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Ny skov
Tranbjerg er blevet 2 hektar 
skov rigere. Lige nu er træ-
erne til at overskue, men du 
kan tage en tur på de nye 
stier. Læs mere på side 29.

50 år jubilæum
Bente Litrups job som klinik-
assistent har ændret sig me-
get, siden hun begyndte for 
50 år siden. Nu er det tid til  
at give stafetten videre. Læs 
mere på side 17.

Husk affaldsindsam-
lingen 2023
Igen i år står vi klar med af-
faldsposer ved Center Syd. Så 
kom og deltag den 26. marts, 
kl. 10 - 12.  

Syv nye boliger på mejerigrunden
De nye boliger rejser sig på Tranbjerg Hovedgade, og til juli er de klar til de nye beboere. Fælles-
arealerne foran dem er ikke på plads – for det afhænger af, om det er seniorer eller børnefamilier, 
der flytter ind. Læs mere på side 27.

indsamlingen
2023
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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

 Bente D. Pedersen 
produktion 

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 6. april,  
udgivelsesdatoen er den 3. maj. 
Tryk: LaserTryk, 100% dansk produceret.
Oplag: 4.500

Journalist • Stina Christiansen

Forår på vej
Lige nu skinner solen, og krokus og erantis er på vej op – 

det lugter af forår, og jeg glæder mig hver dag over, at de 

lyse timer bliver flere og flere. 

Foråret er også generalforsamlingernes højtid, og man-

ge af foreningerne i Tranbjerg har inviteret til det årlige 

møde. Nogle steder fortsætter man, som man plejer, og 

andre steder er det tid til et skifte, nye formænd og nye 

bagdele på sæderne. 

Nye hoveder giver mulighed for nye tanker, opgør med 

vaner og måske en ny Tranbjerg-tradition. 

I år har byen for anden gang Tranbjerg Ugen i juni og 

denne gang i regi af en ny forening. Det betyder nye tan-

ker for en af byens traditioner – nemlig Børnenes Kræm-

mermarked, som fra i år bliver en del af Tranbjerg Ugen i 

stedet for at være en selvstændig begivenhed i august.

Vi i redaktionen i Tranbjerg Tidende tror på, at vi med et 

fælles kræmmermarked kan lave én stor, samlet succes i 

stedet for to mindre begivenheder, der kappes om guldet 

i kælderen og skattene på børneværelset. 

Og så skader det nok heller ikke, at få nye hoveder til at 

tænke spændende tanker om en gammel tradition, som 

nok ikke tager skade af at blive gentænkt. 

Så vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny gam-

mel tradition senere på året. 
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Tranbjerg Bibliotek
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 
historiske revolutioner i softwareindustrien og 
give sit bud på, hvad fremtiden bringer. Christian 
Clausen er forfatter til den storsælgende faglit-
terære bog Five Lines of Code (Fem linjers kode), 
som han udgav i september 2021. Og så bor han 
i Tranbjerg. Christian har ligeledes udgivet forsk-
ningsartikler i de mest prestigefyldte akademi-
ske forummer og har som konsulent hjulpet over 
100 virksomheder herunder Google, Vestas og 
Fødevarestyrelsen. Christian har undervist i avan-
ceret programmering både ved universiteter og 
erhvervsakademier og er en anerkendt oplægs-
holder ved de største tekniske konferencer i Dan-
mark. Arrangementet er for både de mere nør-
dede programmeringsentusiaster og for dig, der 
godt kunne tænke dig at blive klogere på emnet 
og menneskets IT-historie. Arrangementet er gra-
tis men kræver tilmelding. Tilmelding på aakb.
dk/tranbjerg.

UDSTILLING VED KUNSTMALER JØRGEN 
WINTHER HØGSTRUP 
3.-28. april i Åndehullet 
Jørgen har malet og tegnet gennem hele hans liv. 
Det blev dog landskabsarkitektuddannelsen, der 
blev hans hovedmetier i forhold til arbejdslivet. 
Dog stadig fritidskreativ gennem årerne; og på 
det seneste er der skruet op for tegning, maling 
m.v. 
Jørgens motiver er blandt andet landskaber, por-
trætter, mennesker, dyr eller situationer. Jørgen 
fortæller: ”Jeg tager som regel udgangspunkt i 
den konkrete virkelighed – altså et konkret land-
skab, en konkret situation eller et konkret og 
selvoplevet dyr. Det betyder ikke, at jeg blindt 
afspejler virkeligheden, men at jeg prøver at finde 
en kerne, en essens i mit motiv, som jeg finder 
interessant at beskrive eller udforske. Jeg håber 

også at du som beskuer kan få en givende ople-
velse.”

ER DU BEKYMRET FOR DIT BARNS 
SPROGLIGE UDVIKLING?
Onsdag d. 12. april kl. 16:30-18
For forældre til børn 0-6 år
Arrangementet henvender sig til forældre, der 
har en spirende bekymring omkring læsning og 
skrivning for deres førskolebarn - måske fordi I 
har ordblindhed eller anden sproglig udfordring 
i familien. Her får I viden om børns sproglig ud-
vikling, og hvad man som forældre skal være 
opmærksomme på. Hvilken sammenhæng der 
er mellem børnehave og skole og hvilke test og 
handlinger, der bruges i Aarhus Kommune. I får 
redskaber til, hvordan I kan understøtte jeres 
barns sprog og læselyst, og I får konkrete forslag 
til bøger, I kan læse med jeres barn. PPR fra Aar-
hus Kommune giver viden, indsigt og håndgri-
belige værktøjer, I kan arbejde med hjemme. Der 
bliver også mulighed for at udveksle erfaringer 
forældre imellem og til at stille spørgsmål til fag-
personerne. Arrangementet er gratis men kræver 
tilmelding. Tilmelding på aakb.dk/tranbjerg.

FUGLEVANDRING I TRANBJERG
Torsdag d. 13. april kl. 9-12:30
Gå med på denne tidlige forårsdag, hvor Tran-
bjerg Bibliotek i samarbejde med Folkehuset 
Tranbjerg inviterer til fuglevandring i Tranbjerg. 
Bent Birk Kristensen er aktiv i Dansk Ornitologisk 
Forening i Østjylland og har sagt ja til at gå med 
på fuglevandring i Tranbjerg, hvor han vil dele 
ud af sin viden om fugle. Vi mødes på Tranbjerg 
Bibliotek og går videre mod Tranbjerg sø og om-
rådet mellem søen og hundeskoven. Der vil være 
god tid til stop og snak undervejs. Vi skal gå i alt 
5 km så husk godt fodtøj og medbring meget 
gerne en kikkert, så du kan se fuglene på afstand.  
Vi slutter turen på Folkehuset Tranbjerg, hvor vi 
spiser frokost sammen. Det koster 52 kr at delta-
ge (madbillet til Folkehuset). Tilmelding på aakb.
dk/tranbjerg.
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KLIMAFORANDRINGER I NYT PERSPEK-
TIV: LITTERATUR OG NATURFAGLIGHED
Torsdag d. 27. april kl. 13:30-15
Til dette arrangement vil cand.scient. Bo Nordby 
se på klimaforandringerne - deres årsager, konse-
kvenser og vores handlingsperspektiver. Fokus vil 
være på ”klimaskurken” CO2.
Bo Nordby bor i Tranbjerg og er, udover sin man-
geårige naturvidenskabelige baggrund, uddannet 
læseguide hos Læseforeningen. Han er derudover 
aktiv i projekt Sammen om verdensmål, som er 
et nationalt projekt, der foregår på folkebibliote-
ker rundt omkring i Danmark, herunder Tranbjerg 
Bibliotek. Det er disse perspektiver og fagligheder 
Bo vil bringe i spil i dette oplæg. Bo vil præsen-
tere naturfaglige fakta om klimaforandringerne i 
samspil med litterære oplæsninger fra klimalitte-
raturen – bl.a. ”Havbrevene” af Siri R. H. Jacobsen, 
hvor vi følger en brevveksling mellem Atlanter-
havet og Middelhavet. Alle kan deltage. Der kræ-
ves ikke specielle forudsætninger og viden om 
de temaer, der tages op. Arrangementet er gratis 
men kræver tilmelding. Tilmelding på aakb.dk/
tranbjerg.

GARN-LØRDAG MED STRIK-IN
Lørdag d. 29. april kl. 10-13 ved Langbordet
Kom med dine garnrester og byt med andre eller 
læg dem i bibliotekets garn-bytte-kasse i Deleri-
et. Er du gået i stå med et projekt og har brug for 
hjælp eller sparring fra garvede strikkere, er du 
også meget velkommen. Hvis du er interesseret 
i flerfarvestrik, er der også et par stykker, der kan 
hjælpe dig i gang. Du er også meget velkommen 
til at tage dine garnprojekter med på biblioteket 
og blot arbejde videre i selskab med andre. Der 
vil være te og kaffe og lidt sødt til ganen. Arran-
gementet er gratis men kræver tilmelding. Til-
melding på aakb.dk/tranbjerg.

STRIK-IN
Torsdag d. 13. april og d. 4. maj kl. 17-19:30 
Er du vild med at strikke eller hækle, eller vil du 
gerne lære det? Så kom og vær med til den må-
nedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bib-
liotek. Her mødes vi om at udveksle tips og tricks 
og hjælper hinanden med at komme videre i vo-
res forskellige projekter. Der er også plads til snak 
og at nyde en kop te eller kaffe sammen. 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 fælles-
skaber der kunne være relevante for dig at op-
søge? Så har du mulighed for at booke et kaffe-
møde med Solveig på Tranbjerg Bibliotek i ca. 30 
minutter. Det eneste, du skal gøre, er at ringe til 
seniortelefonen på 2427 2311 mandag til torsdag 
mellem kl. 8.00 og 16.00 og sige, at du gerne vil 
booke et møde med Solveig Kristiansen. >>

Bo Nordby.
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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.

NYE ÅBNINGSTIDER PÅ AARHUS BIBLIO-
TEKERNE
Fra og med fredag d. 24. februar har alle bibliote-
ker i Aarhus Kommune ubetjent åbent om freda-
gen. Vi kommer stadig til at have arrangementer 
og aktiviteter som normalt om fredagen – også i 
Tranbjerg. 
Tranbjerg Bibliotek har åbent for betjening man-
dage kl. 12-18, onsdage kl. 10-16 og torsdage kl. 
12-18. Derudover er biblioteket åbent kl. 07:00-
20:30 alle ugens dage.

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

Viby Bibliotek og Højbjerg Bibliotek har åbent for 
betjening om lørdagen kl. 10-14. Der har du mu-
lighed for at tage hen, hvis du har en hastesag, 
der ikke kan vente til om mandagen. Hvis du står 
med en bog, du ikke kan låne eller aflevere, må 
du gerne skrive en seddel og lægge på skranken 
i hjørnet af biblioteket i Tranbjerg sammen med 
bogen. Du kan også altid skrive til os på tran-
bjergbibliotek@aarhus.dk. Vi svarer så hurtigt, 
vi kan. 

Kreafællesskab på Tranbjerg bibliotek.

TT02-2023.indb   6 26.02.2023   07.39



| 7

HUSKEBLOKKEN
fra Brugerrådet - FOLKEHUSET Tranbjerg

Søndag  d. 19. marts  Søndagsbanko
Fredag  d.31. marts  Fredagsbar
Onsdag  d.5. april  Brugerrådsmøde
Søndag  d. 2., 16.  
 og 30. april  Søndagsbanko

Fredag  d. 27. april  Fredagsbar

Fredag  d. 28. april  Fredagsbar
Lørdag  d. 29. april  Danmark spiser sammen

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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- 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

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
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Var det noget for dit barn at komme 
på feriekoloni ved Ebeltoft til sommer 
helt gratis? Så er det snart tid at søge 
om muligheden. 

ilbuddet kommer fra Aarhuskoloni-

en i samarbejde med skolerne i Aar-

hus kommune og gælder skolebørn fra 3. 

– 6. klasse. 

Aarhuskolonien er en forening, der si-

den 1935 har tilbudt aarhusianske børn at 

få et gratis ferieophold på Ahl Strand ved 

Ebeltoft. Kolonien ligger i Ahl plantage 

150 meter fra stranden, og på koloniens 

område er der både bålplads, fodbold-

bane, friluftsteater m.m. Opholdet varer 

12 dage, og på hvert hold er der typisk 24 

piger og 24 drenge. 

Aarhuskolonien har i år planlagt fem 

hold, hvoraf de første to afvikles før sko-

lernes sommerferie. Derfor er der under-

visning om formiddagen på hverdagene. 

De øvrige tre hold er i skolernes ferie.

T

Aarhuskolonien tilbyder gratis 
sommerkoloni for børn 

Ansøgningsskemaet kan fås på dit 

barns skole eller ved at downloade det på 

Aarhuskoloniens hjemmeside: aarhusko-

lonien.dk. Ansøgningsfristen er den 31. 

marts, og der udsendes besked om opta-

gelse eller afslag i begyndelsen af maj. 

Du kan læse meget mere om Aarhus-

koloniens tilbud, program, datoer m.v. på 

deres hjemmeside. Du kan også møde re-

præsentanter for Aarhuskolonien på Strø-

get i Aarhus lørdag den 18. marts mellem 

kl. 11-14, hvor de vil fortælle mere om 

tilbuddet.

www.aarhuskolonien.dk
Hold 1 – mandag 29.maj til fredag 09. juni
Hold 2 – mandag 12. juni til fredag 23. juni
Hold 3 – mandag 26. juni til fredag 07. juli
Hold 4 – mandag 10. juli til fredag 21. juli
Hold 5 – mandag 24. juli til fredag 04. august
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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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Tranbjerg Tidende er så heldig at være 
blevet udvidet med et medlem mere – 
nemlig Bente Dahl Pedersen, 58 år.

un arbejder til daglig i Hjerneska-

deforeningen i Aarhus som kontor-

assistent, hvor hun betegner sig selv som 

blæksprutte, der også laver DTP-arbejde. 

En DTP’er er den, der på computeren ar-

bejder med grafiske programmer til ek-

sempelvis at sætte tekster pænt op med 

billeder og det hele, som du jo netop ser 

her i bladet. 

Bente har boet i Tranbjerg i cirka syv 

år og har været aktiv i foreningslivet i 

rigtig mange år. Hun har spillet fodbold 

og håndbold i AIA i sine yngre år. Nu 

løber hun i Tranbjerg Løber og har væ-

ret med fra begyndelsen som træner og 

hjælpetræner, nu løber hun trail i skoven 

3 gange om ugen. Hun er desuden også 

bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen 

i Laurbærvænget og er generelt en aktiv 

dame.

- Jeg elsker at vinterbade, gå ture med 

min kæreste, gå i biografklub og være 

sammen med min familie, som består af 

to voksne drenge, svigerdøtre og tre små 

børnebørn.

Da jeg blev opfordret til at hjælpe med 

DTP’en, sprang jeg til, da jeg kunne for-

nemme, at Tranbjerg Tidende manglede 

hjælp i produktionen. Jeg håber, at jeg 

kan bidrage med mit godt humør, nye in-

put og kreativitet.

Desuden synes jeg, at det er vigtigt og 

hyggeligt med et blad som Tranbjerg Ti-

dende, der fortæller om det, der sker i 

den by, man bor i, siger Bente Dahl.

Mød Bente - Tranbjerg Tidendes nye 
DTP’er

H
Bente Dahl Pedersen.

Mød op til
Affaldsindsamling 

den 26. marts
kl. 10 til 12 i Center Syd

Affalds
indsamlingen
2023
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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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Udlært klinikassistent i 1973. Den 31. 
marts 2023 slutter arbejdslivet ved 
Tandlægerne i Tranbjerg for Bente 
Litrup. 

Af Jane W. Schelde

år man har været 50 år på samme 

arbejdsplads og snart fylder 70 år, er 

det vist i orden at gå på pension.

Sådan tænkte Bente Litrup i efteråret 

2022 og satte dermed dato på sin sidste 

arbejdsdag. Den 31. marts 2023 er det 

præcis 50 år siden, at hun blev udlært 

klinikassistent og straks fik job hos tand-

læge Niels Ole Schmidt Laursen, der ville 

oprette en klinik i Tranbjerg. En arbejds-

plads, hun har haft lige siden.

- Dengang var vi kun ham og mig i kli-

nikken, som lå i en bolig på Nørrevænget. 

Han underviste om formiddagen på tand-

lægehøjskolen og var i klinikken om ef-

termiddagen. Jeg arbejdede på fuld tid, så 

jeg brugte formiddagen på at gøre rent og 

rydde op og var så både receptionist og 

klinikassistent om eftermiddagen, fortæl-

ler Bente Litrup, som altid har været glad 

for sit arbejde.

En god arbejdsplads
Siden starten er tandlæge Jesper Lüde-

mann kommet til som kompagnon i 1986 

og overtog klinikken, da Schmidt Laursen 

gik på pension. Klinikassistenter har der 

været mange af gennem tiden, men Bente 

har i alle årene holdt fast i sit arbejde og 

har ikke haft lyst til at prøve andet.

Går på pension efter 50 år på samme 
arbejdsplads

Tranbjerg Tidendes udsendte har fået 

lov at forstyrre Bente på en af hendes sid-

ste arbejdsdage i klinikken for at høre 

mere om de 50 år, der er gået. I dag ligger 

tandlægeklinikken på Kirketorvet i Tran-

bjerg, har fire tandlæger, to tandplejere og 

fem klinikassistenter. Bente er i dag flyttet 

til receptionen, hvor hun tager imod pa-

tienter og holder styr på telefoner, faktu-

raer m.m.

Mørkekammer til røntgenbilleder
Der er sket meget i de 50 år, som Bente 

har arbejdet i tandlægeklinikken. Hun 

husker tydeligt tilbage til starten på Nør-

revænget, hvor bryggerset i huset var ind-
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rettet som mørkekammer til at fremkalde 

tandlægens røntgenbilleder. Et bælgmørkt 

rum med en rød pære i loftet, forskellige 

kar med fremkaldervæske, fikservæsker 

m.m., en snor i loftet med tøjklemmer til 

at hænge de fremkaldte billeder op og en 

frygtelig stank af kemikalier. Blev det for 

slemt, åbnede de bare døren ud til det fri.

 - Det tænkte man nok ikke så meget 

på dengang, siger Bente. Heldigvis er der 

sket store fremskridt på det område siden. 

Den teknologiske udvikling har gjort det 

både nemmere og hurtigere at tage rønt-

genbilleder. I dag foregår det hele digi-

talt, og billederne kan hurtigt blive vist på 

tandlægens computer.

Håndskrevne regninger
I mange år var kontorarbejdet i recep-

tionen manuelt. Bente førte regnskabet 

i store håndskrevne kasserapporter, og 

regningerne skrev hun på kalkerpapir i 

tre eksemplarer: en til patienten, en til 

sygesikringen og en til tandlægen. Det 

var besværligt og langsommeligt, fortæl-

ler Bente, men tempoet dengang var nok 

også lidt langsommere. Først i 1992 fik 

klinikken den første computer til bl.a. at 

lave regnskab.

Mere tid til rejser og børnebørn
Når Bente vælger at gå på pension, er det 

egentlig ikke, fordi hun er træt af sit ar-

bejde. Hun har aldrig tænkt på at vælge 

efterløn eller at stoppe med at arbejde, da 

hun blev 65 år og kunne gå på pension.

- Jeg var ikke klar dengang, siger hun, 

men ved ikke, om hun er det nu. Hun har 

ikke helt vænnet sig til tanken om at skul-

le være folkepensionist. 

Men Bente er ikke typen, der har svært 

ved at finde på noget at bruge sin tid på. 

Dels er der familien med mand, voks-

ne børn og børnebørn. Dels mødes hun 

stadig en gang om måneden med nogle 

gamle studiekammerater. Traveture og 

rejser bliver der også mere plads til, så 

hun regner ikke med at komme til at kede 

sig. 

- Og når hun om kort tid fylder 70 år, 

er det vel også helt ok at give plads til de 

yngre på arbejdsmarkedet, siger hun. 
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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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Nye spillere er velkomne til et spil, der 
er en mellemting mellem golf og kro-
ket.

fter et par års bøvl med blandt andet 

corona og influenza håber Tranbjerg 

Krolf Klub på, at de i den kommende sæ-

son kan spille uden forhindringer. Sæso-

nen begynder mandag den 3. april, hvis 

vejret tillader det.

Hver mandag og onsdag formiddag 

svinges krolfkøllerne og sender kuglen 

afsted mod næste hul på banen. ”Svinges” 

er måske for meget sagt, ofte er ”et lille 

tjat” det bedste! Krolf giver mulighed for 

et bredt repertoire!

Krolf ved Folkehuset Tranbjerg
Tranbjerg Krolf Klub inviterer interes-

serede til at komme og prøve spillet. Det 

nødvendige grej, kølle og kugle er til rå-

dighed, og vejledning er klar til nye spil-

lere. Mødestedet er uden for Folkehusets 

café mandag/onsdag kl. 09.45. Vi spiller 

fra klokken 10.00.

Banen ved Folkehuset har et meget varieret terræn, der 
giver spillerne udfordringer.

Vores receptionist, Bente Litrup, stopper hos tandlægerne i Tranbjerg d. 1. 
april, efter 50 års tro tjeneste! Hun startede d. 1/4 1973 i Nørrevænget sam-
men med tandlæge Niels Ole Schmidt Laursen, som hun havde arbejdet 
sammen i Ryesgade i hendes elevtid. 
D. 1/8 1976 flyttede klinikken op på Kirketorvet 16 i de dengang nybyggede 
lokaler.

Der afholdes reception på klinikken 
fredag d. 31/3 mellem kl. 13 og 15, 

hvor klinikkens patienter er velkomne

Mvh 
Annette Andersen

Tandlægerne i Tranbjerg

Reception
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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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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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Aarhus Vand har lavet en del forbed-
ringer ved renseanlægget for at øge 
bassinvolumen og formindske den til 
tider kraftige lugt.

Af Stina Christiansen

idste år blev der foretaget en del for-

bedringer på det gamle renseanlæg 

i Tranbjerg, som ligger ved siden af Tran-

bjerg Sø.

I 2016 blev der nedlagt fem renseanlæg 

i det sydlige Aarhus – det vil sige Mal-

ling, Beder, Mårslet, Solbjerg og Tran-

bjerg. De fire førstnævnte byer pumper 

deres spildevand ind til Tranbjerg og her-

fra pumpes alt spildevandet så til Viby 

renseanlæg. 

Men udover spildevandet kommer 

også regnvandet og for at sikre, at der er 

Forbedring af luften ved 
renseanlægget

plads til det, er Tranbjerg Renseanlæg i 

efteråret 2022 blevet udvidet med tre un-

derjordiske, lukkede rørbassiner. 

- I Tranbjerg er der behov for en udlig-

ning af de tilløb, der kommer fra kloak-

kerne. Derfor har vi lavet tre store rørbas-

siner, som kan tage de store volumener, der 

kan komme eksempelvis ved store regn-

skyl, og som kan håndtere udsving i spil-

devandmængderne. Spildevandet er meget 

hårdt ved beton, og det har vi haft nogle 

udfordringer med. Man kan sige, at kalken 

i betonen bliver spist op. Derfor er de nye 

tanke lavet i store plastrør, fortæller Holger 

Corydon Dybdahl, Projektleder hos Aarhus 

Vand. 

Bassinerne fyldes først op, når pumperne 

ikke længere kan følge med. Og når de un-

derjordiske bassiner er fyldt, fyldes de åbne 

bassiner, som kan ses fra stien ved søen. 
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- Spildevandet bliver hele fortyndet 

af regnvand og indsivningsvand, så ved 

at lave det i flere trin, kan vi gøre vandet 

tyndere, så det er mere fortyndet, når det 

kommer ud i de åbne bassiner. Hvis det 

går helt galt og løber ud i naturen, så er 

det det fortyndende spildevand, der løber 

ud og ikke det koncentrerede, forklarer 

Holger Corydon Dybdahl.

Muslingeskaller for en bedre lugt
Samtidig har Aarhus Vand forsøgt at gøre 

noget ved de dufte, der nogle gange omgi-

ver renseanlægget. 

 - En anden udfordring har været, at 

der i de lange trykledninger opstår svovl-

brinte, som lugter kraftigt af rådne æg og 

er rigtig ubehagelig, og som nedbryder 

beton. Fordi vandet er længe undervejs, 

dannes svovlbrinten, som er en giftig gas-

art. Med de lukkede tanke kan vi suge 

luften ud med en ventilator, og dermed 

stiger lugten ikke op og påvirker dem, der 

går derude. Luften suges op i et filter, der 

fjerner lugtene. Filtermaterialet er muslin-

geskaller, som er et restprodukt af muslin-

geindustrien, og det har vi gode resultater 

med, siger Holger Corydon Dybdahl.

Han lover dog ikke, at det altid vil duf-

te af violer og lagkage. Der kan stadig væ-

re nogle lugte, da der vil være kloaklugte i 

forbindelse med et renseanlæg. Og skulle 

ventilatoren gå i stå, vil der selvsagt kom-

me nogle lugte. 

Der mangler lidt finish på området så-

som græs på arealerne. Men det kommer, 

når der bliver bedre vejr og knap så meget 

vand, lover Holger Corydon Dybdahl fra 

Aarhus Vand.

r e n  l u f t
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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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K10 har fået Dansefeber
Der er sving i skørterne og smarte moves i lokalerne på Kirketorvet 10, 
efter at danseskolen Dansefeber er rykket ind. 
 
Af Stina Christiansen

lle fra 1-årige på holdet ”Blefræ-

serne” til det modne publikum på 

holdet Feberdans kan nu lære at danse i 

Tranbjerg i Bylivshuset K10. 

Født til at danse
Bag den nystartede danseskole står Julie 

Klara Mortensen, som selv har danset, 

siden hun var 6 år gammel og har un-

dervist, siden hun var 13. Allerede som 

21-årig kastede hun sig ud som selvstæn-

dig med danseskolen Dance World i 2007 

til 2010. Og efter at være blevet uddan-

net fysioterapeut og mor til fire, er det nu 

igen blevet tid for hende til at give danse-

glæden videre.  

Forskellige hold
På Dansefeber er der stor variation på 

holdene. Så det er lige fra Åh Abe for de 

mindste på holdet Blefræserne, MGP-

dans for danseprinsesser og sørøvere, 

showdance, HipHop og disco for de større 

børn og Feberdans for dem, der vil have 

sved på panden og bevæge hofterne til 

god musik. 

Så der er dans for alle.

Populært
Danseskolen åbnede den 7. januar i år 

og blev hurtigt superpopulær. Det var 

tydeligt at se, at der var et behov for en 

danseskole i Tranbjerg. Inden skolen åb-

nede, var flere af holdene allerede fuldt 

bookede. 

Du kan se holdplanen på Dansefebers 

hjemmeside www.dansefeber.nu 

Der er kommet flere nye hold på, og 

der er også stadig plads på nogle af de 

”gamle” hold.
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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

Tranbjerg Hovedgade 1
8630 3700 |  tranbjerg@djurslandsbank.dk

Vi er den 
lokale bank
i Tranbjerg
Kontakt os for en snak 
om dine muligheder.

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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Boligerne på mejerigrunden er nu en-
delig på vej.

Af Jane W. Schelde

il juli vil syv nye ejerboliger på den 

gamle mejerigrund på Tranbjerg 

Hovedgade endelig stå færdig til indflyt-

ning. Endelig, fordi hele byggeprojektet 

har været meget længe undervejs og har 

stået stille i mere end to år, siden de gam-

le bygninger på grunden blev revet ned. 

Mange borgere har derfor undret sig over, 

hvorfor byggeriet ikke gik i gang. 

Men nu er boligerne på vej, og ifølge 

ejendomsmæglerkæden Home, som står 

for salget af boligerne og også har været 

involveret i projektet undervejs, holder 

den nugældende tidsplan. Home regner 

med, at boligerne vil være indflytnings-

klar pr. 1. juli i år.

Ny ejer og lang sagsbehandlingstid
Forklaringen på den lange stilstand i byg-

geprojektet er flere ting. Dels opgav den 

første ejer af grunden, projektudvikler 

Johan Søgaard fra firmaet JBS Projekt-

udvikling ApS, det oprindelige projekt 

Nyt vedrørende mejerigrunden
og solgte grunden videre til en ny pro-

jektudvikler. Dels har byggetilladelsen fra 

Aarhus Kommune til projektets nye ejer, 

tømrermester Anders Jørgen Sønderstrup 

fra Fjerritslev, taget meget lang tid. 

Den nye ejer havde andre tanker med 

boligerne, men Aarhus Kommune endte 

med at give afslag på de nye idéer og fast-

holdt, at byggeriet skulle være tro mod 

lokalplanen og den oprindelige plan for 

boligerne mht. materialevalg og byggestil. 

Og det har den nye ejer accepteret.

Det betyder, at de syv nye boliger bli-

ver i to etager med både altan og terrasse. 

Fællesarealet foran de syv boliger skal 

indrettes efter de beboere, der flytter ind. 

Dvs. med legeplads, hvis det er børnefa-

milier og rekreative områder, hvis det pri-

mært er seniorer, der køber boligerne. 

Har udviklet flere boligprojekter i Tranbjerg
Projektudvikler Anders Jørgen Sønder-

strup fra Fjerritslev er i øvrigt godt kendt 

med Tranbjerg i forvejen. Hans firma 

har været involveret i udviklingen af bo-

ligerne på Sønderbro, i Orholtparken og 

Frisenholt. 
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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

indsamlingen
2022
indsamlingen
2022

Affaldsindsamling 
den 26. marts

kl. 10 til 12 i Center Syd
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I forbindelse med Giber Ringvej bliver 
byen beriget med nye græs- og skov-
stykker med små søer til glæde for 
padderne. 

Af Stina Christiansen

vis du følger Sønderbro ned over 

den nye cykelbro over Giber Ring-

vej, kommer du over til to nye skov-

stykker på hver sin side af vejen ved 

Tingskoven. 

Det er erstatningsskov, som er plantet 

i stedet for det, der er blevet fældet i for-

bindelse med anlæggelsen af Giber Ring-

vej. På disse to stykker er der i alt plantet 

2 hektar skov. 

- Den første del på den højre side er 

plantet nu og er blevet hegnet ind, så det 

ikke bliver spist af dyrene. Hegnet ud 

mod ringvejen bliver stående for at for-

hindre råvildtet i at løbe ud på vejen, 

fortæller Gorm Halskov, Skov- og land-

skabsingeniør i Aarhus Kommune.

Om mere af hegnet bliver stående, så 

området kan bruges som hundeskov er 

endnu ikke afklaret. 

Den venstre side af vejen er endnu ik-

ke færdig. Der ligger stadig nogle bunker 

stiv lerjord, som det indtil videre ikke har 

været muligt at plante i. Det er stadig for 

vådt, så det bliver først færdig til april.

Paddehuller
I begge områder ligger der to små søer.

- Søerne er paddehuller, da der er 

mange padder i området. Derfor er der 

også en kant af aluminium langs vejen, så 

2 hektar ny skov i Tranbjerg

padderne ikke kan gå ud på den, fortæller 

Gorm Halskov. 

Der er blandt andet registreret fore-

komst af stor vandsalamander, spidssnu-

det frø, løvfrø og flere flagermus-arter. 

Selvplantet skov
Som en lille bonus ligger der et græsareal 

efter de to nye stykker. Her kommer der 

også til at gå en lille sti henover, så man 

kan gå en rundtur mellem de tre stykker. 

Arealet har ikke været rørt i tre år, og det 

har medført, at der er ved at komme ny 

skov udelukkende med træer, der har sået 

sig selv. 

- Vi kommer ikke til at styre den skov, 

men sætter et hegn op omkring den for at 

beskytte den mod at blive spist af dyr. Det 

er en billig måde at få en ny skov, siger 

Gorm Halskov med et smil.

I alt skal der plantes 5 hektar skov, for-

di Aarhus Kommune har forpligtiget sig 

til at erstatte med det dobbelte af det, der 

fjernes. De sidste 3 hektar bliver plantet 

på vej ud mod Beder ved den faunapassa-

ge, der er anlagt der som en bro over ve-

jen. Men det bliver først senere på foråret, 

da der er for vådt nu. 
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SCHANTZ REVISION
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Vi gør en forskel

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 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

CENTER SYD
Butikstelefon: 

8171 1729
Shop online på byhein.dk
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I oktober 2022 slog Bylivshu-
set dørene op for lektiecafeen i 
K10, som startede på baggrund 
af et lokalt borgerinitiativ. Lek-
tiecafeen er et samarbejde med 
Dansk Folkehjælp og foregår 
hver onsdag fra kl. 14.30 til 
16.30. Vi har siden åbningen 
oplevet en lind strøm af børn, 
og det er skønt at opleve den 
positive og forventningsfulde 
stemning blandt børn og frivil-
lige i lektiecafeen. 
Bylivshuset dufter desuden 
også af hjemmebag om onsda-
gen, fordi en frivillig ofte bager 
og serverer boller til lektiecafe-
en. Det er vi meget begejstrede 
for. Vi håber at endnu flere børn 
og unge har lyst til at komme 
og få hjælp til lektierne. 

Dansk Folkehjælps lektiehjælp i Bylivshuset K10

De frivillige lektiehjælpere har 
forskellige baggrunde, hvor-
af hovedparten har tidligere 
børnefaglig erfaring. De kan 
hjælpe med lektier i de fleste 
fag. Så sidder dit barn hver ef-
termiddag og sveder over lekti-
erne? Har du svært ved at gen-

nemskue dit barns matematik-
opgaver? Eller har dit barn brug 
for et sted at samles med sine 
klassekammerater og få over-
stået lektierne inden fodbold-
træningen? 
Så kom frisk i vores lektiecafé – 
Bylivshuset på Kirketorvet 10.

Klimacafé i K10
I efteråret var der premiere på 
Klima Café i Bylivshuset K10 
med liveoptagelse af klima-
podcast.
Huset var vært for Aarhus Lyt-
ter, som siden 2020 har pod-
castet om Corona, demokrati, 
tryghed og nu senest de store 
klimaudfordringer, vi står midt 
i, under titlen Klima i ørerne. 
Klima i ørerne er en ny pod-
castserie, hvor en række grønne 
temaer bliver belyst gennem 
samtaler med aktører, der gør 
noget aktivt i forhold til kli-
maudfordringen. Redaktionen 
inviterer borgere, forskere, for-
eninger og virksomheder i stu-
diet for at gøre os alle klogere 

på hvordan vi i fællesskab kan 
blive inspireret til handling i 
den grønne omstilling. 
Temaerne har været upcycling 
og brug af restprodukter blandt 
andet i designindustrien, og i 
starten af det nye år handlede 
det om forbrugsvaner, adfærd 
og grøn omstilling.
Du kan holde øje med kom-
mende podcasts fra Klima i 
ørene på aarhuslytter.aarhus.
dk/ og genhøre de tidligere op-
tagelser samme sted.

Repair Café i Bylivs-
huset K10
I vores Repair Café sidder seje 
frivillige klar til at hjælpe med 
at reparere din radio, hårtørrer 
eller med at sy eller lappe hul-
let i bukserne. I tidens løb er 
der flere Tranbjergborgere, som 
er kommet med både køkken-
maskiner og flyverdragter, og vi 
håber sådan, at flere vil komme 
forbi med noget, der driller. 
Der er åbent for reparationer 
den 1. lørdag i hver måned fra 
kl. 10 til 12 og den 3.onsdag i 
hver måned fra kl. 15 til 17. 
Vi støtter den bæredygtige am-
bition om at smide mindre ud 
og reparere mere, så kom ende-
lig forbi K10.
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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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Hver anden mandag lægger Susan 
Kjærlund vejen forbi Bylivshuset K10. 

Af Petra Jensen og Mette Telefoni

en dag har hun egentlig fri fra ar-

bejde på de to klinikker, hun driver, 

men hun tager ikke fri. I stedet har hun 

besluttet sig for at yde en social indsats i 

Bylivshuset, hvor hun tilbyder sine sær-

lige behandlingskompetencer til alle, der 

har lyst. 

Behandlingsformen hedder NADA, 

National Acupuncture Detoxification As-

sociation og er en behandling, hvor man 

sætter nåle i øreområdet og rammer sær-

lige punkter, som man har fundet ud af, 

har en gavnlig påvirkning på krop og 

sind. Efter nålene er sat i ørene, sidder el-

ler ligger man i stilhed, med sin opmærk-

somhed vendt indad. Nogle oplever emo-

tionel forløsning eller forjagelse af stress 

og smerte. Fælles for oplevelserne er en 

fornemmelse af stor, indre ro. 

Susan fortæller om baggrunden for 

NADA som startede i 70’ernes USA i The 

Bronx, NY. I 1974 blev metoden udviklet 

til gruppebehandling. De første NADA-

behandlere oplevede metodens store og 

brogede anvendelsesspektrum, med gavn-

lig virkning på alt fra mental smerte og 

disharmoni til fysisk lindring. Dengang, 

som nu, var det ikke nemt for den almin-

delige, underbemidlede amerikaner at 

få behandling uden offentlig økonomisk 

støtte. Det var grunden til, at de tidlige 

NADA-behandlere etablerede NADA-ca-

féer, hvor de tilbød behandling til netop 

dette segment, for ingen eller tæt på in-

D

gen omkostninger. Susan Kjærlund udvi-

ser en lignende social indsats i K10, hvor 

hun tilbyder alle at få NADA-behand-

ling for 50 kroner, som dækker hendes 

materialeomkostninger. 

Alle er velkomne til at komme for-

bi K10 og prøve en NADA-behandling. 

Det foregår mandage i lige uger fra kl. 

09.30 til 12.00. På Bylivshusets Facebook-

side kan du se behandlingstiderne og 

muligheder for tider til behandling om 

eftermiddagen.

NADA i Bylivshuset

Susan Kjærlund, Akupunktør, Myroreflexterapeut & Fys. 
Massør sidder over en af de mange tusinde mennesker, 
hun har hjulpet til at opnå indre ro.   

Nålene bliver nøje placeret ud fra en teori om fem aku-
punkturpunkter i øret.
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Der har kun været få større industri-
virksomheder i Tranbjerg. De tre stør-
ste var Sleth Teglværk, Hanse Legetøj 
og N.K. Nielsens Betonvarer, som lo-
kalt blev kaldt Cementfabrikken eller 
Cementstøberiet.

Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg Lo-

kalhistoriske Samling

leth Teglværk var den største virk-

somhed og den, der eksisterede i 

længst tid, fra 1851 til 1982. Hanse Lege-

tøj blev et landskendt firma og produce-

rede trælegetøj fra 1934 til 1977. Cement-

fabrikken fremstillede betonvarer fra 1934 

til 1984, og den var ejet af N.K. Nielsen, 

som i forvejen havde en cementfabrik i 

Kongsvang.

Cementfabrikken
De tre virksomheder havde altså det 

tilfælles, at de alle lukkede omkring 1980. 

Et andet fællestræk er desværre, at der 

kun er bevaret få arkivalier efter virksom-

hederne. Arkivet har en del fotografier og 

nogle erindringer, især fra Sleth Teglværk, 

men der findes ikke noget arkivmateriale 

om deres historie.  

Heldigvis har Arkivet fået kontakt til 

en af de tidligere ansatte på Cementfa-

brikken, Finn Charlsen, som var chauffør 

i 18 år. Han har givet mange oplysninger, 

så vi i dag ved noget mere virksomheden, 

som gennem 50 år var en markant del af 

Tranbjerg. Men først nogle oplysninger 

om N.K. Nielsen Betonvarer og om det 

sted, hvor Cementfabrikken lå.

Hammerværket
Den første fabrik på grunden, hvor Ce-

Cementfabrikken 1967. Den høje blandestation dominerer billedet, og bag den er elementhallen. I forgrunden ses lege-
tøjsfabrikken Hanse. Sylvester Luftfoto
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mentfabrikken kom til at ligge, var Ham-

merværket, som blev opført i 1918. Et 

hammerværk fremstillede redskaber af 

træ og jern, fx have- og husholdnings-

redskaber, og nogle lokale satsede på at 

bygge en fabrik i Tranbjerg. Selv om der 

var ca. 20 ansatte, blev det blev ingen suc-

ces, og efter tre år måtte den stoppe med 

store tab. Fabrikken blev derefter købt af 

fem arbejdere fra Rigels Trævarefabrik i 

Viborg, men trods deres faglige erfaring 

med produktionen, måtte de også dreje 

nøglen om i 1924. Befolkningen omdøbte 

derfor fabrikken til ”Jammerværket”. De 

følgende ti år var der forskellige ejere af 

bygningen. 

N. K. Nielsen
I august 1934 købte murermester N. K. 

Nielsen fra Kongsvang den store grund på 

6.000 m2 og bygningerne på 660 m2. Han 

havde allerede i 1908 købt Kongsvang Ce-

mentvarefabrik, som lå mellem Gorms-

gade og Skanderborgvej. Efterhånden 

som produktionen voksede, blev pladsen 

i Kongsvang for lille, og derfor købte N.K. 

Nielsen fabrikken i Tranbjerg. Derefter 

blev der produceret betonvarer i både 

Kongsvang og i Tranbjerg.

Niels Kristian Nielsen blev født i 1876 

i Foldby, og han blev i 1900 gift med Ni-

koline Mikkelsen. På det tidspunkt boede 

N.K. Nielsen i Aarhus, hvor han arbej-

dede som murer. I folketællingen 1906 

kan man se, at familien er flyttet til Mar-

strandsgade 10, og at N.K. Nielsen er ble-

vet murermester og medejer af ejendom-

men. Mens familien boede i Aarhus, fik 

ægteparret fem børn.

Efter N.K. Nielsens køb af Kongsvang 

Cementvarefabrik flyttede familien til 

Viby, hvor de to sidste børn blev født. Ef-

ter få år flyttede familien ind i villaen på 

Gormsgade 14, som lå lige ved siden af 

fabrikken. N.K. Nielsen engagerede sig 

meget i lokalsamfundet i Viby, og han var 

konservativt medlem af Viby sogneråd i 

perioderne 1917-1921 og 1925-1929. 

N.K. Nielsens Betonvarer
I en annonce fra 1921 kan man se, at 

N.K. Nielsen under overskriften Gips- og 

Cementstøberiet reklamerer med salg af 

kloakrør og brønde i alle dimensioner, og 

firmaet sælger også gasbordplader i ter-

razzo. Derudover har det monierplader 

(betonplader med indstøbt jernnet) og 

stolper til plankeværk på lager. Endelig 

nævnes det, at firmaet udfører gips- og 

stukkatørarbejde. 

Firmaet gik godt, og af Viby kom-

munes skatte- og adressebøger fremgår 

det, at N.K. Nielsen var en af de skatte-

ydere, der betalte mest i skat op gennem 

1920´erne og -30´erne. På samme tid 

Virksomhedens grundlægger Niels Kristian Nielsen 
(1876-1946). Viby Lokalhistoriske Arkiv.
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begyndte hans børn at komme ind i fir-

maet, og på et fotografi fra 1929 kan man 

se Richard Nielsen som chauffør i firma-

ets første lastbil. Efter købet af fabrikken i 

Tranbjerg blev firmaets officielle navn A/S 

N.K. Nielsen Betonvarerfabrikker.

I 1946 døde N.K. Nielsen, og deref-

ter fortsatte firmaet som et familieak-

tieselskab. Den næstældste søn Hilmar 

blev direktør for afdelingen i Kongsvang, 

mens den yngste søn Børge blev direktør 

i Tranbjerg. Richard fortsatte som medar-

bejder, og var i en årrække chauffør. 

Cementfabrikken i Tranbjerg
Som nævnt findes der ingen beretninger, 

der fortæller om Cementfabrikkens ud-

vikling, men heldigvis eksisterer der tre 

luftfotografier, som er taget med ca. 10 års 

mellemrum. Derved kan men se de foran-

dringer, der skete på grunden i perioden 

fra 1947 til 1967. Det første fotografi er 

et postkort fra 1947 (B178 i vores arkiv). 

Man kan se villaen, hvor driftslederen 

boede tæt ved jernbanen, og foran ses de 

store hvide bygninger, hvor der var værk-

steder og kontor. Derudover er der ingen 

større bygninger, og på resten af grunden 

ligger der mange forskellige betonvarer.

Der findes også et luftfoto fra 1955 

(B2816), og på her man se, at der er byg-

get to bygninger midt på grunden, hvor 

der var værksteder og frokoststue.  Man 

kan også se, at cementvarerne optager 

mere plads. Cementfabrikken opkøbte på 

et tidspunkt også nogle huse på Tranbjerg 

Hovedgade, nr. 32, 34 og 26 for at kunne 

udvide fabrikken. 

Firmaets fremgang fortsatte, og to luft-

fotografier fra ca. 1967 (B1712 og B1864) 

giver et godt indtryk af den store virk-

somhed, hvor der var ca. 40 ansatte. Den 

mest iøjnefaldende forandring er den me-

get høje blandestation midt på grunden. 

Her blandede man cementen, som senere 

blev brugt de større og mindre værkste-

der. Ved siden af blandestationen ses ele-

menthallen, hvor de større ting blev støbt. 

Foran blandestationen ses en lang lav 

bygning, hvor der bl.a. var to frokoststuer 

og et par baderum. Man kan også se, at 

der er etableret en parkeringsplads til de 

ansattes biler. Foran driftslederens hus er 

der kontorer og værksted. Hovedindkørs-

len til fabrikken lå ved siden af Dybvad 

Larsens gartnerforretning (i dag Munke 

VVS), og det er her Hammervænget lig-

ger i dag. 

Med tiden fik cementfabrikken i Tran-

bjerg stadig større betydning for virk-

somheden, og hovedkontoret flyttede ca. 

1970 til Tranbjerg. Investeringerne skete i 

Tranbjerg, og derfor blev der stadig færre 

ansatte i Kongsvang, hvor produktionen 

ifølge Finn Charlsen efterhånden blev no-

get forældet.

Finn Charlsen
Finn Charlsen var ansat som chauffør på 

Cementfabrikken i Tranbjerg fra 1966 til 

lukningen i 1984, og han oplevede såle-

k

Firmaets første lastbil med kran fra 1973, som Finn 
Charlsen købte i 1982, da han begyndte som selvstændig 
vognmand. Foto Finn Charlsen.
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des virksomheden i dens storhedstid og 

i nedgangstiden indtil lukningen i 1984. 

Da Finn Charlsen blev ansat, var den op-

rindelige direktør i Tranbjerg, Børge Niel-

sen død nogle år forinden, og direktøren i 

Kongsvang, Hilmar Nielsen, døde i 1971. 

Gennem nogle år var en tredje bror, Ri-

chard Nielsen, direktør, og ham fik Finn 

Charlsen et virkeligt godt samarbejde 

med. 

Da Finn Charlsen begyndte i Tran-

bjerg havde virksomheden fire lastbiler, 

og det var et hårdt arbejde at håndtere de 

tunge betonelementer.  I 1974 kom Finn 

Charlsen ud for en alvorlig arbejdsulykke, 

da han blev klemt af en gaffeltruck, og 

han blev sygemeldt gennem lang tid. Den 

første lastbil med kran blev anskaffet i 

1973, og den købte Finn Charlsen i 1982, 

hvorefter han var selvstændig vognmand 

indtil han gik på efterløn i 2000.

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har 

også fået kontakt med en anden person, 

som havde tilknytning til Cementfabrik-

ken i 1960´erne. Det er Anna Lise Larsen, 

hvis far Svend Aage Povlsen var drifts-

leder, og familien boede derfor i huset 

på fabrikkens grund. Faren havde været 

jernbinder i Kongsvang, men da han fik 

tilbudt jobbet i Tranbjerg, måtte familien 

flytte. Det var Anna Lise Larsen meget 

utilfreds med, men hun bor trods alt sta-

Vognparken opstillet til fotografering i Tranbjerg 1959. I baggrunden ses et par huse på Gartnervænget. 
Viby Lokalhistoriske Arkiv.

digvæk i Tranbjerg. Hun flyttede hjem-

mefra omkring 1970 og husker især nogle 

af farens kolleger, men ikke så meget om 

virksomhedens produktion.

Lukningen
Det er noget uklart, hvorfor A/S N.K. 

Nielsen Betonvarer & Co måtte standse 

produktionen i 1984, men i de foregående 

år var antallet af ansatte konstant blevet 

mindre. I det sidste år var der kun tre-

fire ansatte i Tranbjerg og to i Kongsvang. 

Måske skyldtes lukningen, at konkurren-

cen var blevet for stor, og måske var den 

økonomiske tilbagegang i 1980´erne en 

medvirkende årsag. Det var de samme 

forhold, der bevirkede lukningen af Sleth 

Teglværk. 

Under alle omstændigheder blev byg-

ningerne i Tranbjerg forladt. I 1986 be-

gyndte opførelsen af 35 rækkehuse på den 

tidligere fabriksgrund, og de stod færdige 

i 1987. Vejen, der førte ind i bebyggelsen, 

blev kaldt Hammervænget efter den første 

fabrik på stedet. I dag er der næsten in-

genting tilbage fra Cementfabrikkens tid, 

men to ting eksisterer endnu. Dels huset, 

hvor driftslederen boede, og dels det lan-

ge betonplankeværk, der adskiller områ-

det mod nord og haverne i Gartnervæn-

get. Det ser ud til at kunne holde mange 

år endnu.

TT02-2023.indb   37 26.02.2023   07.39



38 |

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

Traditionen tro bliver der også i år 
holdt

SKÆRTORSDAGS
G U D S T J E N E S T E 

med efterfølgende fællesspisning i 
Sognegården.

Gudstjenesten den 6. april begynder 
kl. 17.00. 
Efterfølgende spiser vi sammen i 
Sognegården. Ønsker man at del-
tage i fællesspisningen, bedes man 
tilmelde sig gennem kirkekontoret 
senest torsdag den 30. marts. 

Børn deltager gratis, voksne betaler 
150 kr. Der kan ud over det købes 
drikkevarer.

LANGFREDAGS 
MUSIKGUDSTJENESTE
Tranbjerg kirke, fredag den 7. april, kl. 
10.00.

Med læsninger og musik af D. Scar-
latti (uddrag fra Stabat Mater), med 
flere.

Fri entré.

Medvirkende:

Katrin Sønnichsen – violin

Søren H. Bidstrup – sang

Branko Djordjevic – orgel, m.m.
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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 19. marts 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 23. marts 
10.00  Musikandagt v. Branko Djordjevic 

og David Kessel

Søndag 26. marts 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Tirsdag 28. marts 
15.30  Gudstjeneste på Tranbjerg 

 Bocenter v. Mia Knudsen

Onsdag 29. marts 
14.30  Gudstjeneste i Folkehuset  

v. David Kessel

Søndag 2. april 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Skærtorsdag 6. april 
17.00 Højmesse v. David Kessel

Langfredag 7. april 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Påskedag 9. april 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

2. påskedag 10. april 
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Onsdag 12. april 
10.30  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

Torsdag 13. april 
17.00 Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen

Søndag 16. april 
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 23. april 
10.00 Højmesse v. Anders Eskedal

Tirsdag 25. april 
17.00  Aftenandagt og Årstidscafé  

v. Anja Stokholm

Onsdag 26. april 
14.30  Gudstjeneste i Folkehuset v. Anja 

Stokholm

Søndag 30. april 
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Bededag fredag 5. maj 
 9.00  Konfirmation af 7.x  

v. Anja Stokholm

11.00  Konfirmation af 7.y  
v. Mia Knudsen

Søndag 7. maj 
10.00  Konfirmation af 7.z  

v. David Kessel

Konfirmationer  
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer 
sig. 
Følgende datoer er der konfirmation i 
Tranbjerg Kirke:

Bededag den 5. maj: kl. 9.00 7.X  
og kl. 11.00 7.Y.

Søndag den 7. maj: kl. 10.00 7.Z.
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PRÆSTENS RUBRIK

Mia Knudsen

Det er ikke en hemmelighed for 
 min familie og venner, at jeg har 

udpræget brune fingre – I ved, sådan et 
helt særligt talent for at slå alle levende 
plantegevækster ihjel på rekordtid. Nu 
skal det ikke lyde som om, det er et ta-
lent, jeg tager let på – jeg har studeret 
nøje, hvad der sker og er kommet frem 
til, at mine planters endeligt gås i møde 
enten ved udtørring eller overvanding.

Det er indenfor. Haven ved huset, 
hvor jeg bor, trives modsat i høj grad, 
og det er også min fortjeneste, for jeg 
går kun ud i den for at drikke kaffe el-
ler slikke sol. Når vi således har mine 
grønne præferencer på plads, så må 
jeg komme med endnu en tilståelse: 
Jeg er fuld af undren og beundring, for 
det der sker i naturen og haverne hvert 
eneste forår. Jeg er ikke poet – bare 
præst – men en, der var begge dele har 

digtet så smukt om det, at kun få siden 
har udtrykt det bedre:

Hvad var det dog, der skete?

Mit vinterfrosne hjertes kvarts

må smelte ved at se det

den første dag i marts.

Hvad gennembrød den sorte jord

og gav den med sit sølvblå flor

et stænk af himlens tone?

Den lille anemone,

jeg planted dér i fjor.

Det Kaj Munk digtede om, det er det 
samme Guds under, som enhver af os 
kan se ved at studere jordbunden her i 
marts måned – at det der syntes dødt – 
atter spirer op og gror. At livet overvin-
der døden. Op af jorden kommer først 
forsigtigt, som en udsending fra mørket 
de små grønne spirer, der skal se om 

Foråret er vækstens tid
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Gud og Spaghetti 
 

Torsdag 13. april kl. 17.00  

v. Mia Knudsen

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
det med lyset virkelig er rigtigt og siden 
under indflydelse af lyset og varmen 
kommer mere og mere frem. Erantis og 
vintergæk – Vorherres Jord og Betonar-
bejdere dukker op. Blomsterknopper 
formes, brister og står i fuldt flor. Det 
er forårets hilsen. Det er forårets løfte – 
at efter hver eneste vinter, der kommer 
der en vår.

Og hvis din have ligner min, så skal 
jeg hilse fra en ekspert og sige, at man 
faktisk ikke skal slå hele sin plæne, men 
derimod lade græsset gro – for i hver 
eneste mælkebøtte, kællingetand, rød-
kløver, kongepen og blåhat, der spirer 
Guds under – det som også på moder-
ne dansk går under det positive dæk-
navn – biodiversitet. 

Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

 
 

 
 

 
 

Seniorpigerne
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Kom og vær med til hyggelige og åbne eftermiddags-arrangementer i Tranbjerg Sog-
negård første onsdag i måneden. Vi synger fra Højskolesangbogen, hører foredrag, ser 
lysbilleder eller lytter til musik. Møderne begynder kl. 14.00, og vi får kaffe undervejs. 
Alle er velkomne.

Tilmelding er nødvendig på kontor@tranbjergkirke.dk.

Se mere på: www.Tranbjergkirke.dk

Onsdag 12. april kl. 14.00 Onsdag 3. maj kl. 9.30  –  ca. 16.30

Årets udflugt går til Aqua i Silkeborg med 
bus fra Tranbjerg Kirke kl. 9.30. 
Når vi ankommer, rundvisning i selskab 
med en erfaren og engageret guide. 
Efter rundvisningen spiser vi frokost i 
caféen. Senere får vi kaffe og kage i det 
grønne. 
Pris: 300 kr. inkl. bus, entré med rund-
visning, frokost samt eftermiddagskaffe 
og kage. 
Vi regner med at være tilbage ved Tran-
bjerg Kirke senest kl. 16.  
Tilmelding til kontoret: hjemmesiden 
eller på 8629 5733 – først til mølle eller 
senest fredag d. 20. april.  

AQUA

Sønderjysk kaffebord 
lavet af Ulla og Klaus Astrup

Det er er dagen, hvor kage, kaffe og 
hygge er i højsæde. Undervejs vil sog-
nepræst David Kessel spille for os på 
sin cello. 
Pris: 75 kr.
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Sognepræst David Kessel vil spille mu-
sik og fortælle om teologen og mod-
standskæmperen Dietrich Bonhoef-
fer. Ligesom i Danmark, har kirken 
også i den tyske modstandskamp 
spillet en væsentlig rolle. I Danmark 
er det Kaj Munk, der repræsenterer 
denne side af kampen mod nazister-
ne, i Tyskland er Dietrich Bonhoef-
fer blevet symbolet på den kirkelige 
modstand. Deres engagement var 
meget forskelligt, men begge endte 
med at betale med livet for deres 
kamp.

Aftenen er en sangaften, hvor vi syn-
ger mange af de sange, der har haft 
betydning i årene under den tyske 
besættelse.

Der vil blive serveret kaffe og te med 
varme hveder.
Pris: 40 kr. pr. person.

4. maj  
sangaften 
i Sognegården 
kl. 19.30-21.30

En aften, hvor vi vil mindes, 

tænde lys og synge sammen.

Aftenen indledes med 

Frihedssangen og afsluttes 

med Altid frejdig, når du går.

Tranbjergkoret vil medvirke.
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50 års jubilæum
Som læsere af Kirke & Sogn og sognets 
hjemmeside har erfaret, blev Tranbjerg 
Sogn i 1973 et selvstændigt pastorat ef-
ter i mere end 400 år at have været an-
nekssogn til Holme sogn. Dermed kan 
vi i 2023 fejre 50 året for det selvstæn-
dige pastorat. Det vil Menighedsrådet 
gerne fejre.

I foråret 2022 tog den først ansatte sog-
nepræst, Marie Andreasson, og den 
anden ansatte sognepræst, Kirsten Nie-
kerk, initiativ til at nedsætte en skrive-
gruppe med henblik på at forfatte et 
jubilæumsskrift. Gruppen kom til at 
bestå af de to nævnte præster, Lokalhi-
storisk Samling, en repræsentant fra de 
nuværende præster, to grafikere samt 
undertegnede, der repræsenterer Me-
nighedsrådet som formand.

På ovennævnte tidspunkt, altså foråret 
2022, måtte vi kalkulere med, at den 
kommende renovering af kirkerummet 
kunne begynde efter konfirmationerne 
i maj og frem til 1. søndag i advent. Der-
for påtænkte vi at placere festligholdel-
sen primo april. Men sådan kom det 
ikke til at gå. I skrivende stund ser det 
ud til, at renoveringen tidligst kan gå i 
gang i foråret 2024.

Menighedsrådet har derfor besluttet, 
at selve fejringen af jubilæet skal finde 
sted søndag den 27. august. Højmessen 
bliver denne dag noget helt særligt, 
bl.a. med flere tidligere præster i ornat 
samt en gæsteprædiken af provsten 
for Aarhus Søndre Provsti, Jette Marie 
Bundgaard Nielsen. 

Efter den højtidelige fejring under høj-

messen byder Menighedsrådet på en 
let frokost i Sognegården, hvor der vil 
være en festlighed, hvis indhold endnu 
ikke er endeligt faldet på plads.

Menighedsrådet glæder sig til festlig-
holdelsen og håber at se rigtig mange 
Tranbjerg-borgere på denne jubilæ-
umsdag.

På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand

Dødsfald
Stedfortræder til Menighedsrådet gen-
nem de senere år, Frode Nielsen, er død 
her i januar. Frode var kendt for igen-
nem mange år at være tilknyttet sognet, 
ikke mindst som mangeårigt medlem af 
Menighedsrådet.

Mange vil også kende Frode Nielsen 
som leder af Tranbjerg Voksenkor, der 
står sognet nær, både ved at øve i Sog-
negården, men også ved at medvirke 
ved mange aktiviteter i kirken og i Sog-
negården.

Æret være Frodes minde.

På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand
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ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

er overskriften på vores Årstids-
Café. 

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

Vi mødes næste gang tirsdag den 25. 
april kl. 17.00.

Aftenen begynder med lystænding 
og aftensang i kirken, hvorefter vi 
går i Sognegården og spiser aftens-
mad sammen og hører et spænden-
de oplæg ved Benedikte Andersen.

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

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

Tilmelding senest 19. april på 

www.tranbjergkirke.dk
og beløbet betalt via  
mobilepay 30486

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

Desværre er der flere musikandag-
ter, der er aflyst i denne periode pga. 
helligdage, konfirmationer og et prov-
stikursus.

Men der er en musikandagt den 23. 
marts kl. 10.00.

Nicolai
Tjenesten

SC
T

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

•  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere 
har tavshedspligt

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

Folkekirken
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SUPERBRUGSEN TRANBJERG • CENTER SYD • TLF. 8733 6500
ÅBENT I BUTIKKEN: 07.00-19.45 • LØRDAG OG SØNDAG: 07.00-19.00

ALT UNDER ET TAG

• Bager åben fra: 
06.00-19.45 Mandag-Fredag

06.00-19.00 Lørdag-Søndag

• Butikken åben fra: 
07.00-19.45 Mandag-Fredag

07.00-19.00 Lørdag-Søndag

• Post åben fra: 
09.00-19.45 Mandag-Fredag

09.00-19.00 Lørdag-Søndag

OBS!
NYE ÅBNINGSTIDER
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