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SKOLEVEJEN

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Mårslet skole er jo desværre problematisk placeret i trekanten mellem Obstrupvej og Testrupvej, hvorfor det er ekstremt vigtigt at alle bilister tager
størst muligt hensyn til skolepatruljer og trafikvagter

REDAKTION
Redaktør
John Engelbrechtsen
Ovesdal 30
8320 Mårslet
Tlf. 86 72 09 02
john.engelbrechtsen@8320.dk

DERFOR – VIS HENSYN
•
•
•
•
•

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

Testrupvej
Spejderhuset
Obstrupvej
Tandervej – midtbyen
Baneoverskæringen

6. klasses skolebørnene og de frivillige trafikvagter udfører et enomt vigtigt og stort arbejde for at sikre vores børn kan komme sikkert til og fra
skole.

Annoncer
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5
8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk
Forsidefotos
Jesper Andersen (Vikingetræf Moesgård)

Dette er sammen med bilisternes adfærd grundlaget for at forældre til specielt de yngste elever tør lade deres børn selv cykle eller gå til skole – og
det er den letteste måde at mindske trafikbelastningen i Mårslet om morgenen.
Det er vigtigt, at vi som bilister tager ekstremt stort hensyn (større end i

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
dag) til skolepatrujlerne og de frivillige trafikvagter –
forfatteren og eller indsenderen.
HUSK; de udøver det store arbejde i alt slags vejr for at hjælpe vores børn
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof. sikkert til og fra skole og bestemt IKKE for at genere trafikken, derfor
Deadline er den 10. i måneden for stof til
KOM AF STED I GOD TID
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på
For de bilister som skal igennem Mårslet om morgenen skal opfordringen
2300
derfor lyde på at komme hjemmefra i god tid, så man har den nødvendige
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00
Tryk: PR-OFSET
Klamsagervej 27
8230 Aarhus
Tlf: 86 15 88 00

tid til at respektere og overholde skolepatrujlernes stop af trafikken, når
børnene skal hjælpes over vejen
STOP I GOD TID og VIS DET
Fortsat god sommer
Lars Munk

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
FU-medlem:
FU-medlem:
FU-medlem:
1. suppleant :
2. suppleant :

John Engelbrechtsen
Jens Thomsen
Lars P. Nielsen
Per Henrik Hansen
Poul H. Poulsen
Margrethe Bogner
Lars Munk
Anette Poulsen
Sven Voxtorp

Ovesdal 30
Tranbjerggårdsvej 20
Nymarks Alle 109
Gl. Bedervej 10
Hørretløkken 48
Hørret Byvej 13
Tingskovvej 10
Nymarksalle 128
Engleddet 1

8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 86 72 09 02
Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 75 56 83 18
Tlf. 30 33 39 48
Tlf. 86 29 63 49
Tlf. 86 29 20 70
Tlf. 86 29 58 88
Tlf. 29 20 96 34
Tlf. 26 29 47 59

john.engelbrechtsen@8320.dk
tranbjerggaard@hotmail.com
lpn@privat.dk
ph@perhenrik.dk
php@kpf.dk
margrethe@bogner.dk
lars.munk@live.dk
anpo@aarhus.dk
svenvoxtorp@hotmail.com
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Stort og småt fra Fællesrådet
Ønske om at få fodgængerfelt igen
Trafikvagterne på Tandervej har sendt
et brev til kommunen med en anmodning om at få genetableret fodgængerfeltet ved åen. Siden feltet blev nedlagt for halvandet år siden, er trafikken blevet mere uoverskuelig for både fodgængere, bilister og trafikvagter, lyder begrundelsen. En genetablering af fodgængerfeltet vil på ny gøre
det klart hvor fodgængere skal krydse
vejbanen, og det vil formentlig få flere bilister til at stoppe for fodgængere.
Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)
har sendt et brev med støtte til trafikvagternes ønske. Det samme har skolebestyrelsens formand.
Ved redaktionens slutning var der
endnu ikke kommet svar fra kommunen.

Vandstanden i Giber Å
Kommunen bør ved hjælp af renset
spildevand og oppumpet grundvand
sørge for at der året rundt er så meget
vand i Giber Å at bestanden af ørreder trives og gydebankerne ikke tørrer
ud eller fryser til. Det har FU skrevet
i et høringssvar til kommunens nye
spildevandsplan.
FU skriver også at Eskegårdsvej bør
bevares som vandrerute når Mårslet
Rensningsanlæg nedlægges, at der
bør tages hensyn til trafikken når der
skal anlægges ledninger til regnvand i
det centrale Mårslet, og at FU gerne
vil tages med på råd om fremtidig
brug af arealet hvor rensningsanlægget ligger nu.
Høringssvaret er skrevet efter input
fra vor lokale å-ekspert Lars Peter Nielsen.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Blomsterløg på Nymarks Alle
Fællesrådets Miljøudvalg har udformet et forslag til hvor der skal plantes
blomsterløg på Nymarks Alle, og den
lokale grundejerforening er enig i forslaget. Løgene kommer fra kommunen der hvert år udlodder en pulje
blomsterløg til interesserede lokalsamfund.
PerH.
.
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Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet
Annoncer indleveres til:
annoncer@maarslet-bladet.dk
Indlæg indleveres til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk
Husk deadline indlevering af stof og
annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

9.30-17.30

Mårslet
Bridgeklub
Spilleaften er torsdag
Nye medlemmer er velkommen
Hør nærmere hos Jørgen på
Tlf. 2979 0264 eller
jorgen.brandt@hotmail.com
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Vores Borgerhus i folkemunde
for felterne; kultur, fest og mødeaktivitet – alt under ansvar overfor Byrådet i Århus.
Begge dele har bestyrelserne lige fra
første færd levet op til og mange brave mænd og kvinder har brugt oceaner af tid og kræfter for at sikre borgerne her i sognet (8320), at de var
dækket ind som forventet.

Som de siger i Vestjylland; der er
ikke ild i alt, hvad der ryger. Rygter i
en landsby kan let gå hen at blive til
virkelighed. Derfor denne opfølgning
på artiklen om Borgerhuset og kampen mod ”vejrmøllerne” i kommunen
for en hel sommer siden.
Det var der, hvor bestyrelsen med let
skjult fryd berettede, at det endeligt
var slået fast, at
”Grundejerforeningen
Mårslet
Borgerhus” ejer sin matrikel - og alt
hvad der er på den.
Med alm. fantasi kan man let regne
ud, hvad det hele er værd i handel og
vandel – og det har selvfølgelig fået
en del til at bruge denne fantasi – med
nogen forskrækkelse til følge.
Derfor kommer her, det eneste man
kan bekæmpe rygter med – FACTS:
For det første vil borgerhuset ikke
blive solgt. Faktisk kan bestyrelsen
ikke sælge matriklen og er yderligere
ifølge Tingbogen forpligtet til at leje
ud til en daginstitution.
For det andet sørger bestyrelsen for
at lade arrangere sådanne aktiviteter,
at det vil være i overensstemmelse
med Mårslet-borgenes ønsker inden

Og så lidt baggrund:
Naturligvis har en sådan ”sejlads”
med en frivillig besætning ikke været
uden problemer. Sejlene er blevet
rebet og endda en påhængsmotor anskaffet og monteret på den gamle skude. Da bestyrelsen besluttede at bygge
en ny fløj til børnehaven, sikrede man
sig en stabil og bæredygtig økonomi.
Børnehaveafdelingen i Borgerhuset
har nu været lejet ud til kommunen i
23 år og der er opstået en fin symbiose, så mange små mårsletter oplever
den gamle skole og kæmnerkontoret
der fulgte – og dermed Mårslet fra
rødderne af.
Ved Grundlovsfesten talte bestyrelsen
med Borgmesteren om netop denne
kombination, hvor frivillige i så mange år med succes har forvaltet en så
værdifuld ejendom til gavn for både
kommune og borgere i 8320. Det er et
eksempel til efterfølgelse – og er i
overensstemmelse med kommunens
aktuelle fokus på frivillighed.
Med hensyn til de kulturelle arrangementer i Borgerhus-regi, kan bestyrelsen også se tilbage på en lang række
succeser – enten det nu er vores helt
egne, som Grundlovsfest og Julestuer
– eller det er foreninger, der selv står
for brugen af bygningerne. Under alle

omstændigheder er her skabt en solid
basis for arrangementer i snart sagt
alle kategorier.
Udlejningen af salen inkl. køkken går
naturligvis strygende. Byen er jo vokset til det seksdobbelte siden Borgerhuset blev indrettet, som det er i dag.
Der er mange bestillinger – især omkring konfirmationstiderne og helt til
2018 er der bookinger. Så bestyrelsen
hilser også nye festlokaler velkommen her i byen. Især hvor der måske
er plads til lidt flere end de 60, der
ifølge brandmyndighederne kan få
sæde i vores sal ad gangen.
Selvom bestyrelsen jo på ingen måde
er ansvarlig for andet end forvaltningen af kommunens oprindelige gave
til mårsletterne, som ovenfor beskrevet, kan det ikke nægtes at vores
manglende udvidelsesmuligheder giver grund til overvejelse. Vi er jo hver
især også borgere i byen og vil gerne
være med til at give alle en lige chance til at deltage i kultur og foreningslivet, som vi ser det udfolde sig i vores regi. Men som bestyrelse må vi
være meget forsigtige. Man skal ikke
”sælge skindet før bjørnen er skudt” –
og altså slet ikke Borgerhuset.
Bortset fra alt dette – så kan man jo
finde os på www.borgerhuset.dk – og
der komme med kommentarer og
meddelelser - om hvad man kan anbefale os at gøre i fremtiden.
Vi lytter også til græsrødderne.
Bestyrelsen v.
Sven Voxtorp
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Mårslet Bridgeklub starter den nye sæson
- Mårslet Bridgeklub har 40 medlem mer og i den kommende sæson skal
vi fejre 10 års jubilæum.
- Vi anvender lagte kort
- Fra og med den kommende sæson
anvender vi BridgeMate, den sidst
nye version.
- Mårslet Bridgeklub er medlem af
Dansk Bridgeforbund.
Opstart af undervisning
Mandag, den 2. september kl. 19.00
starter vi undervisning for nye og let
øvede bridgespillere. Vi glæder os til
at se dig og til at introducere dig for
en idrætsgren, der giver god motion
til hjernen.
Mange af klubbens medlemmer er
ægtepar, der har fundet bridgespillet,
som en spændende fællesinteresse.
Andre tror ikke man kan spille, hvis
ikke man har en makker, og at man
skal være makker med sin samlever.
Man kan sagtens møde op som en-

keltperson.
Undertegnede og Lis Jensen står for
undervisningen, der tager udgangspunkt i Ny Nordisk Standard, et program, som Dansk Bridgeforbund anbefaler. Ønsker du at deltage, eller har
du spørgsmål inden du tilmelder dig,
så ring til Lis på 2280 0686 eller send
hende en mail
west0901@jensen.mail.dk
Turneringsbridge
Turneringsbridge starter igen torsdag, den 5. september kl. 19.00 for
nuværende og nye medlemmer.
Tilmelding til den kommende sæson
sker ved at du sender en mail til jorgen.brandt@hotmail.com
Du er også altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål, inden du
tilmelder dig.

Venlig hilsen og gode bridgeoplevelser til alle.
Jørgen Brandt Andersen
Formand
2979 0264

Klubben siger mange tak til vores
hovedsponsor Djurslands Bank.
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Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Penge til kulturen
To lokale initiativer får starthjælp fra
Fællesrådet
To nye kultur-initiativer fik hver 2000
kr. til at komme i gang for, da Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) uddelte
årets midler til støtte for aktiviteter i
8320-området.
Litteraturkredsen 8320 fik sine 2000
kr. til en ny aktivitet: ”Book en lokal
oplæser/fortæller i den mørke vintertid!”
”Frivillige medlemmer fra litteraturkredsen vil tilbyde at komme og
”formidle en time med god litteratur”
ved højtlæsning eller fortælling af en
tekst. Det kunne være et eventyr/en
lille novelle/nogle digte/de kendte
klassikere – teksten og formidlingen
vil altid være tilpasset modtagergruppens alder og størrelse”, hedder det i
litteraturkredsens ansøgning om pengene.
Et tilsvarende beløb fik en ny KulturCafé i Sognehuset. KulturCaféen er
åben for alle, og der er allerede plan-

lagt seks arrangementer i den første
sæson: Foredrag om kunst; to sangaftener; filmforevisning; en litteraturaften og et særligt påske-festmåltid.
Seks ansøgninger
De to støttede initiativer var udvalgt
mellem seks ansøgninger om at få del
i årets tilskud.
I sin begrundelse for valget af netop
de to sagde FU-formand John Engelbrechtsen blandt andet:
- Der er mange og mangfoldige kulturtilbud i Aarhus som vi alle benytter
os af fra tid til anden. Men kulturformidling bliver mere vedkommende
når formidlingen sker lokalt. Der er
mulighed for at debattere med folk
man kender fra byen, både ved selve
arrangementet, men også hen over
køledisken under den daglige indkøbstur. Muligheden for at finde sammen med naboer og genboer om fælles interesser ligger også lige for.

John Engelbrechtsen overrækker prisen til Hanne Davidsen, som representant for kulturkafeen i sognehuset.
andre ansøgninger havde karakter af
driftstilskud; mens formået med pengene er at støtte nye aktiviteter. Han
opfordrede også de to kulturinitiativer til at arbejde sammen.
Uddelingen af pengene skete ved arrangementer Foreningernes Dag, som
fandt sted i den gamle Nordeabygning om lørdagen under byfesten.
PerH.

Desuden pegede han på, at flere af de
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Gør din have giftfri
Vær med til at beskytte vores fælles
grundvand.
Nu har DU mulighed for, at lave en
aftale med Vandværkerne i Aarhus, om at gøre din have giftfri.
Grundvandet under Malling, Mårslet og Beder er meget sårbart over
for forurening med sprøjtegift.
Derfor ser vandværkerne i Aarhus
helst, at der slet ikke sprøjtes med
sprøjtegifte inde i byerne. Du kan
hjælpe grundvandet, ved at lave en
frivillig aftale med vandværkerne
om at gøre din have giftfri.
Grundvandet skal beskyttes
En af de største farer for fremtidens
drikkevandsforsyning er nedtrængning af sprøjtegiftrester til grundvandet. Erfaringen viser at mange af de
ca. 100 boringer der lukkes i Danmark om året, lukkes pga. sprøjtegifte, der kommer fra parcelhushaverne.
Det må vi ved fælles hjælp kunne
gøre bedre!

Hold haven sprøjtefri og lav en aftale
Du kan selv gøre en forskel ved at
holde din egen have uden at bruge
sprøjtegift. Holder du fra nu af og i
fremtiden din have uden at bruge
sprøjtegifte, kan du lave en frivillig
aftale om det. Du sender en mail til
sproejtegiftfri@aarhusvand.dk, hvor
du skriver din adresse og dit navn, så
ordner vi det praktiske papirarbejde.
Aftalen er et bevis for, at du holder
din have uden brug af sprøjtegifte. Et
bevis som du kan bruge i en salgssituation, eller til at prale med overfor
naboen, og du kan selvfølgelig også
bare lægge den i skuffen – Du bestemmer selv. Er du med på ideen, vil
vi gerne vise din sprøjtegiftfri have på
et kort, sammen med alle de andre
haver med tilsvarende aftaler.
Den frivillige aftale bortfalder ved
salg af ejendommen, en ny ejers skal
selv lave en ny aftale. Vil du frem-

tidssikre den sprøjtegiftfrie pasning af
din have kan du tinglyse den frivillige
aftale. Det koster 1.660 kr. i tinglysningsafgift, dertil kommer evt. gebyrudgifter til advokat eller landmålerfirma som udfører tinglysningen .
Vores sårbare grundvand
Grundvandet som bliver indvundet af
vandværkerne i Beder, Malling og
Mårslet bliver dannet i et 4.500 ha
stort område, som er vist med en blå
streg på kortet. Indvindingsboringerne er vist med en blå trekant. Grundvandet er sårbart overalt i området,
men der er store arealer der er særligt
sårbare over for forurening. Disse
særligt sårbare områder ligger også
under vores byer.
(fortsættes næste side)
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Hvem står bag kampagnen ”Bliv
sprøjtefri nu” i Beder-MallingMårslet
Det gør et samarbejde mellem de lokale Fællesråd og Vandplanudvalget.
Vandplanudvalget forkortet til VPU
er et samarbejde mellem alle vandværkerne i Aarhus Kommune. VPU
har i mange år arbejdet for at beskytte
grundvandet. VPU laver by- og land-

brugs-kampagner for at orientere haveejer og landmænd om grundvandets
sårbarhed og om grundvandsbeskyttelse. Desuden laver VPU aftaler om
sprøjtegiftfri dyrkning med landmænd, gartnerier osv.
I 2013-14 kører bykampagnen ”Bliv
sprøjtefri nu” i Beder-MallingMårslet, en kampagne som er målrettet netop vores lokalområde.
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Følg med på www.facebook.com/
Sprojtefri
Følg med og kommenter på facebooksiden. Hvad synes du om muligheden
for at lave en frivillig aftale? Eller har
du andre input til hvorfor og hvordan
vi passer på vores grundvand, så del
det med os på facebook.
Grøn guide Birte Bul-Hansen

* Massage til gravide
* Massage efter fødslen
* Nordlys Massage
til kvinder

Velvære - Ro - Glæde
Massageterapeut
Anette Krogh

50 56 88 42

www.anette-krogh.dk
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AKTIVITETER I SEPTEMBER 2013
Tirsdag d. 3. sept. kl. 13.00:
Informationsmøde om etablering af en selvtræningsforening
på Kildevang. Kom og hør om de muligheder en forening
har i forhold til dette populære tilbud.
Onsdag d. 4. sept. kl. 14.00:
Gudstjeneste
Torsdag d. 5. sept. kl. 11.30:
Tag-selv-bord. Pris: 60 kr.
Fredag d. 6. sept. kl. 14.00:
Syng med Josser Herold

’MormorMad’ - fællesspisning for alle aldersgrupper
Sted: Kildevangs café.
Onsdag d.18. sept. kl. 17.30.
Hovedret: Forlorenhare m.tilbehør
Dessert: Jordbærgrød m. fløde.
Der står vand på bordene, men sodavand, øl og vin kan købes.
Pris: Voksne 30 kr., børn 3-12 år 20 kr., børn under 3 år
gratis. Max. 100 kr. pr. familie.
Tilmelding senest d. 11. sept. til Brugerrådet på tlf: 87 13 44
34 ml. kl. 9.00-15.30.
Opstillingsmøde - brugerrådsvalg:
Mandag den 30. sept.
Kl. 14.00 Kaffe
Kl. 14.20 Orientering om brugerrådets arbejde
Kl. 15.00 Opstilling af kandidater
Ca. kl. 16.00 Gule ærter med flæsk og pølser.
Brugerrådet er vært ved arrangementet.

Søndag d. 8. sept. kl. 14.00:
Bankospil
Mandag d. 9. sept. kl. 14.00:
Modeshow og tøjsalg ved Karina Dyhr
Torsdag d. 12. sept. kl. 13.00:
Halvdagsudflugt til Møllerens Hus og Thorsager Kirke.
Pris: 150 kr. (kørsel, foredrag og eftermiddagskaffe). Bindende tilmelding til Brugerrådet senest d. 3. sept.
Mandag d. 16. sept. kl. 14.00: Film og billeder fra Skt. Petersburg.
Mandag d. 23. sept. kl. 14.00: Musikunderholdning med
Bendt Petersen

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl. 15.00 17.00 Henvendelse om Genbrugsen til:
Karen Kristensen 86 29 04 47
Villy Pedersen 40 31 24 45
Henry Lander 86 29 14 82
Sundhedsklinikkens åbningstid:
Torsdag kl. 9.00-14.00, men kun
efter aftale ml. kl. 13-14.
Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9

Tlf.: 8713 4432

Kildevangs Venneforening
Så er vi klar med vores program
for efteråret .

2.10.2013 kl. 19,00 i Caféen på Kildevang

Banko spil søndag den 22.09.2013 kl.
14.00 i Caféen på Kildevang med
Amerikansk lotteri, kaffe og Æblekage til kr. 25,00, øl og vand kan købes.

Høstfest fredag den 25.10.2013 kl.
18.00-23.00, en rigtig hyggelig aften,
vi glæder os til at se rigtig mange.
Middag, musik og dans. Pris 130,00.
Vin, øl og vand kan købes. Amerikansk lotteri.

Generalforsamling

onsdag den

Tilmelding til Inger Christiansen,
tlf. 22 92 30 16, eller i caféen senest
den 18.10.2013
Med venlig hilsen
Venneforeningen
Inger Christiansen
Formand

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 87 13 43 38 (nyt hovednummer)
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00

Vi søger frivillige til at hygge om vores borgere i plejeboligerne
på Kildevang mellem ca. kl. 19.00-21.00.
Kontakt Birgit Jørgensen på tlf.: 2920 9651 for at høre nærmere.

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2013

13

Seniornetcafé
Lokalcenter Kildevang i Mårslet har fået en Senior-Netcafé.
3 frivillige har tilbudt at ’tage
en tørn’ i Senior-Netcaféen,
så man kan få hjælp til at komme i
gang med: Nem-id,
E-boks, mails, netbank, Borgerservice, skype, tekstbehandling, regneark, billedbehandling osv.

Senior-Netcaféen vil være tilgængelig
for alle interesserede seniorer på følgende tider:
Mandag kl. 9.30-14.00
Tirsdag kl. 9.30-14.00
Fredag kl. 9.30-12.00
Frivillige hjælpere vil være til stede
med råd og vejledning mandage og
tirsdage mellem kl. 9.30-12.00.

Vi håber, at mange vil benytte sig af
dette tilbud.
Med venlig hilsen,
Poul Nielsen, Erik Moldt, Troels Jørgensen, frivillige på Kildevang og
Brugerrådet.
.

Donationsstander i SuperBrugsen Mårslet
SuperBrugsen Mårslet lancerer fra
uge 34 en donationsstander, hvor
kunderne gennem deres handel i SuperBrugsen selv kan være med til at
bestemme hvilken lokalforening/
projekt, der skal modtage støtte.
Hver gang der afsluttes en handel i
SuperBrugsen vil kunden modtage en
donationsmønt, som kan doneres til
det projekt, som kunden ønsker at
støtte i den nye donationsstander.
Hen over efteråret donerer SuperBrugsen i Mårslet 10.000 kr..
Mårslet og Omegns Brugsbestyrelse
har i denne første runde på forhånd

udvalgt tre foreninger/projekter; Multihuset, Mårslet Skoles Venner og
Bridgeklubben. Hvert projekt er
garanteret 1.000 kr., og de resterende
7.000 kr. fordeles efter, hvor mange
donationsmønter de enkelte projekter
får af kunderne.
Fra næste runde (starten af 2014) vil
alle foreninger/lokale projekter i Mårslet og omegn kunne ansøge om at
blive udvalgt. For at komme i betragtning skal der udfyldes en ansøgning.
Nærmere information omkring dette
kan fås ved henvendelse til uddeler
Troels Laursen. Ansøgningsproceduren vil også blive offentliggjort i Mårslet Bladets oktober udgave samt kun-

ne findes på Mårslet Nettet.
SuperBrugsen Mårslet har gennem
årene sponseret store beløb til forskellige aktiviteter i byen og nærmeste
omegn. Vi uddeler over 30.000 kr.
alene til TMG og omkring 20.000 kr.
til andre forskellige lokale arrangementer og events hvert år. Desuden er
vi
stor-sponsor til Multihuset og en aktiv
medspiller i deres husstandsindsamling. Med donationsstanderen bliver
det muligt for alle foreninger/lokale
projekter at komme i betragtning til
støtte.
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Lokalhistorisk Forening:
Årligt kontingent: Personligt 50 kr.
og husstandsmedlemskab 80 kr.
Ring til Ingerlise Wendland, på tlf.
8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk
http://maarsletegnsarkiv.dk
*
Studier af fortiden er populært som
aldrig før, og mange ville kunne få
stor glæde af at vide mere om den
fortid, der danner baggrund for den
nutid - og ikke mindst fremtid - de
nu er en del af.

Egnsarkivet er åbent den 2. og 4.
onsdag i hver måned fra kl. 16:00
til 17:30 undt. juli og december.
Indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej.
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede
for en snak, tegning af medlemskab, og evt. modtagelse af arkivmateriale eller andet.
Kig også ind på Egnsarkivets
hjemmeside. Det er en interessant
guldgrube af både lyd, billeder og
tekster. Adressen er:
http://maarsletegnsarkiv.dk/

Breaking News
Efter at Brugsen har overtaget bygningen, hvor Nordea tidligere holdt
til, har Egnsarkivet etableret et udstillingsvindue lige overfor indgangen til Brugsen.
Kig på de gamle avisudklip og diasshowet, der her blot er en brøkdel
af, hvad der findes på arkivet.

Egnsarkivets åbningstider: Onsdag d. 11. september og onsdag den. 25. september og som altid fra kl. 16 til 17:30.
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Glaskursus efterår 2013
Jeg tilbyder igen i 2013
kursus i ovnformet glas i ugerne 35 - 50
Jeg har værksted og ovn til glasbrænding på
egen adresse Damvænget 17,
8310 Tranbjerg.
Kurserne henvender sig både til nybegyndere
og øvede.
Der er undervisning:
• onsdage kl. 9 – 12 og 18.30 – 21.30
• torsdage kl. 9 – 12 og 18.30 – 21.30
• lørdage kl. 9 – 14.00
Højst 6 deltagere pr. gang. 55 kr. i timen.
Hele kursusprogrammet kan ses på
min hjemmeside:
www.elseknudsen.dk
– hentes på Tranbjerg Bibliotek eller
tilsendes ved henvendelse på
tlf. 86 29 05 17 og 20 28 58 35.
Else Knudsen, Damvænget 17
tlf. 8629 0517 og 2028 5835
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HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn september 2013

Søren Kierkegaard
Søren Kierkegaard ville være fyldt
200 år den 5. maj 2013, derfor er hans
jubilæum blevet fejret landet over
med foredrag, gudstjenester og musik,
for han var en stor tænker, teolog,
filosof og forfatter. Kendt i store dele
af verden ligesom H.C. Andersen.
Her lige nogle strøtanker om nogle af
de ideer, han satte i søen.

Afgørelse
For Kierkegaard var ’afgørelsen’ og
’valget’ vigtige begreber. Det handler
om at vælge sig selv som den, man er.
Godt nok er man et produkt af arv og
miljø. Mange forhold har præget en,
og mange mennesker har været med
til at forme den, man er blevet til.
Men det nytter ikke noget at skyde
skylden på samfundet eller sine forældre, hvis det ikke lige går, som man
ønsker. For at blive sig selv, må man
vælge sig selv, tage sin skæbne på
sig. Man må overtage sig selv – også
de mindre tiltalende sider af en selv.
Først når man tager skylden og ansvaret på sig, først i det øjeblik, i det afgørende valg, bliver man sig selv – og
i det øjeblik, siger Kierkegaard, støder man på Gud! Det gør man, fordi
valget er absolut, det vil sige skelsættende, forvandlende, uigenkaldeligt.
Men også fredsskabende, for i valget
finder man ro og bliver bekymringerne og den hvileløse rastløshed kvit.

Det sande liv
Kierkegaard var en meget alvorlig
mand, en krævende mand, der forlangte, at man som kristen virkelig
gik i Kristi fodspor og levede et selvudslettende næstekærligt liv. Kristus
var forbilledet, idealet, som man skulle ofre alt for. Men det er der ikke
mange, der gør – det gjorde Kierkegaard så heller ikke selv (han levede

ganske godt og sorgløst af en kæmpe
fædrenearv). Men den kristne etik bød
ifølge Kierkegaard, at enhver kristen
burde leve et helligt liv og levned.
Når det ikke lykkedes, måtte man ty
til nåden og håbe på Guds tilgivelse.
Det betød faktisk også for Kierkegaard selv, at han ofte gik i kirke og
deltog i nadveren; men præstens prædiken interesserede ham ikke. Han
mente nok, at han selv var en bedre
tænker!

Kirkekampen
På grund af hans kompromisløse etik
fulgte en sønderlemmende kritik af
kirken og dens præster og biskopper,
som han hånligt kaldte
’levebrødsprædikanter’.
I stedet for at bære korset på deres
tykke maver burde de bære det på
ryggen og leve livet i lidelse og udholde at blive modsagt. I stedet for at
fedte for borgerskabet og nyde godt af
deres privilegier skulle de leve et ydmygt og forsagende liv. Han hyldede
martyrtanken og levnede i sine sidste
leveår ikke megen plads til Guds
barmhjertighed. Den grundtvigske
livsglæde skal man lede længe efter.

Sjælesorg
Men ligeså hård han kunne være imod
det velbjergede borgerskab, der var
behængt med kors og bånd og stjerner, ligeså omsorgsfuld og fuld af
empati var han over for de syge og
svage. Det ser man i den del af hans
forfatterskab, som kaldes ’De Opbyggelige Taler’ og ’Kærlighedens Gerninger’. Han skriver trøstende og lindrende til det bekymrede og af sorg
tyngede menneske. F.eks. skriver han
i Lilien paa Marken og Fuglen under
Himlen fra 1849: ”Se på himlens fug-

le og markens liljer, hvad kan man
lære af dem? Dér kan man lære tavshed, lære lydighed, bøje sig for noget,
man ikke selv kan skabe – og ud af
det lære glæden. Det vil sige: tavshed,
lydighed og glæde.”
Han skrev også engang et brev til sin
svigerinde, Henriette, der i årevis på
grund af sygdom var bundet til sin
seng. Trøstende skriver han:
”Det er vist nok i almindelighed det
rigtige at advare mod selvkærlighed;
dog anser jeg det for min pligt at sige
til enhver lidende, med hvem jeg
kommer i berøring: Pas vel på, at du
skal elske dig selv. Når man er lidende og ikke kan gøre meget for andre,
så kommer let den tanke, at man er
som til overflod i verden, hvad andre
mennesker måske også stundom lader
een forstå. Da husker man på, at for
Gud er ethvert menneske lige vigtigt,
ubetinget vigtigt, ja, var der forskel,
så måtte vel den mest lidende være
nærmest genstand for Guds omsorg.”
Sådan kunne Kierkegaard også være.
Han havde en spiddende pen og en
skarp hjerne, men ovenstående viser,
at han også havde et varmt hjerte.
Sognepræst Hanne Davidsen

Fakta
Johannes Møllehave har skrevet
en vidunderlig bog, der gennemgår Søren Kierkegaards brev til
Henriette Kierkegaard.
Bogen hedder: ”Til trøst”,
Lindhardt og Ringhof, 1983
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Kildevang
Onsdag d. 4. september
høstgudstjeneste kl. 14.30

Børne Bamse Gudstjeneste
onsdag den 11. september
kl. 17.00
S

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30
er gudstjeneste med altergang.

Mandagscaféen
Byder velkommen til en ny sæson

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak
i et uforpligtende samvær med
andre fra Mårslet Sogn.
- og så er det tilmed helt gratis.

Mårslet
Hyggeklub
Sæsonstart med fuld musik
Torsdag 12. september kl. 14.00 i
Mårslet Sognehus begynder Hyggeklubben sæsonen med besøg af fem
personer fra Skanderborg Spillemændene.
De vil spille fornøjelig musik fra
dengang håret havde en anden farve.
Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemmebag.

September

SØNDAG d. 1. sep. kl. 10.00
(Ingen dåb)
14.s.e. trinitatis
Luk 17,11-19
Mette Maria Kristensen

Prædikant: Hanne Davidsen

mandag den 9. september
kl. 9.30 – 11.00
i Sognehuset

Kirketiderne

Tag din bamse med til gudstjeneste
og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibel
historie.
Gudstjenesten er kort og afslappet i
dens form. Den henvender sig til de
mindste mårslettere og deres forældre/
bedsteforældre, men alle er velkommen til at være med.

SØNDAG d. 8. sep. kl. 10.00
15.s.e. trinitatis
Matt 6,24-34
Hanne Davidsen
ONSDAG d. 11. sep. kl. 17.00
Børne Bamsegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 15. sep. kl. 11.30
16.s.e. trinitatis
Luk 7,11-17
Jette Rosenberg Christiansen

Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad. Maden
koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr.
voksen.
Mette Maria Kristensen

SØNDAG d. 22. sep. kl. 10.00
17.s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste
Hanne Davidsen

Gregoriansk Aftensang

SØNDAG d. 22. sep. kl. 14.00
17.s.e. trinitatis
Familiehøstgudstjeneste
Mette Maria Kristensen

Der er således Gregoriansk Aftensang
følgende mandage:
Den 2. september
Den 16. september
Den 30. september
– som altid mandage i lige uger.
(Lunt tøj anbefales)
Program:
17.15 Introduktion og indøvning
17.55 Gregoriansk aftensang der indledes med stilhed.
Yderligere oplysninger på Mårslet
Kirkes hjemmeside.

Eva Wildt Nielsen

SØNDAG d. 29. sep. kl. 9.00
18.s.e. trinitatis
Matt 22,34-46
Anne Vejbæk

Oktober
SØNDAG d. 6. oktober kl. 10.00
(Ingen dåb)
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 13. oktober kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 20. oktober kl. 10.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 27. oktober kl. 11.00
Mette Maria Kristensen
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Familiehøstgudstjeneste
Søndag den 22. september kl. 14.00

Konfirmand - og
konfirmandforælderaften

Minikonfirmand- og
konfirmandsæsonstart:

tirsdag den 1. oktober
kl. 19.00-21.00 i Mårslet Kirke

Konfirmanderne begynder undervisning i uge 38.
7.b (undervises af Mette Maria Kristensen) og 7.d (undervises af Hanne
Davidsen) møder onsdag den 18.
september i Sognehuset kl. 8.00.

Alle konfirmander i 7. a, b, c og d er
velkommen til at tage én forælder
med til foredraget.
Vi fejrer årets høst med en familiegudstjeneste søndag den 22. september kl. 14.00 i Mårslet Kirke og
afholder efterfølgende amerikansk
lotteri, hvor overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp.
Vi begynder med gudstjenesten i kirken kl. 14.00. Alle deltagende børn
må meget gerne medbringe frugt,
grønt eller andet høstudbytte. Under
festlig musik bærer børnene den medbragte høst ind i kirken i en flot procession.
Igen i år har minikonfirmanderne
ugen op til høstgudstjenesten lavet
pynt til kirken, så vi har noget smukt
at se på.
Gudstjenesten er målrettet børn og vil
vare knap 45 min. Vi kan alle glæde
os til at høre korskolen synge en dejlig
sang under gudstjenesten. Korskolen
er under ledelse af kirkens organist
Pia Labohn.
Efter gudstjenesten er alle de fremmødte børn og voksne velkomne i
Sognehuset. Der vil der være kage til
alle, kaffe og te til de voksne og saftevand til børnene. Når den værste kaffetørst er slukket vil vi spille amerikansk lotteri om det donerede høstudbytte, som tidligere har været båret
frem i kirken. Husk derfor lidt mønter
på lommen. Hele beløbet fra lotteriet
går til Folkekirkens Nødhjælp.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag.
Sognemedhjælper Mette Bugge og
Sognepræst Mette Maria Kristensen
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I denne verden handler ALT om at
ramme en topplacering i sit lokale
hierarki. Din og min værdi måles efter, hvad vi kan præstere. Det er et
pres for de unge i dag, som kan synes
uudholdeligt, og for mange resulterer
det i lavt selvværd i kortere eller længere perioder.
Med sit foredrag vil Anders Kofoed
Pedersen rokke ved denne selvforståelse. Anders Kofoed Pedersen skriver:
“Alle unge jeg har mødt, ønsker at tro
på ligeværd, men de har så evigt
svært ved det, og der findes ikke meget i denne verden der fortæller dem,
at de er fantastiske, alene fordi de ER!
Guds budskab til os mennesker om, at
vi er værdifulde og elsket, uanset evner, er derfor et af de vigtigste budskaber vi kan give videre til dem.
‘Du er fantastisk. Ikke fordi du GØR,
men fordi du ER’ “
Anders Kofoed Pedersen er uddannet
lærer, har arbejdet med unge i 15 år i
frivilligt, privat og kommunalt regi,
været på TV2 og TV3, skrevet for
flere nationale medier og rejst i mere
end 80 lande – MEN det vigtigste, der
kvalificerer ham til at være foredragsholder er, at han kan formidle et budskab på en måde, så folk gider at lytte!
Halvvejs gennem foredraget er der en
pause, hvor der vil være mulighed for
at strække benene lidt og drikke en
kop kaffe/te/saft.
Efter foredraget vil præsterne udlevere en undervisningsoversigt for konfirmandundervisningen i efteråret
2013.
Sognepræsterne

7. a (undervises af Hanne Davidsen)
og 7.c (undervises af Mette Maria
Kristensen) møder torsdag den 19.
september i Sognehuset kl. 8.00.
Minikonfirmanderne begynder undervisning i uge 37 og undervises af
Mette Bugge.
3.a møder onsdag kl. 14.00 - 15.30
og 3.b møder torsdag kl. 14.40 16.00 i Sognehuset.
Vi glæder os til nogle indholdsrige
og fornøjelige timer med børnene og
de unge.
Sognepræsterne Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen samt
sognemedhjælper Mette Bugge

Kalkning af Mårslet Kirke
Mårslet Kirke gennemgik i uge 31
og 32 en længe ventet skønhedsbehandling udvendig.
Først er kirken spulet fri for løs kalk
og alger, dernæst er der lavet småreparationer, og til slut får kirken to
gange kalk.
Vi kan således glæde os over, at vores gamle smukke kirke igen fremstår lysende hvid i bybilledet, når
Mårslet Byfest løber af stabelen i
uge 33.
Arbejdet udføres som tidligere af
firmaet Dansk Kirkekalk A/S.

Mårslet Menighedsråd
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KulturCafé 8320
Mårslet Menighedsråd introducerer
hermed en ny aktivitet, en KulturCafé for alle kulturinteresserede
voksne i sognet. Vi påtænker at holde
omkring seks-otte arrangementer om
året.
Indholdet er forskelligt: F.eks. koncert, introduktion til litteratur, poesi
og musik, filmforevisning, teater,
sangaften, kunstforedrag, filosofi osv.
En gruppe frivillige står for en del af
det praktiske - det vil sige indkøb af
vin og ost eller brygning af kaffe/the
samt fremstilling af hjemmebagt tilbehør.
Arrangementerne som foregår i Mårslet Sognehus og/eller i Mårslet Kirke, vil løbende blive omtalt i Mårslet
Bladet og på kirkens hjemmeside.

Koncert med Prinsens Musikkorps
Messingkvintet søndag den 6. oktober
kl. 15.00
SangCafé: I anledning af Syng Dansk
- dagen inviteres til sangaften torsdag
den 31. oktober kl. 19.00. Sognepræst
Hanne Davidsen vælger sange fra
højskolesangbogen ud fra temaet
LÆNGSEL, organist Pia Labohn spiller til. Også kirkens kor medvirker.
KunstCafé: Kunsthistoriker Jørgen
Thorendahl introducerer til billedkunstens forunderlige verden tirsdag den
12. november kl. 19.30. Gennem dialog med publikum og spørgsmål til
udvalgte kunstværker åbnes op for en
forståelse af værkernes betydning.

(-dog er der særpris for PåskeCafé
-extraordinaire),

FilmCafé: The Chairman’s Choice,
søndag den 24. november. Efter gudstjenesten er der frokost. Formanden
for menighedsrådet, Keld SchmidtMøller, har valgt den film, vi skal se.
Efter en kort introduktion ser vi den.
Sluttelig lægges op til en samtale om
filmen.

EFTERÅR 2013

FORÅR 2014

Entre er hver gang 50 kr. alt inkl.

LitteraturCafé: cand. mag. og fortæller Helle Erdmann Frantzen genfortæller Karen Blixens novelle Babettes Gæstebud torsdag den 27.
februar kl. 19.30. Denne aften tilrettelægges af ”Litteraturkredsen 8320”.
Komponist- og SangCafé: komponist Erling Lindgren har skrevet mange herlige sange, hvoraf flere er kommet i Højskolesangbogen. Torsdag
den 13. marts kl. 19.00 leder han en
sangaften. Kirkens kor synger desuden under ledelse af Pia Labohn et
par af hans korsatser.
PåskeCafé-extraordinaire: Der indbydes til et festmåltid 4. april
(særpris). PåskeCaféen er en del af
projektet ”PÅSKEN UDEN ORD” –
se omtale i Mårslet-Bladet/kirkens
hjemmeside.
Langfredag den 18. april kl. 10.00 er
der musikgudstjeneste med CoMakvartetten, der spiller Haydns ”De
Syv Korsord”.
Sognepræst Hanne Davidsen er liturg.

Kunst i Sognehuset
Kirkekaffe og fernisering
Søndag d. 8. september efter højmessen er der kirkekaffe og fernisering i
Mårslet Sognehuset i anledning af en
ny kunstudstilling.

Udstillerne er Bente Rind og Kaj
Christensen. Begge kunstnere er en
del af den lokale kunstnersammenslutning ved navn ”Stiplet”.
Mårslet Menighedsråd
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KOR - sæsonstart
Mårslet Kirkes Spirekor
Mårslet Kirkes Korskole
Mårslet Kirkes Pigekor
Mårslet Kirkes Spirekor
NYT, NYT, NYT!!!
Under forudsætning af det fornødne
antal tilmeldte børn starter kirkens
spirekor den nye sæson torsdag den
5. september kl. 14.30 – 15.15 i Sognehuset. Spirekoret er for børn i 2.
klasse.
Spirekoret oprettes ved minimum 8
deltagere og maximum 12 deltagere. ”Først til mølle”-princippet gælder -derefter oprettes venteliste.
Vi synger selvfølgelig; men vi leger
også med musikalfabetet, synger efter
vores ”hemmelige kodesprog” (”dore-mi” med håndtegn) og laver rytmelege, hvor vi f.eks. leger, at vi alle
sammen er i familie med samme efternavn. På den måde lærer vi musikkens inderste væsen at kende, og på
sigt bliver vi rigtig gode sangere, der
kan synge efter noder.
Spirekoret skal i årets løb medvirke
ved 4 børne/bamsegudstjenester samt
enkelte andre børnevenlige aktiviteter. Det vil være en fordel, hvis man
kan læse de mest almindelige ord.

Mårslet Kirkes Korskole
starter sæsonen onsdag den 4. september kl. 15.30 – 16.30 i Sognehuset.
Korskolen er for børn i 3. og 4. klasse. For at være med, skal man - udover selvfølgelig at være glad for at
synge - kunne læse nogenlunde, have
et roligt gemyt og god koncentrationsevne.
Udover at lære nye sange ”leger” vi
også med holdning, sangteknik, vejrtrækning og musikteori.

Korskolen medvirker ca. 10 gange
årligt ved familiegudstjenester og
andre børnevenlige aktiviteter – så
som Lucia-optog samt krybbespil i
december og påskespil lige før påske.
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Babysalmesang efterår 2013
-Et tilbud for babyer
(0-10 mdr.)
og deres forældre

Nu er der mulighed for at tilmelde sig
efterårets hold i babysalmesang.

1 - 2 gange årligt deltager korskolen
i korstævner sammen med andre kirDet begynder i kirken, hvor vi synger
kekor arrangeret af foreningen
og leger til salmer og sange. For ek”Folkekirkens Ungdomskor”.
sempel danser vi lidt med barnet på
armen eller lader den lilles sanser
Der er i efteråret 2 ledige pladser i
skærpes af lyden fra et klokkespil,
korskolen. Derefter oprettes ventelifarverne fra blafrende kulørte tørklæste.
der, den sprøde lyd af rasleæg eller
sæbebobler der flyver og pludseligt
forsvinder.

Mårslet Kirkes Pigekor

starter sæsonen torsdag den 29. august kl. 15.30 – 17.00 i Sognehuset.
Pigekoret er for piger fra 6. klasse
(evt. 5. klasse) og opefter – efter forudgående optagelsesprøve, da pigekoret er et lønnet kor. Ren sangstemme er et krav. Der optages ikke nye
medlemmer i efteråret.
For yderligere oplysninger om korene
henvises til kirkens hjemmeside.

Korundervisningen er et frivilligt
og gratis tilbud; men vælger man at
melde sig til, forventes der stabilt
fremmøde.

Efter 30-40 min. er børnene mætte af
oplevelser, og vi går over i Sognehuset, hvor vi holder babycafé frem til kl.
12.00. Her er der mulighed for at
få en kop kaffe/te og en småkage for
20 kr. Man kan også spise sin evt.
medbragte mad samt lære nogle af de
andre forældre/børn bedre at kende.
Forløbet består af 8 på hinanden følgende tirsdage med undtagelse af tirsdag den 15. september
(uge 42/efterårsferien).
Første gang er:

Tirsdag den 3. september
kl. 10.30 - 12.00.

Tilmelding til spirekor og korskole Tilmelding kan ske på tlf.: 2216 6792
INDEN startdatoen til korleder Pia eller på mail: mb@maarslet-kirke.dk
Labohn på pl@maarslet-kirke.dk eller
Der er plads til højst 10 babyer og tiltlf. 8655 6408.
melding sker efter ”først til mølle” princippet, hvorfor det er en god ide at
være hurtig med tilmeldingen.
Organist og korleder Pia Labohn

Jeg glæder mig til at se babyer med
forældre tirsdag den 3. september.
Sognemedhjælper,Mette Bugge
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Mårslet Indre Mission
september
Tema:
Hvad sker der i
Nordkorea lige nu?
Onsdag den 25. september får vi besøg af Else Christensen, Århus.
Emnet for denne aften er: Hvad sker
der i Nordkorea lige nu?
Nordkorea er et af verdens mest lukkede lande, hvor bl.a. mange kristne
lever i fangelejre og dagligt udsættes
for forfølgelser og offentlige henrettelser.
I 2012 besøgte Else Christensen, sammen med organisationen ”Åbne Døre”, Nordkorea.
Else vil orientere om den aktuelle situation ud fra det hun oplevede på
denne tur. Der vil specielt være fokus
på de kristnes situation.
Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs
af kirker og foreninger, med det formål at støtte forfulgte kristne verden
over.
Else Christensen har mange års erfaring som sygeplejerske og er p.t. ansat
ved hjemmesygeplejen i Vejlby/
Risskov.
Mødet starter kl. 19.30 i
Mårslet Sognehus.
Alle er velkomne.

Fakta om Nordkorea
Hovedstad: Pyongyang
Premierminister: Pak Pong-ju
Befolkningstal: 24,45 millioner
(2011)
Leder: Kim Jong-un

Sorggruppen i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en
sorggruppe. Den begynder torsdag
den 12. september kl. 16.30. Gruppen
mødes i Mårslet Sognehus. Et møde
varer ca. to timer, og der afholdes
møde hver anden torsdag indtil jul.
”Som jeg har det lige nu, er det godt
at være sammen med andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de
udsagn, vi har hørt i tidligere grupper.

videre, men så hurtig er sorg ikke,
skal jeg hilse og sige”.

Det kan være svært at finde personer i
ens omgangskreds, som i længden
kan rumme og forstå den smerte, som
sorgen over at have mistet en af sine
nærmeste, indebærer.

Har du brug for, eller kender en, der
har brug for at deltage i gruppen for
voksne, kan henvendelse ske til sognepræst Hanne Davidsen, 8629 0234,
hda@km.dk.

Et andet udsagn er: ”Min omverden
synes, jeg hurtigt skal se at komme

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

I gruppen er der tavshedspligt, men
deltagerne lærer selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give mulighed
for at få en kontakt, som man også
efter forløbets afslutning kan have
glæde af. Gruppen ledes af Susanne
Lauritsen og Kaj Lolholm.

Info om kulturelle aktiviteter i
Astrup Sognegård
Vokalensemblet ”Ildfuglene”, med
digte af Inger Christensen, 3. oktober
kl. 19.30.

Svend Andersen: Om Søren Kierkegaards skrift ”Kærlighedens Gerninger”, 10. november kl. 17.00.

Forfatter Lone Hørslev og musiker
Lise Westzynthius, digte og sange om
skilsmisse, 27. oktober kl. 17.00.

Filmforevisning ”AMOUR” 24. november kl. 17.00.
Læs mere på Astrup Kirkes hjemmeside: www.astrup-kirke.dk
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Kirkebil
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt
Jensen senest fredag kl. 8.30 på
tlf. 8629 8190.

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag
kl. 9.00 - 17.00.
Alle er velkomne til at slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det smukke kirkerum. Er der herudover behov
for at besøge kirken på andre tidspunkter, så kontakt :
Sognepræst Hanne Davidsen i
præstegården, Obstrupvej 4,
8320 Mårslet.

Menighedsrådet
Der afholdes menighedsrådsmøde
Onsdag d. 18. september kl. 19.00
i Sognehuset.
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

Sognepræsterne
Hanne Davidsen
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12.00 - 13.00 samt
torsdag kl. 16.00 - 17.00
Mandag er fridag.
Mette Maria Kristensen
Balagervej 13
8260 Viby J.
Tlf. 2446 4882
mmk@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst onsdag, torsdag
kl. 10.00 - 11.00
Fredag er fridag

Mårslet Kirkes
Hjemmeside
Her finder du svar på mange kirkeligt relaterede spørgsmål lige fra
adresser og aktivitets-kalendere, til
info om hvordan man gør i forbindelse med navneændring.
http://maarslet-kirke.dk

Børneklubberne
Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år.
Sognehuset, mandag
kl. 16.15 - 17.30
Vil du vide mere så kontakt:
Jette Kristoffersen,
tlf. 6084 5520 eller
Susanne Lunderskov,
tlf. 6086 2617

Lærkereden
er for alle børn fra BH - klasse til og
med 3. klasse.
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter.
Sognehuset, mandag
kl. 16.15 - 17.30

Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge,
tlf. 8629 5002
Mette Nørgaard Pedersen,
tlf. 8629 7155

Ørnereden
er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4. - 7. klasse.
Sognehuset, mandag
kl. 19.00 - 20.30
Program kan fås i Sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:
Anders Kristoffersen,
tlf. 8628 9965
René Lunderskov,
tlf. 8621 2186
Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.
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Øvrige adresser:
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Træffes normalt på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
hmb@maarslet-kirke.dk
ellers henvises til sognepræsterne på
Tlf. 8629 0234 (Hanne Davidsen)
eller 2446 4882 (Mette Maria
Kristensen)
KIRKETJENER
Allan Vindfeldt Jensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
avj@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
SOGNEMEDHJÆLPER
Mette Grøn Bugge
Tlf. 2216 6792
mb@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Tlf. 8629 4841
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården.
graver@maarslet-kirke.dk
Adresse: Kirkegård, graverkontor
Ved Kirken 1,
8320 Mårslet
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Keld Schmidt-Møller
Ovesdal 38
Tlf. 8629 3410
ksm@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for september
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt
Basketball

Basketevent på multibanerne i Mårslet
tet. Thomas er Liga dametræner i den
kommende sæson i Åbyhøj. Vi håber,
at der er mange der kommer og får
smag for at spille basket. De nævnte
klasser får hver en basketball til klassen, så de har mulighed for at spille i
frikvartererne.
Du kan også komme og møde nogle
af de kommende trænere i basket.
Fredag den 13. september fra kl.
14.00 - 15.30 vil der være besøg af
basket klubben TMG på multibanerne. Arrangementet er for 0.kl., 1. kl.,
2. kl. og 3. kl. fra Mårslet Skole.
Vi håber vi får en sjov dag med leg
med basketball. Vi får besøg af Thomas Johansen fra DGI til arrangemen-

KOM OG VÆR MED ;)
Træningstider i den kommende
sæson
Vi har træningsdage tirsdag og onsdag i Mårslet Hallen.

Kl. 17.30 – 19.00 U12 Drenge, 4.-5.
klasse
Onsdag
Kl. 17.15 – 18.30 U10 (+U8 Mix), 2.3.
klasse
Kl. 17.15 – 18.30 U12 Drenge, 4.-5.
klasse
Kl. 18.30 – 19.45 U14 Piger, 6.-7.
klasse
U14 Piger træner også én gang om
ugen i Beder – mandag i BMI kl.
17.20-18.40
Vi starter i uge 38
Se mere om TMG basket på vores
website www.tmgsport.dk

Tirsdag

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

86 29 38 39

kurt@kirkedal.dk

Næstformand og halhusansvarlig

Kent Pedersen

86 29 98 55

makpedersen@mail.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

86 72 25 80

gjs@tdc.dk

Afdelingsrepræsentanter:
Badminton

Jesper Holm

29 25 63 02

jesperogvibeke@webspeed.dk

Basketball

Mette Burgdorf

20 94 69 78

mette@familienburgdorf.dk

Cykelmotion

Stefan Brenstrup

22 83 20 24

formand@maarslet.com

Dart

Søren Houlberg

51 88 31 22

shoulberg@mail.dk

Fodbold

Svend-Ove Christensen

86 29 96 65

soc@sogruppen.dk

Gymnastik

Tine Westergaard Clausen

Håndbold

Ole Gade

86 29 80 51

ole@peektraffic.dk

Motion

Steen Bille

25 67 51 86

bille1113@hotmail.com

Pétanque

Hans Ishøy

86 29 04 97

hans@ishoy.dk

Tennis

Henrik Breyen

86 29 83 22

hb@melindascandinavia.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

86 72 17 28

krusejacobsen@gmail.com

tinewestergaard@gmail.com
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Motion

Center skruer op for træningen
Tilbage på sporet. Det er hvad Mårslet Motionscenter er igen efter en
ferie- og solrig sommer, hvor langt de
fleste medlemmer fornuftigt nok
holdt fri fra træningen.
Alligevel har centret fået nye medlemmer, som efterhånden som august
blev ældre dag for dag fik selskab af
flere mårslettere, der genoptog deres
træning.
Efter en sommerpause er indoor cyklerne igen smurt og taget i brug ligesom fitnessinstruktørerne er tilbage i
deres vante vagtplan. Nu kan medlemmer igen fange en af dem og bede
dem om nye øvelser, få justeret deres
træningsprogram og i det hele taget
hente ny inspiration fra dem.
Trænerne bag TMG motions løbeskole har haft nye interesserede til et infomøde om efterårets 12 uger lange
løbeskole.

Løbebånd, romaskine, vægte, benpresser, store bolde, elastikker, alt er det til rådighed til træning i Mårslet Motionscenter

onscentret og løbeskolen på vores
Facebook-profil:
https://www.facebook.com/
tmgmotion?ref=hl

Nye begyndere er allerede gået i gang
med at løbetræne sammen tirsdage og
torsdage kl. 17.

tager hul på deres træning tirsdag den
3. september kl. 17 med fælles opvarmning i skolegården.
Desuden gennemfører cykelskolen i
landevejscykling for kvinder sin efterårstræningen i regi af TMG motion.

Let øvede og øvede løbemotionister

Få mere at vide om træning i moti-

Steen Bille, formand TMG motion

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk

Og på vores blog:
tmg-fitness.blogspot.com
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Håndbold

Over 30 drenge og piger fra TMG Håndbold
- deltog på håndboldskole i den sidste uge af sommerferien

Traditionen tro havde BMI inviteret
til håndboldskole i den sidste uge af
sommerferien
Det er en uge med fuldt tryk på aktiviteterne hver dag fra kl. 9.00 til
15.00 i begge haller, på beachbanen, i
svømmehal og på græsarealerne ved
Egelund
Idrætscenter.
Der er i løbet af ugen blevet brugt
rigtig meget tid på at finpudse formen
og få indøvet nye finter og skud. Målmændene er blevet rustet til endnu en
sæson, da de havde koncentreret målmandstræning. Kampene holdene
imellem har naturligvis været en fast
bestanddel ugen igennem.
De gode udenoms arealer omkring
Egelund Idrætscenter blev ligeledes

flittigt brugt til beachhåndbold og
andre udendørs aktiviteter.
"Det er simpelthen godt gammeldags
livsbekræftende at opleve så mange
glade børn være i gang med alle mulige aktiviteter over en hel uge," lyder
det fra Jan Dyberg, som er leder af
BMI Håndboldskole.
Til Håndboldskolen kommer der børn
fra mange forskellige klubber, så
mange har fået nye venner i løbet af
ugen. Venner - som ungerne møder
igen i løbet af turneringen.
I år var der lidt udfordringer da der
kom vand fra oven, men det betød
bare at man blev lidt presset i hallerne, hvilket blev taget med godt humør
fra alle.

En dejlig uge er overstået;
−
−
−
−
−

med mange gode oplevelser
nye bekendtskaber er fundet
samvær med ”nye venner”
masse af sjove boldoplevelser
Konkurrence genet er blevet
skærpet
− Formen er afpudset
− Nye og gamle øvelser er blevet
genopfrisket og man føler sig
klar til en dejlig sæson
2013/2014

Vær altid opdateret :
www.tmg-haandbold.dk

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Annoncepriser og størrelser for år 20113
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms.
Annoncer for mindre perioder kan også aftales.
Bladet udkommer 10 gange om året år til alle Husstande i postnummer 8320
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2013 udgør ca. 2.300 husstande

6,00 x 2,5 cm
6,00 x 5,5 cm
6,00 x 8,5 cm
6,00 x 11,5 cm
6,00 x 14,5 cm
9,25 x 2,5 cm

kr. 1.350
kr. 2.000
kr. 2.450
kr. 3.000
kr. 3.500
kr. 1.800

9,25 x 5,5 cm
12,5 x 2,5 cm
12,5 x 5,5 cm
12,5 x 8,5 cm
12,5 x 11,5 cm
12,5 x 14,5 cm

kr. 2.450
kr. 2.000
kr. 3.100
kr. 4.000
kr. 4.750
kr. 5.300

19,00 x 2,5 cm
19,00 x 5,5 cm
19,00 x 8,5 cm
19,00 x 11,5 cm
19,00 x 14,5 cm
19,00 x 27,0 cm

Annoncer sendes til:
Hanne Salling Jensen
Tlf: 86 72 20 00
E-mail : annoncer@maarslet-bladet.dk

kr. 2.400
kr. 4.000
kr. 4.900
kr. 5.825
kr. 7.200
kr.12.850
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Håndbold

Når man løfter i samlet flok tager det ingen tid
- 2000 flyers uddelt på rekordtid.
holdt

under

Mårslet

Byfest).

Det blev til nogle hyggelige timer i
godt vejr og til sjovt samvær på en
anden måde…
Det var for andet år i træk, TMG
Håndbold, skulle stå for Taverna’en
under Mårslet Byfest og der blev i
den sammenhæng gjort flere nye tiltag bl.a. at forbedre synligheden for
arrangementet ved at usstandsomdele
flyers.

Lørdag den 10/8 stillede en stor flok
børn og voksne deres arbejdskraft til
rådighed, da der skulle uddeles 2000
flyers i Mårslet I forbindelse med den
kommende Taverna – (der blev af-

Yderligere tak til ;

Derudover havde man entreret med
levende musik samt indslag fra vores
revy – 105g blandet.

REMA 1000 – Slagter Zacho –
MatchBiler – Djurslands Bank –
Brugsen – Kaae’s fisk - Århus Bryghus, sponsorer der gjorde det muligt,
at stable dette arrangement på benene.

En stor tak skal lyde til de forældre
og børn, samt drengene fra det kommende U16 hold for deres hjælp i
forbindelse med uddeling af flyers.

Følg altid med og bliv opdateret på
www.tmg-haandbold.dk

MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10.
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12.
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
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Fodbold

U10 fodbolddrenge løb med guldmedaljen

TMG U10 fodbolddrenge løb med
guldmedaljen og en flot pokal til
Lunderskov Stævne i weekenden.

TMG1 vandt stævnet i Lunderskov. I
finalen sejrede de 6-2, efter en 6-0
sejr i semifinalen. Trænerne håber, at
de vil fortsætte de gode takter, når
sæsonen bliver sparket i gang igen.

I weekenden 9-11. august var 22 U10
spillere fra TMG til fodboldstævne i
Lunderskov. Det var en super fed tur,
hvor drengene fik spillet en masse
fodbold, spist en masse slik, snakket
og leget på kryds og tværs, og de fem
trænere fik sovet alt for lidt. Øverst
fra venstre: Marc, Pelle, Gustav, Frederik, Frederik, Jonathan, Mikkel,
Simon Oskar, Magnus, August og
Sofus. Siddende fra venstre: Laurits,
Marcus, Gustav, Mikkel, Jeppe, Jacob Emil, Nicolaj, Emil, Lukas, Christian og Teo.

Weekenden efter var det de yngstes tur til at snuppe pokalen. Også til Lunderskov Cup. De fire spillere fra U6 holdet var af sted til deres første stævne, og
de vandt meget overbevisende alle deres kampe. I finalen blev det til en sikker
4-0 sejr. De fire drenge går alle i børnehave i Valhalla, så de havde trænet
hårdt op til stævnet. De fik store roser for deres spil. De var især gode til at
spille hinanden og det gjorde, at de alle kom på måltavlen flere gange. Fra
venstre: Sofus, Noah F, Noah N og Bertil
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Gymnastik

TMG Gymnastik byder på
Crossfit, Latinfit og meget mere

TMG gymnastiks holdplan for
2013/14 finder du på
www.tmggymnastik.com . Her kan du
læse mere om det enkelte hold, du
kan få et overblik over holdenes fordeling over ugen, og du kan tilmelde
dig online – nemmere bliver det ikke!
Crossfit og latinfit er nogle af de nyheder, der er på programmet, og disse
hold har både nye og kendte instruktører ved roret. Er du bare en lille
smule nysgerrig på Crossfit, så kom
og prøv – niveauet tilpasses, så alle
kan være med. Latinfit er inspirereret

af Zumba, så er du til lækre ”moves”
med høj forbrænding, så får du præcis
dette tirsdag aften.
Rækken af børnehold er konsistent
med tidligere år, og hvem siger, at det
skal være far eller mor, der er med til
gymnastik? Det kunne også være bedste, moster eller yndlingslegeonklen,
der får sved på panden og et godt grin
sammen med den/de yngste. Skal hele
familien være fit, så er det familieholdet om torsdagen for de 3-6 årige og
deres forældre, du skal vælge.

TMG Jumpers får i år følgeskab af
TMG Mini Jumpers for de 8-11 årige,
hvilket har vist sig at være meget populært, for holdet er for længst fyldt.
Men er du teenager i Mårslet, så er
det Jumpers eller Zumbatomic, som
du skal lokke et par veninder eller
kammerater med til, for der er stadig
plads på holdene.
Sæsonen begynder i uge 37, og vi
glæder os!
Tine Westergaard Clausen

HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
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Mårslet skovbørnehave er fyldt 20 år
Både børn og personale stortrives i
Mårslet Skovbørnehave. Det naturskønne
område
ved
Mariendal Strand og en dagligdag
med masser af frisk luft og højt til
loftet er opskriften på 20 års succes.
Den 15. juni 2013 var det nøjagtig 20
år siden, at Mårslet Skovbørnehave
første gang slog dørene op og tog
imod syv små, spændte Mårslet-børn.
Det tal kom dog hurtigt op på 18
børn, fortæller børnehavens nuværende pædagogiske leder Stefan Jørgensen. Han har selv været med i 19 år.
”Oprindeligt var det en gruppe forældre, som tog initiativ til at skaffe flere
børnehavepladser til byen. I de første
år havde vi opsamlingssted i spejderhuset på Obstrupvej, og den 1. marts
1999 fik vi opsamlingssted i det gamle TMG klubhus på Testrupvej 8. I
dag hedder det Sneglehuset, og det er
her, vi stadig holder til,” forklarer
Stefan Jørgensen.
Allerede året efter i sommeren 1994
fik man en normering på 36 børn, og i
1999 kom man op på 40 børn. I dag
svinget tallet mellem 40-45 indskrevne børn i alderen 3-6 år. I alt har 350
børn været indskrevet i Mårslet Skovbørnehave.
Misvisende navn
Ifølge Stefan Jørgensen ville det være
mere dækkende, hvis børnehaven
skiftede navn til Mårslet Strandbørnehave.
”Vi hedder godt nok skovbørnehave,
men hver dag kører vi til Mariendal
Strand. Her er både skov, krat og ikke
mindst strand og strandeng. Jeg tør
godt sige, at vores rammer næppe
findes bedre, når børn skal have mulighed for at blive fortrolige med den
danske natur,” siger Stefan Jørgensen
og fortsætter:
”Vi er så vidt muligt altid ude i det
fri, og vi tager ofte på ture ud i området. Vi klatrer i træer, bygger huler
eller forhindringsbaner, laver gymna-

stik, bager, maler og tegner, laver bål,
snitter pinde, pelser en hare eller noget helt andet. Vi har mange faste
traditioner – en af dem er vores krabbetur til Norsminde hvert år i september måned. Den tur er et stort hit for
alle børn.”
Et velbesøgt studieobjekt
Mårslet Skovbørnehave er et hyppigt
’studieobjekt’ for danske pædagogstuderende, der interesserer sig for de
pædagogiske muligheder i naturen.
Derudover har man gennem årene
haft adskillige besøg af pædagoger og
pædagogstuderende fra blandt andet
Norge, England og Sydafrika.
”Det er altid spændende at blive set
på udefra. De engelske pædagoger var
i færd med at starte en ’Forrest
School’ derhjemme og var på feltstudier hos os for at se, hvordan man kan
gøre. Det var sjovt at læse deres feltnotater: De noterede bl.a.: ”På et tidspunkt sad fem børn i et træ og konverserede i hele 20 minutter – uden at
de voksne behøvede at styre samtalen.
Det klarede børnene selv. Det ville
ikke kunne forekomme hos os.” Englænderne var også meget fascineret
af, at vi tillader børnene at være med
til at tænde bål, og at vi lader dem
snitte med dolke under voksenvejledning,” fortæller Stefan Jørgensen.
Bump
på
vejen
Selvom hverdagen i børnehaven er
velfungerende, har der dog også været
mange udfordringer i børnehavens 20
-årige historie, fortæller Stefan Jørgensen.
”Vi har fx måttet kæmpe for at få
etableret vores nuværende opsamlingssted i Mårslet, der er blevet lavet
vendeplads for bussen i Mariendal, og
senest i 2011 måtte vi arbejde hårdt
for at bevare det ekstra kommunale
tillæg til skovbørnehaver, som er nødvendigt for børnehavens eksistens.
Dengang oplevede vi en overvældende opbakning fra forældregruppen –
det har alt sammen været med til at
skabe en særlig kampgejst, som på en

måde også er blevet en del af stedets
kultur,” siger Stefan Jørgensen.
Pædagog i børnehaven på 16. år
At børnene i Mårslet Skovbørnehave
har unikke rammer og muligheder i
hverdagen, er pædagog Lisbeth Nygaard meget enig i. Hun har været
ansat i børnehaven i 16 år.
”Jeg tror på, at børnene får en robusthed ved at være ude i al slags vejr
året rundt. De lærer deres krop at kende i forhold til kulde og varme, og de
ved, at man skal klæde sig på efter
vejret. De bliver også fortrolige med
årstiderne, og de lærer at bruge sig
selv i naturen. I Mariendal har vi optimale vilkår for børnenes sansemotoriske udvikling. De bruger deres kroppe
på mange forskellige måder, når de
bevæger sig i ujævnt terræn, klatrer,
ruller, balancerer, mærke kulde, varme og blæst,” siger Lisbeth Nygaard.
Hun oplever desuden, at børnenes
sprog og fantasi også styrkes af udelivet. Børnene finder ofte selv legeredskaber i naturen, og herefter skal de
selv definere og sætte ord på, hvad en
pind
er
i
legen.
”Vores fysiske rammer i Mariendal
giver også gode muligheder for fordybelse i legen. Vi har god plads og højt
til loftet. Det tror jeg, er en væsentlig
grund til, at vi generelt har få konflikter børnene imellem,” fortæller Lisbeth
Nygaard.
Langtidsholdbar personalegruppe
Pædagoggruppen i børnehaven er meget stabil. Det er ifølge Lisbeth Nygaard med til at gøre Mårslet Skovbørnehave til en rigtig god arbejdsplads.
”Man kommer til at kende hinanden
rigtig godt, og vi har en god åbenhed
og omsorg for hinanden i personalegruppen. Vi har en kultur, hvor vi
tager hånd om de faglige og personlige udfordringer, der naturligt opstår,
når man arbejder tæt sammen. Det er
en kultur, som har været her altid.”
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Fagligheden i personalegruppen bliver også prioriteret højt i børnehaven.
”Jeg synes, vi har en høj faglighed på
stedet og har haft en kontinuerlig faglig udvikling gennem alle årene. Per-

sonalegruppen brænder for udeliv
kombineret med at arbejde med børnehavebørn. Vi har en unik ramme i
Mariendal, men det kræver også, at
man kan se charmen i udelivet med 36-årige børn – også i 10 graders frost

eller på en lang regnvejrsdag med
gennemvåde børn. For at holde gejsten oppe gør vi i høj grad brug af
humoren for at klare de dage, der ikke
umiddelbart er så sjove,” slutter Lisbeth Nygaard.

Fakta om Mårslet Skovbørnehave:
Børnehaven startede op med syv børn den 15. juni 1993. Det skete på foranledning af en gruppe forældre, der
manglede børnehavepladser i byen.
I de første seks år var der opsamlingssted i spejderhuset på Obstrupvej.
I 1999 overtog børnehaven det tidligere TMG klubhus, Testrupvej 8 i Mårslet.
I 1994 kom man op på 36 børn og i 1999 op på 40 børn. I dag svinger børnetallet ml. 40 og 45.
Hver dag kl. 9. bliver børn og personaler kørt med Malling Turistbusser til Mariendal, Mågevænget 24 ved Ajstrup
Strand. Kl. 15 er børnene retur i Mårslet.
Børn og voksne opholder sig mest muligt uden for i naturen – uanset årstiden.
På Mågevænget 24 råder børnehaven over en del af bygningerne i en tidligere feriekoloni. Den anden del af bygningerne benyttes af Naturbørnehaven Langenæsstien.(og Naturbørnehaven Søndervangsskolen, - slettes)
Mårslet Skovbørnehave får et særligt udetillæg fra Aarhus Kommune, der svarer til 1, 3 pædagogstilling. Tillægget
udløses bl.a. fordi børnehavens udearealer i Mariendal ikke er hegnet ind.

Emily Laustsen, fire år:
Hvad er det bedste ved at gå i Mårslet Skovbørnehave?
”Det bedste er at lege med mine venner. Vi leger far, mor og børn og prinsesse-leg. Vi har et træ, som vi bruger som
dronningetrone. Vi bruger brædder til at bygge huler med tæpper til. Der er også dejligt i bussen. Der kan godt være lidt
varmt i bussen, men så åbner vi nogle låger.”
Hvad laver I, når I går til stranden?
”Vi leder efter flotte sten og vættelys (forstenet bagdel af skallen fra blæksprutte, der levede i kridttiden). Og nogle gange finder vi krabbeskjold og krabbeklør. Nogle gange får vi lov til at få bare tæer og soppe, hvis man vil. Vi graver også
vandkanaler og laver sandslotte.”
Har I nogen særlige regler i Mariendal?
”Man skal altid kunne se og høre en voksen. Man må heller ikke smide affald i naturen, for så kommer, der nogle dyr og
tror, at det er mad, og så bliver de syge.”
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Spejderpiger på flugt i Kolding
de bygget en bivuak, som de ovenattede i.
En shelterovernatning blev det også
til den dag de var på hike. Her besøgte de Arlas ostemejeri ved Taulov og
gik vi ud til en landmand for at se
køerne blive malket.
Pigerne byggede også et kæmpe tårn i
rafter, løb orienteringsløb, løste teambuildingopgaver, kastede med økser
og skød med bue og pil.
En anden dag var der cowboy-tema
sammen med de andre spejdere på
centret, her blev der danset linedance,
bygget en rodeotyr i papmache, kastet
med lasso og ikke mindst holdt en
cowboyfest.
”Det er blevet forbudt at være spejder
her i landet –I er nødt til at flygte.”
Den besked fik en flok spejderpiger
fra de grønne pigespejdere i Mårslet
en mørk aften i Houens Odde spejdercenter ved Kolding, midt i et mindre
foredrag om flygtninge i andre dele af
verden.

få fat i falske pas og penge for at
krydse grænsen til et land, hvor de
kunne søge asyl. Efter lange køer og
forhør hos forskellige kontorer på
engelsk med tjekkiske og russiske
tolke, lykkedes det endelig at opnå
asyl. Den nat sov pigerne rigtig godt i
deres telte.

Pigerne blev som flygtninge fragtet
ud af centeret siddende stuvet sammen på ladet af en vogn, skulle snige
sig uden om politi og grænseposter og

Ostemejeri, gyngende overnatning
og lassokast
En anden nat blev pigerne vugget i
søvn på en tømmerflåde, hvor de hav-

Spejderfestival blev der også tid til i
pigernes program, her var de til en
fed koncert med Kris Herman.
Det er forståeligt, at pigerne så godt
brugte ud, da de kom hjem efter en
uge med det program. Og hvor er det
godt, at det ikke i virkeligheden er
forbudt at være spejder.
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Nye friske spejderpiger - kom frit frem
Hver torsdag genlyder pladsen foran
spejderhuset på Obstrupvej af glade
pigestemmer –iblandet masser af grin.
Det er nemlig rigtig sjovt at være grøn
pigespejder –og sommetider er det
faktisk lidt dejligt, at der kun er piger.
De yngste pigespejdere –det er dem,
der hedder Sprutter -er fra 1. til 3.
Klasse. De starter spejdermødet med
en rugbrødsmad for at have tanket op
i energidepoterne efter en lang dag.
De mindste er blevet hentet i SFO’en
og fulgt over vejen af en leder eller en
af de store hjælpere.
Mange forskellige oplevelser
Der er ikke to spejdermøder, som er
ens. Men på et typisk torsdagsmøde
på den lyse tid af året, hejses flaget
som noget af det første. Så er der aktiviteter ud fra mange forskellige temaer –sidste år var det for eksempel bålmageri, trafik og sundhed.

”Jeg synes, at det at gå til spejder klæder pigerne på til mange forskellige
ting. Går du til fodbold, handler det
om fodbold, men hos os er der en stor
variation af oplevelser indenfor både
naturliv, kreative projekter og dansk
kultur. Det er sådan en fornuftig del
af opdragelsen, hvor de lærer at tænke
selv –og så gælder det ikke om at
komme på førsteholdet,” griner Lotte
Rydahl, som er leder for Sprutterne.

som kan klare de vildeste udfordringer på egen hånd.

Når Sprutterne går hjem –efter at have taget flaget ned igen- tager Troppen over. De er fra 4. til 9. klasse –og
her savner vi især nogle nye piger fra
4. og 5. klasse, som har lyst til at prøve kræfter med spejderiet.

Vi starter spejderåret op torsdag den
29. August.
Klokken 16.30-19.00 for piger i 1.-3.
Klasse.
Klokken 19.00-20.30 for piger i 4.-9.
Klasse.

Og vi skulle hilse og sige fra alle
spejderpigerne i Mårslet, at de ugentlige møder bare er en lille del af dét at
være spejder. Det er også masser af
ture og lejre –så du kan godt forberede dig på, at blive en hård friluftstøs,

Hvis du eller dine forældre har
spørgsmål, er I velkomne til at ringe
til tropsfører Sheila Truelsen på telefon 89 38 12 91.

Kom og vær med!
Hvis du skulle have lyst til at komme
og snuse til, hvad det er, vi laver, er
du meget velkommen til bare at dukke op. De første 2-3 møder i efteråret
er ’venindemøder’, hvor du kan komme og være med, og se om det er noget for dig.
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Mårslet Run & Walk takker for 2013-hjælpen!
I nu ni år er flere hundrede deltagere, lørdag eftermiddag under byfesten, blevet varmet utrolig fornemt op og sendt ud på Mårslets
”Run & Walk – motionsrute”.
Og for nu 9. gang er et hav af frivillige hjælpere blevet inddraget i, og omkring løbet - eksempelvis som tilmeldingsvagter, trafikvagter, fotograf til
www.runwalk.dk , eller som f.eks.
depot- og kioskvagter – tusinde tak
for
hjælpen
alle
sammen!
Desuden har vi, i samtlige ni år, også
været så heldige, at et stort antal fir-

maer syntes så godt om vores motionsidé, at de har valgt at støtte os som
”RunWalk-sponsorer” med økonomi
og/eller gaver. Derfor også et
”Gigatak”
til
virksomhederne:
KAAE´S FISK, SUPERBRUGSEN
MÅRSLET, DJURSLANDS BANK,
STEEN B. HANSEN, KK VENTILATION, SMINIPAC, SLAGTER
ZACHO, NORDEA, TANDLÆGERNE I MÅRSLET, MÅRSLET PIZZA
BAR, AARHUS BRYGHUS, SØSTRENE GRENE, MALLING BIO,
KONDITOR BAGEREN, FRISØRHUSET, MÅRSLET VANDVÆRK,
ETK ELEKTRONIK, ODDERBA-

NEN, BLAABJERG RADIO, MÅRSLET BRÆNDEVINSLAUG, CYCLINGFREAK.DK, CIRKUS KRONE
samt
OK
BENZIN.
Endnu engang mange tak til alle!
På vegne af os i Mårslet Run &
Walks planlægningsgruppe: Carsten
Stage, Bent Shierff, Anne Birthe Rasmussen, Poul Seerup, Annette Jacobsen og John Johansen.
Med venlig hilsen
Kåre Sørensen
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Mårslet-dreng vil ændre skraldekulturen
på Roskilde Festival
på HHX i Viby og på sin gamle efterskole været med i festudvalget, og så
nu denne event som et godt projekt
med et godt budskab.
”Det er en af de eneste festivaler i
verden, der er så meget skrald på,
fordi folk ikke kan finde ud af at rydde op efter dem selv,” fortæller Mads
Bille om Roskilde Festival, hvor der
sidste år blev efterladt 900 tons
skrald.

Roskilde Festival vælter sig i
skrald. Men med et nyt projektet
forsøger Mads Bille, fra Mårslet,
sammen med hans venner at ændre
folks attitude i forhold til skrald på
festivalen.
Makreldåser, øldåser og gammel emballage fylder en god del af Roskilde
Festival. Og de mange kampagnerne
om at man skal rydde op efter sig selv
har indtil nu ikke gjort den store forskel på festivalen. Men en ny organisation kaldt Clean Out Loud har startet et nyt skraldekampagneprojekt på
Roskilde, som Mads Bille, fra Mårslet, har været med til stå for.
”Folk skal have en fest ud af at samle
skrald, ” siger den 21årige Mads Bille, der synes, at det er en sjov og anderledes skraldekampagne.
Formålet med Clean Out Loud pro-

jektet er at holde Roskilde ren for
skrald under festivalen på en festlig
måde. Derfor har Clean Out Loud
lavet en camp bestående af 3000 højskoleelever, efterskoleelever og gymnasieelever, der frivilligt har meldt
sig til projektet. De frivillige deltagere er inddelt i mindre camps, som
hver skal medbringe en skraldeworkshop, der sammen med en skraldeparade vil danne en ny og anderledes skraldekampagne.
”Meningen er at folk slet ikke skal
tænke over, at de samler skrald, det
skal være en del af festen på Roskilde,” forklarer østjyden.
Mads Bille blev tilmeldt projektet, da
han valgte at starte på Vallekilde højskole og så det hurtigt som et projekt,
han kunne have med sine gode venner. Han har ikke tidligere været med
til at arrangerer events, men har både

Det fremtidige mål med Clean Out
Loud projektet er, at hele festivalen i
sidste ende ligner Camp Clean Out
Loud, ikke at projektet fylder hele
festivalen, men at det bliver en del af
festivalkulturen.
”Vi håber på at sprede nogle ringe i
vandet,” siger Mårslet-drengen.
Mads Billes personlige rolle er meget
baseret på det visuelle. Det er hans
opgave at gøre Clean Out Loud synlig, at designe projektet og derudover
er det ham, der har produceret hjemmesiden, organisationens blog, informationsfilmen og oprettet en Facebookside. Der er lagt mange timer i
arbejdet, og alt sammen er frivilligt.
”Hele projektet er baseret på firvilligt
arbejde, var det ikke for os frivillige,
eksisterede Clean Out Loud slet ikke”
Fortæller Mads Bille, der mener at en
del af det at være frivillig også er at
nyde de erfaringer der følger med.
Af Karoline Roselil Lerche
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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