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Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 25. marts 1996, har bestyrelsen konstitueret sig således:

Bestyrelsen

og den opgaver:

Formand:
Harry L. Andersen
Skovgårdsvænget 222
Tlf.: 86 29 21 42

Formand, varetager foreningens interesser udadtil,samt koordinerer de øvrige
arbejdsgruppers arbejde.

Kasserer:
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337
Tlf.: 86 29 24 08

Kasserer, fører foreningens regnskaber.

Sekretær:
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.: 86 72 03 37

Sekretær, fører foreningens protokol.

Ansvarsområde 1.
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20

Ansvarsområde 1 - NÆSTFORMAND, der samtidig giver vejledning, hvad der
angår forholdet mellem den enkelte grundejer og myndighederne.

Ansvarsområde 2.
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324
Tlf.: 86 29 39 37

Ansvarsområde 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og fællesarealer,
der er tilskødet grundejerforeningen.

Ansvarsområde 3.
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15.
Tlf.: 86 29 32 91

Ansvarsområde 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art.

Ansvarsområde 4.
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf.: 86 29 09 71

Ansvarsområde 4 - ansvarshavende redaktør.
1. Suppleant:
Søren Nielsen
Jegstrupvænget 379
Tlf.: 86 29 99 01

2. Suppleant:
Poul Løwschall
Jegstrupvænget 597
Tlf.: 86 29 47 55

Kontingentindbetaling.
Omkring 83% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via pengeinstituternes betalingsservice (PBS).
Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til grundejerforeningen på sidste betalingsdato. Herved undgås for sent indbetaling, der medfører ekstra arbejde for kassereren,
og i nogle tilfælde inkassosager.
Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut.
Ole Fryland
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REGNSKAB:

Den 05.09.1996 så foreningens status således ud
ud:
Kassebeholdning..... : kr.
Girokonto ................ : kr.
Bankbøger .............. : kr.
Checkkonto ............. : kr.

782,93
8.444,97
169.934,40
73.637,01

Ialt .......................... : kr.

252.799,31

VEJFOND
Bankaktier ............... : kr.
Bankbøger .............. : kr.
Aftaleindskud .......... : kr.

13.775,00
14.178,76
527.196,16

Ialt .......................... : kr.

555.149,92

Udgifter vedr. hærværk år til dato kr. 6.046,13
Ole Fryland
Kasserer

Tranbjerg afd.
Kirketorvet 18.
Tlf. 86 29 04 66
NB! HUSK! Pengeautomaten har åben alle ugens dage fra kl. 06.00 til 02.00
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Sct. Hans, Tranbjerg 1996.
Atter i år havde vi fået en Tranbjerg borger til at holde båltalen ved Sct. Hans
festen. Dette års båltaler var tidligere
folketingsmedlem Ebba Strange, som
har givet os sit manu-skript til båltalen.
Idet vi samtdig siger tak til Ebba Strange,
bringer vi hermed hele hendes båltale.
Vi var nogen, der gik og klippede hæk ovre i
Gartnervænget i går. Kvinder iøvrigt.
Der står nemlig i vedtægterne for de huse, vi
bor i, at ligusterhækkene skal klippes før Sct.
Hans, og autoritetstro, det er vi jo, så det var
bare med at komme i gang.
Vi snakkede om, at det var lidt koldt, men det
kunne jo være, varmen kom efter Sct. Hans,
som det gjorde i fjor sommer.
Men vi snakkede også om, at hækkeklipperiet var den rene svir i forhold til sneskovleriet, som vi sled med i den lange vinter.
Og vi bliver jo alle ældre, hvis vi er heldige at leve længe nok, og ryg og skuldre er
jo ikke så stærke mere, som de har været.
Snakken var lige så dansk som årstidernes skiften.
I dag tænker jeg på, at der bliver ﬂere og ﬂere mennesker, især kvinder, der lever
alene, og at vores barndoms billede af hekse er ældre lidt krumbøjede kvinder. Jeg

Tak til:

Sadolin Farveland
Center Syd

8310 Tranbjerg J.
Telefon 86 29 08 07
der har sponsoreret Festfyrværkeriet.
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tror nu ikke, at vi er rigtige hekse ovre i Gartnervænget, dertil er vi for autoritetstro.
Men at en kvinde, der stikker næsen for langt frem og taler magten imod stadig i
dagens Danmark bliver betragtet som noget af en heks, det er vi mange, der kan
bekræfte. Og iøvrigt kan vi læse det i aviserne.
Mens jeg havde min søn og hans familie boende i det fjerne Østen, rejste jeg af og
til ud og besøgte dem.
Det var dejligt at komme ud i varmen om vinteren, ved juletid eller i februar.
Et par gange tog jeg derud i midten af juni, når folketingssamlingen var slut, og der
var ryddet nogenlunde op i papirbunkerne.
Jeg syntes altid, jeg savnede noget, når jeg kom hjem et stykke ind i juli. Det jeg
savnede var midsommeren.
De lyse nætter er så nordiske, at jeg tror, det er svært for andre mennesker på jordkloden at forstå, hvad det betyder for os. Til gengæld kan jeg godt forstå, at grønlænderne har gjort den 22. juni til deres
nationaldag. For betyder lyset meget for
os her i Danmark, betyder det endnu mere
for dem, der bor nord for polarcirklen, hvor
sommertiden har sol hele døgnet, men til
gengæld skal igennem nogle vintermåneder, hvor solen aldrig viser sig.
Det er ikke så sært, at allerede vore
hedenske forfædre fejrede solen og
lyset med bålfester, der skulle jage alle
de onde magter, der gemte sig i mørket
bort. At danse, synge og brænde bål hele
natten var ikke bare sjov. Det havde en
mening. Lyset, mørket, modsætningerne,
der symboliserer liv og død.
Senere - i middelalderen - brændte man faktisk levende kvinder, fordi kirken dømte
dem som hekse, men det var ikke specielt knyttet til Sct. Hans. Troldene brændte
man aldrig, de blev bare sendt til det underjordiske, hvor de hørte hjemme.
Det, vi har bevaret, er den hedenske fest for solen og lyset, fordi vi, ligesom vore
forfædre ved, at det er livets kilde. Og ligesom dem, er heller ikke vi upåvirkede af
alt det kogleri, som sommernatten rummer. Mosekonens bryg, elverpigerne, der
danser, men som viser sig at være hule i ryggen, alt det ﬁndes jo i den nat, der ikke
har mørke, men kun skumring.

6
Samtidig rummer Sct. Hans natten også den vemod, der er knyttet til, at nu har vi
passeret den korteste nat og den længste dag, at fra i dag, vil solen igen forkorte
sin bane over vores himmel, fuglesangen forstummer. Og det lysende grønne er
allerede blevet mørkt.
Så nu gælder det om, at tage tiden i agt,
om vi er gamle eller unge, mere eller
mindre rørige, at komme ud i lyset ud i
det grønne, ud og suge livskraften til os,
så vi har noget at tære på, når den kolde
mørke tid kommer igen.
Men hvad er det så med det bål? Hvad
er det for hekse og trolde, vi vil holde´på
afstand? Hvad er det, vi er bange for her
på slutningen af det 20. århundrede, hvor
vi ved så meget, som vi aldrig har vidst
før, og hvor internettet kan forsyne os
med så meget viden, at vi slet ikke kan
rumme det.
Bålet er jo ikke bare et glædesblus, som Holger Drachmann beskriver det. Det består
af fortærende ild, der både fascinerer og skræmmer. Ilden er betagende, men den
er også farlig. Hvad er vores bål symbol på, andet end vi skal have brændt vores
haveaﬀald?
Måske har nogen det ligesom jeg, at jeg tænker tanker, når jeg ser ind i et bål. Og
da det nu er mig der holder båltalen, vil jeg give et par bud på, hvad jeg synes, vi
skal se at få brændt af, for der er jo stadig både dårskab og ondskab i vores ellers
så oplyste verden.
Jeg synes, det er skræmmende, at den sol, vi hylder her ved Sct, faktisk er blevet
lidt farlig. Vi smører os ind i diverse cremer, før vi begiver os ud i den, for ellers bliver
vi ikke bare solskoldede, men også cancerramte, fordi vi mennesker har ødelagt
atmosfæren så meget, at de lag, der skulle beskytte os mod de farlige stråler, er
ved at blive nedbrudt. Vi skal tage vare på det miljø, der er betingelsen for vores og
vore efterkommeres liv.
Vore forfædre troede, at de kunne brænde sig ud af problemet, med hekse og trolde. Vi ved, at vi skal leve mange mennesker side om side på denne klode, der ikke
bliver større, selvom den skal rumme ﬂere og ﬂere mennesker. Så vi skal vide at vi
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ikke løser nogen problemer ved at jage folk bort, brænde dem eller på anden måde
prøve at fjerne dem f. eks. ved etnisk rensning.
Middelalderens hekse var symbol på dem, der var lidt anderledes, dem, der tillod
sig at tænke tanker der gik imod kirkens lære og tale om dem. Og så var de kvinder,
fordi sorte magtmænd var særlig bange for, hvad der ville ske med deres magt,
hvis de kloge koners budskab blev opfanget af folk. Vi har også i dag brug for kloge
koner - og mænd, såmænd, der tør tænke nye tanker.
Også i dagens Danmark har vi folk, der falder lidt udenfor de gængse normer. Foreningen Sind har lige gennemført en informationskampagne om de sindslidende,
fordi det viser sig, at vi ved alt for lidt om dem.
Vi har blandt os f.eks. her i Tranbjerg nogen af dem, der føler sig udstødt, fordi de
er havnet allernederst på den sociale rangstige.
Vi har folk, der er ﬂyttet hertil fra andre lande og som måske har svært ved altid at
forstå os.
Vi har gamle og syge, der savner den mest elementære behandling og pleje.
Og så er vi andre, der har ﬂere ressourcer, både materielt og menneskeligt. Jo ﬂere
ressourcer vi har des større er vort ansvar for, at samfundet fungerer nogenlunde
solidarisk i det små og i det store. Der
er stadig både dumhed og ondskab at
bekæmpe.
Danmark er et dejligt land. Vi elsker det
- ved midsommer mest. Vi har alle et
medansvar for, at det bliver ved at være
et godt land at leve i for hekse, trolde og
godtfolk, for dem, der tør gå op imod den
oﬀentlige mening og for dem, der søger
ly hos os for verdens ondskab.
Så lad os nu, mens bålet brænder, glæde os over den lyse sommer og gøre os
tanker om, hvilken ondskab, vi vil hjælpe
med at kaste på bålet.
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Meddelelse fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har fået nogle henvendelser vedr. det levende hegn ud mod
Skovgårdsvænget, hvor der gennem de seneste år har været tendens til, at
grundejere udover den almindelige udtynding helt har fjernet dette levende
hegn og erstattet det med plankeværk, som dermed danner afgrænsning ud
mod Skovgårdsvænget.
Vi har på baggrund af disse henvendelser derfor rettet forespørgsel til
Bygningsinspektorat Syd, som oplyser at det levende hegn, er tilskødet de
tilstødende parceller som også skal vedligeholde dette, Bygningsinspektoratet oplyser samtidig, at det levende ikke må fjernes, hvilket vi hermed
skal gøre opmærksom på. Det er samtidig oplyst, at det ikke er tilstrækkeligt at det levende hegn består af 2 birke-/fyrrretræer.
Bestyrelsen

Postkasse

På generalforsamlingen den 25.03.96 blev det pålagt bestyrelsen at arbejde
på at få en postkasse sat op på Skovgårdsvænget.
Jeg har været så heldig at overbevise Post- Danmark, om at vi skal have en
postkasse. Vi får en postkasse sat op i nærmeste fremtid.
Placeringen bliver omkring busstoppestedet linie 1 ved stikvejen 250-428.
Med hensyn til tømningstidspunktet for postkassen vil det blive om formiddagen (tidligst lk. 9.00), idet det vil være postbudet, som skal tømme postkassen.
På bestyrelsens vegne
Harry Lindberg Andersen
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JULETRÆSFEST

Årets juletræsfest
afholdes søndag den 1. december 1996,
nærmere meddelelse om køb af billetter
m.v. vil blive udsendt i løbet af november
måned .
Reserver allerede nu denne eftermiddag.
Best.

10

Vedr. hundeluftningsareal

I stigende takt med det øgede hundehold i vor forening, er der eller vil der
opstå nogle følge problemer, såsom et øget udbud af diverse delikate hundeefterladenskaber alle steder, såvidt også nogle løsgående hunde.
Dette er selvfølgelig ikke heldigt, alle kan jo ikke lide hunde, og skal selvfølgelig ikke påføres disse gener, men hundene har jo også krav på rigelig motion.
Jeg vil derfor foreslå at der kunne blive oprettet et hundeareal. lig hunde
skoven i Risskov, hvor hundene kunne løbe løs og lege, det ville imødegå de
ovennævnte problemer, tilgode for alle.
Dette område kunne passende ligge i trekanten mellem Grønløkke Alle,
Skovgårdsvænget og skolestien i følge tegning, jeg vil derfor henstille til
bestyrelsen at tage kontakt til den magistrat dette måtte høre under, således
at den ville bevilge en indhegning af nævnte område.
For at dette kan lade sig gøre, skal bestyrelsen selvfølgelig have opbakning
fra grundejerne.
Derfor vil jeg gerne bede alle der kan tilslutte sig mit forslag, kontakte mig
inden 14 dage enten personlig ell. på telf. 86 29 42 21
Vibeke Kaa
Skovgårdsvænget 520

X
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Revyfest 1996
REVYKOMPAGNIET GÅR I LUFTEN
lørdag d. 19. oktober

Aulaen Tranbjerg skole

Øl, vand, vin, købes til
meget rimelige priser
under arrangementet

Køb billetterne
før din nabo

lørdag den 19. oktober i Aulaen Tranbjerg skole
Efter revyen er der dans til 3 personers orkester.
Kom og vær med til denne hyggelige aften, hvor vi starter med
spisning kl. 18.00

Pris for 3 retters menu,
revy og dans er kr. 125,Billetsalg (kun forsalg), og bordbestilling fra lørdag den 28. september til søndag
den 6. oktober 1996 fra kl. 17.00 -19.00 NB! Bedes respekteret.
Billet salg hos:
Svend Aage Jensen
Skovgårdsvænget 658

MichaelKnudsen
Jegstrupvænget 15
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Vi er ﬂyttet
til Center Syd!!!

og byder velkommen i vores nye lokaler

TRANBJERG/SOLBJERG
v/ Maja Kjær Petersen
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 07 11
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR REALKREDIT DANMARK
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TRANBJERG
BEGRAVELSESFORRETNING
BEGRAVELSER
LIGBRÆNDING
Alt kan aftales
hjemme hos
Dem selv
RING FOR AFTALE

86 29
12 44
BEDEMAND
POUL JUUL
SKOVGÅRDSVÆNGET

ME GLAS ApS
Madsen & Eriksen

ALT
GLARMESTERARBEJDE UDFØRES
Privat adresse:
Eigil Madsen
Jegstrupvænget 363
Tlf. 86 29 15 24

Kontor:
Elverdalsvej 44a
Værksted:
Oddervej 55
Tlf. 86 27 36 23
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Forstoppelse ?

Grundejerforeningen har rensebånd, kloakrenser og højtryksrenser, der kan lånes af VÆNGERNES medlemmer til brug for rensning af kloak og afløb på parcellen.
Rensebånd, kloakrenser, og højtryksrenser kan lånes ved henvendelse til:
Lene Møller
Jegstrupvænget 383
Hvor udstyret også skal afleveres efter endt brug.

Nærgenbrugspladsen på Birkegårdsvej 4. i Hasselager
(sidevej til Jegstrupvej)
holder åbent:
Hverdage
Lørdage
Søndage

kl.
-

11.00 - 18.00
10.00 - 14.30
10.00 - 14.30

Fra 1. oktober til 1. april holdes lukket om søndagen. Endvidere er der
lukket på alle helligdage, samt jule- og nytårsaftensdag.
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Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 25. marts 1996 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand
Harry Lindberg Andersen
Skovgårdsvænget 222
Tlf. 86 29 21 42

Kasserer
Ole Fryland
Jegstrupvænget 337

Ansvarsområde 1
Lene Christina Møller
Jegstrupvænget 383

Ansvarsområde 2
Kurt Hansted
Skovgårdsvænget 324

Ansvarsområde 3
Michael Knudsen
Jegstrupvænget 15

Tlf. 86 29 36 20

Tlf. 86 29 39 37

Tlf. 86 29 32 91

Ansvarsområde 4
Knud Dreier
Skovgårdsvænget 210
Tlf. 86 29 09 71

1. Suppleant
Søren Nielsen
Jegstrupvænget 379
Tlf. 86 29 99 01

2. Suppleant
Poul Løwschall
Jegstrupvænget 597
Tlf. 86 29 47 55

Tlf. 86 29 24 08

Sekretær
Marianne Depenau
Skovgårdsvænget 212
Tlf.86 72 03 37
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Udlejning / Udlån.

Udlejning af telt og udlån af borde og stole samt Grill.
Depositum for borde og stole
Depositum for Grill
Leje af borde og stole
Leje af telt u. borde og stole
Leje af telt m. borde og stole

150.00 kr.
150.00 50.00 350.00 400.00 -

Lejen samt depositum betales ved udlevering.
Depositum tilbagebetales ved aflevering af lånte effekter i RENGJORT stand. Modtageren (grundejerforeningen) - af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i orden. Der vil dog altid være mulighed for at låneren
selv bringer tingene i orden, hvis vedkommende selv ønsker dette.
Henvendelse bedst mellem kl. 17.00 - 19.00 Bedes venligst respekteret. til:
Lene Møller
Jegstrupvænget 383
Tlf.: 86 29 36 20
NB! Udlån/leje af borde-stole og telt er kun for medlemmer af Grundejerforeningen "VÆNGERNE", og kun til
brug i foreningens område.

