, er det nødvendigt med tilmel-
ding.

Gitte Ranfelt Laugesen, Kirkekultur-
medarbejder og  
Branko Djordjevic, organist

Salmesang

Hvert forår og efterår er der Barselshøj-
skole i Tranbjerg ved Kirkekulturmed-
arbejder Gitte Ranfelt Laugesen, Tran-
bjerg Kirke og Biblioteksformidler Sarah 
Dammand, Tranbjerg Bibliotek.

På Barselshøjskolen kan du tage din 
baby med og være en del af et fagligt 
og socialt fællesskab med højt til loftet, 
hvor vi bliver klogere sammen og sam-
tidig lærer nye mennesker at kende. 
Her får du viden om emner, der vedrø-
rer forælderskab, bl.a. fra en sundheds-
faglig og litterær vinkel gennem spæn-
dende foredrag.

Tid og sted:
Fredage 13. januar, 20. januar, 27. januar, 
3. februar, 10. februar, 24. februar og 3. 
marts kl. 10-12. Nærmere beskrivelse af 
de enkelte oplæg følger.

Barselshøjskolen er for alle forældre 
på barsel, og gravide er også meget vel-
komne. Der er plads til 25 voksne på 
holdet. Forløbet koster 200 kr. inkl. kaf-
fe og kage, uanset hvor mange gange 
du kommer. Baby kommer gratis med. 
Tilmelding sker via tilmeldingsmodulet 
på tranbjergkirke.dk.

Vi glæder os meget til at se jer!

Barselshøjskole  
i Tranbjerg
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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 Års-
tidsCafé måske noget for dig.

Vi mødes næste gang tirsdag den 21. 
februar kl. 17.00. 

Aftenen begynder i kirken med 
lystænding og aftensang, hvoref-
ter vi går i Sognegården og spiser 
aftensmad sammen og hører et 
spændende oplæg ved journalist 
og mangeårig TV-medarbejder i DR 
Claus Jacobsen.

Pris 125 kr. ekskl. drikkevarer, som 
kan medbringes eller købes. 

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

Tilmelding senest 15. februar til
 
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller 
u.k.astrup@webspeed.dk

Journalist og mangeårig TV-medar-
bejder i DR Claus Jacobsen bringer 
os ind bag skærmen set i både et 
historisk og kritisk lys.

Claus Jacobsen var den ene af tre 
studieværter – de kaldtes oplæsere 
– da TV-avisen viste sig på skærmen 
som en nyskabelse i 15. oktober 
1965. De to andre Bent Bertramsen 
og Eric Danielsen lever ikke mere.

Da Claus Jacobsen valgte at forlade 
dette job, blev han knyttet til Børne 
og Ungdomsafdelingen og senere 
DR`s kulturredaktion. Han rejste 
med filmhold til 10 nationer og 
producerede omkring 18 TV-pro-
grammer. Han var en periode med 
orlov fra DR leder af rekrutteringen 
af U-landsfrivillige med Indien og 
Østafrika som område. Senere på 
endnu en orlov fra DR, informa-
tionschef i Nordisk Råds Præsi-
dium i Stockholm. Han har skrevet 
20 bøger med bl.a. TV-mediet som 
emner.

Han viser 31 fotos fra tiden i DR.
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Vi er nu blevet Grøn Kirkegård

Hele året har vi i kirkegårdsbestyrelsen 
haft fokus på at kvalificere os til at blive 
Grøn Kirkegård. For at kunne kalde sig 
Grøn Kirkegård skal man arbejde ud fra 
en tjekliste med 50 punkter inddelt i 7 
kategorier, der alle har fokus på bære-
dygtig praksis ved bl.a. at have fokus 
på at reducere CO2-udledning og at 
øge biodiversiteten samt sikre gode ar-
bejdsforhold for kirkegårdens ansatte. 
Kirkegården skal kunne sætte 26 kryd-
ser og minimum 2 i hver kategori for at 
blive Grøn Kirkegård.

Vi kunne på bestyrelsesmødet i sep-
tember endelig sætte de sidste krydser 
på tjeklisten og dermed ansøge om 
at blive Grøn Kirkegård og i oktober 
kom vi officielt på det grønne kirke-
gårdskort. Det er vi meget stolte af i 
Tranbjerg. At vi er blevet Grøn Kirke-
gård betyder ikke, at arbejdet med nye, 
grønne tiltag stopper her. Det giver blot 

endnu mere blod på tanden til hele ti-
den at gøre tingene lidt bedre både for 
naturen og for de dygtige gartnere, der 
passer vores smukke kirkegård.

Nyt fra  
kirkegården
Af kirkegårdsleder  
Pernille Wittrup Gad

Når kirkegården bliver pyntet 
op til jul

Når kalenderen rammer slut oktober, 
begynder det at krible i fingrene på 
gartnerne. Det betyder nemlig også, 
at det nu er sæson for gran og at kir-
kegården endnu engang bliver pyntet 
op til julen og den kolde tid. Hvis vejret 
er godt, står gartnerne helst ved borde 
ude på kirkegården og lægger gran på 
net og slisker – en ny arbejdsmetode, 
der er blevet implementeret de sidste 
par år med stor succes. Det giver både 
bedre arbejdsvilkår fysisk for gartnerne 
ikke at ligge på knæ store dele af dagen, 
og så giver det også en rigtig hyggelig 
stemning på kirkegården, når besøgen-
de nysgerrigt kan kigge med i arbejdet. 
Hvert år laver gartnerne de smukkeste 
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udsmykninger af gravstederne, og i år 
er der også tilføjet en adventskrans til 
højre for indgangen ved flagstangen, 
som vil blive tændt hver søndag i ad-
vent. 

Kirkegårdsleder på barsel

Kirkegårdslederen går 6. januar på bar-
sel og vender tilbage igen til vinter 2023. 
Alle henvendelser angående kirkegår-
den bedes derfor rettet til enten team-
koordinator og gartner Søren Svenning 
på tlf. 51 66 59 35 eller formanden for 
kirkegårdsbestyrelsen Jens Holger Geil 
på mail geil@mail.dk.

TT01-2023.indb   51 11.12.2022   19.57



12 • Kirke og Sogn

Vi hører ofte, at vores egen tid har 
paralleller til 1920’ernes kristetid efter 
Første Verdenskrig. Foredraget fortæl-
ler om kunst og teologi i de 1920’ere, 
der blandt andet er blevet kaldt ’brø-
lende’, ’gyldne’ og ’jazzede’.

Er der ligheder med i dag? Og skal 
vi se 1920’erne som et ideal eller et 
skræmmebillede?

Rasmus Vangshardt (f. 1988) er bogan-
melder ved Kristeligt Dagblad og litte-
raturforsker ved Syddansk Universitet.

Litteraturen og  
Europas mellemkrigs-
tid – brølende, gyl-
den, jazzet?

Lørdag 14. januar: 

Foredrag i Mårslet Sognehus  

kl. 9.30–12.00  

ved Rasmus Vangshardt

Alle foredrag er lørdag kl. 9.30-12.00. 
Pris for deltagelse er 40,- for et enkelt 
foredrag og 125,- for deltagelse i alle 
fire. 

I prisen er inkluderet formiddagskaffe 
og brød.

Tilmelding og betaling sker ved frem-
møde.

Europa befinder sig efter mange 
års fred i en ny situation. Pande-
mi, krig og usikkerhed har været 
med til at ryste vores verdensbil-

lede. Hvor og hvordan finder vi 
ståsteder og holdepunkter i en 

usikker verden? 
Med Kirkens Studiedage 2023 

vil vi se på menneskets situation 
samt kristendommens og troens 

rolle i en krisetid.

KIRKENS
STUDIEDAGE

2023

Menneske,  
kristendom og tro  

i en krisetid
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Hannah Arendt var filosof og jøde og 
flygtede til USA under Anden Verdens-
krig. Hendes filosofi om menneskets 
vilkår rummer en række højst rele-
vante bud på, hvordan man kan forstå 
menneskeskabt ondskab og hvilke 
sider af mennesket, vi skal sikre kan 
komme til udfoldelse, hvis vi vil bevare 
troen på og forbindelsen til en verden, 
der rummer venskab, næstekærlighed, 
respekt og gensidig tillid – og tro. 

Vi skal se på det ondes banalitet på 
den ene side og på dens mening på 
den anden side, som vi ikke kan leve 
uden og som faktisk giver en oriente-
ring, når vi i de kommende år står over 
for nogle af de største forandringer og 
omstillinger, vi har set længe.

Anne Marie Pahuus er prodekan ved 
Aarhus Universitet og har bl.a. skrevet 
en dansk intro-
duktion til Han-
nah Arendt og en 
Tænkepause om 
kærlighed, udgivet 
af Aarhus Universi-
tetsforlag.

Krisetider er usikre tider. Det er  
også tider for vendepunkter og be-
sindelse. I kriser kan vores opmærk-
somhed skærpes, så vi får øjnene 
op for de relationer, der holder os 
fast, giver os grund at stå på og giver 
os fred til at bidrage med det, vi kan 
i verden. I dette foredrag ser vi på, 
hvordan troen kan styrke vores re-
lation til Gud og andre og skabe en 
robusthed i os, når vi føler os mest 
skrøbelige.

Lone Vesterdal er sognepræst og 
forfatter til flere bøger inden for 
sjælesorg.

Menneskets vilkår – 
kan filosofien hjælpe 
os, når vi står over 
for en svær tid? 

Lørdag 4. februar:

Foredrag i Tranbjerg Sognegård  

kl. 9.30–12.00  

ved Anne Marie Pahuus

Troens rolle  
i krisetider

Lørdag 25. februar: 

Foredrag i Tiset Sognehus 

kl. 9.30–12.00 

ved Lone Vesterdal
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Vi samler ind for at bekæmpe sult og 
klimaforandringer. Krig i Ukraine, efter-
virkninger af corona og klimaforandrin-
ger har kastet verden ud i en alvorlig 
fødevarekrise. 345 millioner menne-
sker har brug for akut fødevarehjælp. 
Tallet i 2019 var 135 millioner.

Afrikas Horn oplever den værste 
sultkatastrofe i 40 år. I regionen op-
lever mere end 37 millioner børn og 
voksne sult, og 7 millioner børn under 
5 år er fejlernærede.

Derfor samler vi i 2023 ind til at be-
kæmpe sult.

Vi starter indsamlingen lige efter guds-
tjenesten, altså kl. 11 i Sognegården. 

juice, medens ruterne til indsamlingen 
deles ud, og når I kommer tilbage til 

juice med hjemmebagt kage.

Søndag den 12. marts 2023 har
vi sogneindsamling i Tranbjerg

Meld dig som indsamler til grethegylling@mail.dk
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Hans Dueholm er operam -
sanger, konferencier,
entertainer og funge-
rer desuden chef for 
teater- og operaselskabet 
Figaros.

Han har bla. optrådt som 
Moses i Det forjættede 
Land, Gianni Schicchi i 
Gianni Schicchi og som 
Kongen og Far Magnum 
i teaterudgaven af Jul 
på Slottet på Den Jyske 
Opera. Som Leopold i 
Sommer i Tyrol og som 
Thenardier i Les Misera-
bles i Jysk Musikteater.

Nytårskoncert
Entré 75kr.

Figaros Gallakoncert
Teater- og operaselska-
bet Figaros præsenterer 
en gallakoncert med Hans 
Dueholm, baryton, Jesper
Brun-Jensen, bas og Niels 
Nørager, pianist, på slap 
line med musik og sang af 
klassikere inden for bl.a. 
operette, opera, visesang 
– blandt andet Carl Niel-
sens Fordum var der fred 
på gaden, Gershwins It 
ain’t necessarely so, Ham-
mersteins Ol’ Man river,
Gilbert & Sullivans Admi-
ralens vise og mange flere.

Alt sammen serveret med 
humor og musikalitet i tæt
kontakt med publikum.

Niels Nørager er uddannet
på konservatoriet i Århus, 

g

og på Guildhall School of 
Music i London.

Jesper Brun-Jensen er udn -
dannet ved Statskonser-
vatoriet i Sofia, Bulgarien.
På Den Jyske Opera har 
han bl.a. sunget Osmin i 
Bortførelsen fra Seraillet,
Hunding i Valkyrien,
Basilio i Barberen i 
Sevilla,Sarastro i Tryl-
lefløjten, Sakristanen i 
Tosca, Onkel Bonzo i Ma-
dama Butterfly og Gremin 
i Eugen Onegin. 
JBJ har haft opgaver på 
Aarhus Sommeropera, 
Opera Vest i Bergen, 
operaen i Kristians-
sund og Den Ny Opera, 
Esbjerg.
Jesper Brun-Jensen har 
som koncert- og orato-
riesanger medvirket i
Bach’s Matthæus- og Jo-
hannespassion, Händels 
Messias.
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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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