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Nu er MultiHuset stort set en realitet!

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Der er jo gået en del år, hvor vi har arbejdet med MultiHus projektet. Nu
er det ved at blive en realitet. Kommunen bevilgede 2 millioner ekstra lige
før jul, så vi er på 3,6 millioner fra kommunen.

REDAKTION

I skrivende stund har vi selv samlet 1.077.000 kroner så vi mangler kun
1,2 million for at være i hus. Vi har lige startet erhvervsindsamlingen, der
gerne skulle give et væsentligt bidrag, og vi fortsætter husstandsindsamlingen, som SuperBrugsen jo har forhøjet med 10% af det indbetalte.

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

Der har gennem årene været stillet spørgsmål om, hvad der sker med de
indsamlede midler hvis projektet nu bliver opgivet. Det gør det ikke, men
vi har alligevel en politik, der siger at ”Bidragydere for mindst 5000 kr.
har garanti for tilbagebetaling forudsat, at styregruppen har navn og mail
på indbetaler.”

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

Styregruppen regner også med at kunne tilbagebetale alle øvrige støttebeløb, forudsat at vi har navn og mail på indbetaler. Vi vil først bruge de
unavngivne midler, der i skrivende stund er på kr. 73.610,94. Pengene fra
kommunen udbetales først når projektet er realiseret.

Annoncer
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5
8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk

Lige nu arbejder vi også med at få støtte fra Lokale og Anlægsfonden og
andre fonde.

Forsidefotos

Jørgen Lauritsen (Nytårsluntning)
Kilde: Mårslet web
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

MultiHuset og skolen har et positivt samarbejde. Skolen skal jo opfylde
skolereformen, der bl.a. betyder at børnene skal have mere bevægelse. Det
er helt naturligt, at vi får lavet faciliteter, der kan bruges både af skolen og
af byens borgere på forskellige tider af døgnet.
Indholdsmæssigt har arkitektgruppen lavet gode tegninger, der har været

Deadline er den 10. i måneden for stof til
præsenteret ved forskellige lejligheder. De er i gang med at lave en beskriefterfølgende nummer.
velse som oplæg til et udbud (byggeprogram). Det vil også blive præsenteUdkommer hver måned i et oplag på
2350 stk. - dog ikke i januar og august. ret på et folkemøde (se andetsteds i bladet) hvor vi gerne skulle have input
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

fra hele byen til hvad huset skal indeholde. Både sociale, kulturelle og
idrætslige aktiviteter. Vi er desuden i gang med dialogmøder i TMG for at
få input herfra.
Kurt Kirkedal Laursen

Tryk: EJ Offset
Højvænget 5
8330 Beder
Tlf. 86 93 66 33

Men det kræver stadig din støtte både økonomisk og indholdsmæssigt.

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
.B-B vejplan udskudt igen
Aarhus Kommunes planlægning af
Bering-Bedervejen er blevet forsinket. Det meste af 2013 forlød det at
kommunens teknikkere inden udgangen af året ville være klar med den såkaldte VVM-redegørelse (Vurdering
af Virkningerne på Miljøet). Men nu
forventes redegørelsen færdig ”primo
2014”, som der står på kommunens
hjemmeside. VVM-redegørelsen skal
beskrive fordele og ulemper ved de
forskellige linjeføringer der er i spil.
Efter en behandling i byrådet skal
VVM-redegørelsen i offentlig høring.

Derefter går den tilbage til byrådet, til
den endelige beslutning om linjeføringen. Det hele skal ske inden udgangen af indeværende år – lyder planen.
Selv om linjeføring bliver besluttet i
år, vil vejen dog først blive bygget når
der senere bliver bevilget penge til
det.
Repræsentantskabsmøde 25. februar
Som det er annonceret andetsteds i
nærværende blad, holder Fællesrådet
sit årlige repræsentantskabsmøde i
Borgerhuset tirsdag 25. februar kl.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
19.30.
Alle beboere i Mårslet er velkomne til
at møde op og deltage i debatten, men
kun repræsentanter for medlemsforeningerne/-grupperne har stemmeret.
PerH.

Den opdaterede Friluftsplan til gennemsyn
Den nyeste version af Friluftsplanen
for Aarhus Kommune (2013-2016)
indeholder ingen revolutionerende
nyheder for Mårslets vedkommende.
Ved et nærmere studium kan man
endda sige, at vi her i ”landsbyen
Mårslet” er godt på vej til at opfylde
en god del af de smukke og gavnlige
målsætninger.
Det, der synes at mangle lidt, er samspillet med resten af Sydbyens befolkningsgrupper
Som sogn betragtet har vi adgang til
de fleste former for landskaber - endda også vores egen kyststrækning.
Hvad vi kan bruge Friluftsplanen til at
få gang i, er:
1. Arbejdet med at udbygge og optimere vores funktion som passage- og
fordelingsområde og dermed pligt til
at give plads for de stier (- og veje),
der kan lette adgangen til de landskabelige værdier og adgangen til strand
og
vand.
Her er cykelsti igennem hele vores
del af ”landskabsringen” et must – og
vi er på rette vej i forhold til stien
langs banen, som let passabel og sikker for børn.

Det, der hænger, er en let passabel og
sikker passage forbi Hørretvej, stationen og jernbanen samt en mere fremkommelig passage gennem selve Vilhelmsborg og videre til Beder, hvor
de nu har fundet jordarealer til anlæggelse af en sti, så ”cykelvejens” vigtige slut-mål – stranden kan nåes.
2. Optimering af de gamle herlighedsværdier i vores egen landsby, hvor
folk lægger mærke til den manglende
værdi, man tildeler det faktum, at vi
har en miljørigtig og fiskebærende
Giber Å løbende igennem midtpunktet af det gamle vejmønster, der står
tilbage, uændret fra hestevognenes
storhedstid.
Åen er pt. præsentationsmæssigt nedklassificeret til noget ikke engang en
kloak
ville
finde
værdigt.
Det er på tide, at Giberåen gentænkes
som kronen på de landskabelige/
landsbymæssige værdier ved passagen af selve Mårslet og bliver det friluftsmål den fortjener – og vi borgere
i byen fortjener.
3. Hjælp til etablering af knude- eller
mødepunkter, som planen kræver anlagt i den del af den ydre

landskabsring”, hvor Mårslet er det
sydligste punkt. Man ikke undgå at
lægge mærke til den forkrampede
indelukkethed omkring stationen og
de få busholdepladser vi har. Hvis der
skal etableres et egentligt knudepunkt
i eller tæt ved Mårslet, må vi udpege
et sådant – vel bedst i forbindelse med
arbejdet med en helhedsplan for Mårslet.
De øvrige mange fine ideer, som
f.eks. skovrejsning/beskyttelse af
grundvandet og etablering af udendørs friluftsfaciliteter, som fiskesøer,
ridebaner, mountainbikeruter, løberuter og alt til faget henhørende, er vi da
vist på vej med!?
Ved at benytte de mange igangværende opdateringer af kommunens planer
taget under et, kan mange gode projekter sættes i værk til gavn for os
alle. Med hensyn til helheden i Sydbyen og de omliggende lokalsamfund
er det nødvendigt at leve op til vores
ansvar som en del af helheden i kommunen.
Miljøudvalget/ v. Sven Voxtorp

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Repræsentantskabsmøde i
Mårslet Fællesråd
Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.30
i Borgerhuset, Banevej 2, Mårslet
Mødet er åbent for alle interesserede. Men kun repræsentanter for medlemsgrupper/-foreninger har stemmeret. Hver
medlemsgruppe har to stemmer og kan sende en eller to repræsentanter.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalget forslag til arbejdsområder i det kommende år
8. Valg til forretningsudvalget
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant10. Eventuelt
Ad pkt. 3: Forretningsudvalget indstiller at Boligkontorets afdeling 71 på Damgårdstoften optages som nyt medlem.
Ad pkt. 8, valg til FU: På valg er Jens Thomsen (næstformand), Lars P. Nielsen (kasserer) og Margrethe Bogner (FUmedlem)
Desuden er suppleanterne Anette Poulsen og Sven Voxtorp på valg.
De øvrige fire FU-medlemmer er ikke på valg i år. Det drejer sig om John Engelbrechtsen (formand), Poul Hakon Poulsen (FU-medlem), Lars Munk (FU-medlem) og Per Henrik Hansen (sekretær).
Medlemsgrupper kan indtil tirsdag 18. februar indsende forslag der ønskes behandlet på mødet. Eventuelle forslag skal
sendes til FU’s formand John Engelbrechtsen, Ovesdal 30, 8320 Mårslet, email: john.engelbrechtsen@8320.dk.
Medlemsgrupper og personlige medlemmer får indkaldelse per brev.
Mårslet Fællesråd, FU, januar 2014. Per Henrik Hansen, sekretær.----
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FOLKEMØDE om Mårslet MultiHus
StyreGruppen bag Mårslet MultiHus
inviterer alle Mårslet-borgere til
FOLKEMØDE den 8. Marts kl. 13-16
i Halhuset.
Hanne Marklund, Styre- og IndsamlingsGruppen Mårslet Multihus
Så er den der – lejligheden til at stille
alle sine spørgsmål og til at uddele
både ris, ros, forbehold, gode ideer til
og om det kommende MultiHus i
Mårslet.
StyreGruppen og et antal af de forventede kommende brugere af huset
står klar til at svare og til at konkretisere de visioner og planer, der er for
MultiHuset. Det gør de på en række
dialog-caféer på det kommende FOL-

KEMØDER.
Indholdet på de enkelte caféer er under forberedelse. Men vi kan allerede
nu løfte sløret for, at der bliver lejlighed til at diskutere både økonomi,
indsamling, rammer, gode ideer og
meget andet. Helt sikkert er det også,
at der bliver noget for både krop og
sjæl.
Så sæt X i kalenderen allerede nu.
Vi håber, at rigtig mange vil bakke
op om FOLKEMØDE i Mårslet om
Mårslet MultiHUS
Med venlig hilsen
StyreGruppen og IndsamlingsGruppen Mårslet MultiHus

Mårslet Bladets venner
Nu på 15. år, opfordrer Bladgruppen
dig til at give et bidrag til bladets
drift. En ’hund’ kan man vel altid
undvære. Lad os begynde med at takke for de frivillige bidrag, der er givet
til os i 2013. Det er rigtig dejligt at
mærke denne opbakning omkring vort
lille lokale blad. Det varmer og motiverer. Vi tillader os, at se disse bidrag
som et udtryk for, at vi gør vort arbejde som det forventes af os.
Bladets økonomi er for øjeblikket
god, uden at være prangende. Dette
skyldes blandt andet de frivillige bidrag som gives til bladets drift hver
år, men også de bidrag fra en række
storbrugere, Skolen, Kirken, Fællesrådet med flere. Foruden disse bidrag er

der også indtægterne fra vore annoncører, der bidrager til at opretholde en
god økonomi for bladet.
Med bladets gode økonomi har det
også været muligt for os at hjælpe
med at få trykt et program til Mårslet
Byfest 2013, samt udsende et tryk
med opfordring til at støtte opførelsen
af Multihuset. Begge tryk er blevet
husstandsomdelt sammen med Mårslet Bladet her i det forgangne år.
Med udgangen af 2013, er bladets
oplag oppe på 2.350 eksemplarer
trykt i farver på papir af god kvalitet.
Bladet er en af faktorerne, som medvirker til at binde vort lille samfund
sammen. Desuden er bladet et rigtig

godt udgangspunkt for nye borgere at
orientere sig i, når de bosætter sig her
i
området.
Her skal – ud over opfordringen til
økonomiske bidrag – også opfordres
til at indsende stof til bladet. Det kan
omhandle stort eller småt, der kan
være af interesse for alle i området.
I dette blad finder du et indbetalingskor. Indbetaler du via posthus, bank
eller netbank (Reg. Nr. 5072 konto
1091531), er du med til at støtte bladet og skabe økonomisk stabilitet for
bladet.
På forhånd, tusind tak for dit bidrag.
Bladgruppen
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Glaskunst - spændende nyt
Den kendte glaskunstner Else Knudsen med mangeårig kursusvirksomhed i Tranbjerg har stadig gang i de
traditionelle kurser med glaskunst,
hvor deltagerne stolt kan vise deres
unikke vaser, fade, skåle mv. Kun
fantasien sætter grænser. Én af eleverne vandt en udskreven konkurrence i efteråret, men der er plads til alle,
nybegyndere såvel som øvede. Man
kan tilmelde sig enkeltvis eller som
gruppe og danne sit eget hold.
Vi har spurgt Else Knudsen om der er
nye ting på vej. Hun er ikke i tvivl
om, at det nye kursus Tiffany kommer til at ”hitte”. Tiffany har navn
efter en amerikansk maler og kunsthåndværker, som fremstillede lamper
og skåle, hvor glasstykker loddes
sammen. Når lodningen er færdig, har
man det færdige produkt.

Teknikken kendes fra de tidligere
blyindfattede ruder, men nu bruges
ufarligt loddetin og krativiteten er i
højsædet. Navnlig inden for lamper
kan eleverne udføre flotte ting, udtaler Else Knudsen.
Skulle du ønske at vide mere om kurserne kan du få nærmere at vide ved
kontakte Else på 20285835, hjemmeside www.elseknudsen.dk.
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Club7UP’s piger blev jyske mestre
i indendørs fodbold

Den første weekend i november stod,
for Club7UP, på Jysk Mesterskab i
indendørs fodbold. Stævnet foregik i
Lemvig, og med op mod 300 tilmeldte hold, var der lagt op til skarp konkurrence om pladserne. Club7UP havde meldt et drenge- og et pigehold til,

så Michael og Rasmus drog fredag
eftermiddag af sted mod Lemvig med
13 medlemmer fra klubben.
Efter ankomsten og indkvarteringen
gik turen til Lemvig, hvor der var bestilt bord på et pizzeria. Derefter gik

turen til 7. Klasses diskotek på Lemtorp skolen i Lemvig.
Derfor var der nogle trætte medlemmer (og pædagoger) der blev vækket
lørdag morgen 07.00. Allerede 08.00
stod drengene klar i Klinkby hallen til
deres første kamp. Efter tre kampe
med 4 point til følge, havde drengene
hurtigt udspillet deres rolle. Trods
deres store ærgrelse holdt de humøret
højt hele dagen. Måske var dette muligt fordi pigerne udraderede al modstand og vandt hele turneringen! Super flot og fedt for pigerne og især
fedt for turneringens topscorer, Laura
Astrup fra Club7UP, som blev kåret
til turneringens bedste spiller, blandt
andet pga. et overtidsmål fra en umulig vinkel og et hattrick på halvandet
minut i semifinalen. En rigtig dejlig
weekend for både medlemmerne, men
også for de voksne!
Stort tillykke til pigerne!
Rasmus & Michael

Ungdomsklubben KlubM på skitur til Østrig
Fredag den 7. februar tager 41 unge
og voksne på skitur til Østrig.
De unge har i efteråret tjent penge
ved forskellige lejligheder og arrangementer. Økonomien bliver opgjort og
hvert medlem får efter ydelse på timebetaling. På den måde håber vi at
kunne tilbyde en årligt tilbagevende
skitur, dog kan indtjeningsperioden
forlænges så det endelige økonomiske
resultat kan blive endnu mere positivt
for deltagerne.
Vi vil sammen med de unge lave os
en rigtig god tur.
Personalet.
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Klub/legeplads Midgaard
- Sjove aktiviteter i ny forklædning
Fra januar 2014 vil medlemmerne få
tilbud om at ”gå mere i dybden” med
de enkelte udbudte aktiviteter. Vi kalder det ”modul aktivitet”, og helt præcist bliver der tilbud omkring – rollespils våben, tegneserie, musikbands
og teatersport. Tilbuddene kan variere
og medlemmerne vil fremadrettet blive involveret i hvilke tilbud de gerne
vil have som modul aktiviteter. Det
kunne være eksempelvis ”vinter badning”
…..power
træning….parkour….. ☺

I kan på vores kalender se, hvornår og
på hvilke dage aktiviteterne bliver
tilbudt. Når man melder sig på et modul forpligter man sig til at deltage,
nøjagtig som går man til spejder, fodbold, musik eller andet.
Holdstørrelsen vil være på ca. 10-25
medlemmer, alt afhængig af aktiviteten.
Aktiviteten er lagt på en bestemt ugedag og fortløbende foregå på en bestemt ugedag, således at man eksem-

pelvis kan ”gå til teatersport om mandagen, tegneserie om fredagen osv.
Aktiviteterne vil foregå i ca. 1½ time
og udbydes fra 4-6 gange.
Vi slutter senest en modul aktivitet
kl.15.30, og vil tage højde for hvornår
medlemmerne har fri fra skole i forhold til starttidspunkt.
Med venlig hilsen
Personalet på Klub/legeplads
Midgaard
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5.A. på besøg på Århus Billedog Medieskole
I starten af december havde vi i 5A to
anderledes, men spændende dage på
Århus Billed- og Medieskole. Formålet med det var, at vi skulle lave vores
egne små animationsfilm. Vi startede
allerede en dag før besøget med at
lave vores egne små historier i grupper. Det blev til fem meget forskellige
historier.
Mandag morgen tog vi toget til Århus
Billed- og Medieskole. Her snakkede
vi om hele projektet og om, hvad det
vil sige at lave en animationsfilm.
Kasper, som er professionel animator,
forklarede os, hvordan hele projektet
skulle foregå. Til at starte med skulle
vi lave et storyboard. Det er en slags
tegneserie på papir, der skal bruges
igennem hele projektet, til at sikre, at
man holder den røde tråd hele vejen
igennem. Efter det skulle der laves
baggrunde og personer til filmen.
Det hele skulle klippes ud i pap, og

det var faktisk et ret stort arbejde, så
det var alt, hvad vi nåede den første
dag.
Tirsdag skulle selve filmen laves. Det
første, vi skulle, var at indtale lyden
og vælge seje effekter, der passede til
filmen. Det var ret svært at få den
rigtige timing på lydeffekterne. Men
til sidst lykkedes det. Det sidste, men
overhovedet ikke det nemmeste, var
at tage billederne til filmen. Det foregik på den måde, at vi lagde vores
baggrunde og personer ned på et bord
med et kamera over. Så tog vi billeder
for hver lille bevægelse, personerne i
filmen gjorde. Det skal lige siges, at
der kræves 12 billeder for et sekund
af filmen, så derfor skulle den kun
vare et minut. At tage billeder tog
rigtig lang tid, for bare en person
skulle tage et skridt, skulle man tage
seks til ti billeder. Men resultatet blev
godt. Rigtig godt.
Oplevelsen på Århus Billed- og Me-

dieskole var virkelig fed. Det var
spændende at lære noget nyt. Det er
blevet mere interessant at se animationsfilm, efter at vi selv har prøvet at
lave dem, fordi vi har fået et indblik i,
hvor svært det er, og hvor lang tid det
har taget at lave sådan en film. Vi
brugte nemlig to dage på at lave en
film på et minut, og hvad har det så
ikke taget at lave en animationsfilm
på en time?
Alt i alt har besøget på Århus Billedog Medieskole været en kæmpe oplevelse. Jeg vil helt klart anbefale det til
andre klasser.
Hvis I har lyst til at se vores film, kan
I klikke på det her link:
http://vimeo.com/album/2633748.
Mia Asmussen,
klasselærer i 5.A
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

Telefon: 8713 9640
Kontortid: 12.15 - 13.15
1.C tog tilbage i tiden
En fordybelsesdag i 1.C gik i december en tur til den Den Gamle By med
hjælp fra Mårslet Skoles Venner. Som tak for hjælpen har vi modtaget en lille fortælling fra klassen om
den spændende dag.
Vi havde en dejlig dag, som var både
oplevelsesrig og lærerig. Vi var på en
rundvisning med en af Den Gamle
Bys udklædte medarbejdere. Omdrejningspunktet var nissefortællinger, og
her havde guiden meget at byde på,
og børnene var dybt optagede.
En af nissefortællingerne var historien om nissernes oprindelse (som til
stor overraskelse, for især de voksne
– går helt tilbage til fortællingen om
Adam og Eva).

der fik hjælp til at sy sine hatte, og
karlen der blev smidt over taget, indtil
han
landede
i
møddingen.
Børnene gav efterfølgende turen nogle ord med på vejen, blandt andet: ”Vi
havde en rigtig hyggelig tur” – ”Det
bedste var damen i det gamle tøj, der
fortalte historier” - ”Jeg synes, det
bedste var alle de gamle huse” – ”Det
bedste var nissen, der lavede kragespor i sneen med sine bittesmå træsko”.

Udsagnene var mange og alle meget
positive.

Mange tak for turen!

Skoleleder
Inge Pedersen
iped@aarhus.dk

Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk

Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk

SFO leder
Kirsten Villadsen
kvil@aarhus.dk

Så var der historier om skrædderen,

Teknisk Service
Niels Hansen

Skolebestyrelsen
Formand:
Rikke Lysholm

Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
maarsletskolesvenner@hotmail.dk

Redaktion af Skolesiderne
Skolens kontor
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AKTIVITETER I FEBRUAR 2014
Onsdag d. 5. feb. kl. 14.00:
Gudstjeneste

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

Torsdag d. 6. feb. kl. 11.30:
”Tag selv bord”
Pris 60 kr.
Søndag d. 9. feb. kl. 14.00:
Banko

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

Mandag d. 10. feb. kl.14.00:
Syng med Josser Herold
Mandag d. 17. feb. kl. 14.00:
Modeshow og tøjsalg ved Karina Dyhr

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
Område Syd’s hovednummer: 87 13 30 00
Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00

Kildevangs Venneforening
Vi ønsker alle et rigtig GODT NYTÅR
Vi er nu klar med et forårs program for 2014 med arrangementer:
Banko spil søndag den 26.01.2014 kl.
14.00 i Caféen på Kildevang.
Amerikansk lotteri samt øl og vand
kan købes. Kaffe og æblekage til kr.
25,00.
Banko spil søndag den 23.02.2014 kl.
14,00 i Caféen på Kildevang.
amerikansk lotteri samt øl og vand
kan købes. Kaffe og æblekage til kr.

25,00.

for kr. 50,00 pr. person for et år.

Forårsfest fredag den 21.03.2014 kl.
18.00-23.00, en rigtig hyggelig aften,
vi glæder os til at se rigtig mange.
Middag, musik og dans. Pris 150,00.
Vin, øl og vand samt amerikansk lotteri kan købes.
Tilmelding til Inger Christiansen,
tlf. 2292 3016, eller i caféen senest
den 14.03.2014. Dette arrangement
er kun for medlemmer, bliv medlem

Banko spil søndag den 27.04.2014 kl.
14,00 i Caféen på Kildevang.
Amerikansk lotteri samt øl og vand
kan købes. Kaffe og æblekage kr.
25,00,
Med venlig hilsen
Venneforeningen
Inger Christiansen
Formand

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn februar 2014

Lad et ja være et ja og et nej være et nej
Jeg tror, at vi ja-sigere skal lære af
den første søn, som Jesus fortæller
om. Altså, ham der sagde nej. Selvom
det lyder provokerende, at han bare
uden videre siger ”Nej, det vil jeg
ikke”. Men ikke desto mindre formåede han at sige et nej. Uden forklaringer og undskyldninger.

Det er da lettere sagt end gjort – er
det ikke?
Måske er der andre end mig, der har
svært ved at tælle, hvor mange gange,
de har sagt ja til noget, hvor de efterfølgende ville ønske, at de havde sagt
nej.
”Det kan jeg lige gøre……” – nogle
gange behøver en vaskeægte ja-siger
ikke engang at blive spurgt før vedkommende har meldt sig til opgaver,
som skal løses.
Selvom opgaven kan være lille og
forholdsvis overskuelig, er den endnu
en ting, som skal huskes i hverdagen
med gymnastiktøj, madpakker + drikkedunk til turtasken om torsdagen,
arbejde og familieliv.
Sikke noget pjat ville nogen sikkert
indvende. Det er da bare en lille ting.
Det er som om, at der er en stigende
tendens til, at jo mere man kan overkomme, jo større overskud man har til
ekstra ting, desto bedre et menneske,
kollega og forælder er man. Sådan
tror jeg ikke nødvendigvis, det hænger sammen.
Jesus fortæller et sted om en mand,

der har to sønner. Manden beder den
ene søn om at gå ud at arbejde i marken. Sønnen giver et meget klart svar.
Han svarer: ”Nej, jeg vil ej”. Men
efter et stykke tid fortryder han sit nej
og går alligevel ud i marken. I mellemtiden beder faren sin anden søn
om at gå i marken. Han svarer hurtigt:
”Ja, det skal jeg nok”, men han går
ikke ud i marken for at arbejde. Da
Jesus er færdig med at fortælle, spørger han tilhørerne: ”Hvem af de to
gjorde deres fars vilje?”. ”Den første”
svarer folkene omkring ham. Det er
bedre at sige nej og så gøre noget alligevel, end det er at sige ja og ikke få
det gjort, forkynder evangeliet.
Det er jo ikke af ond vilje, at jasigeren ryger op af stolen hver gang,
der skal findes nogen til at gøre noget.
Det er ikke af ond vilje, at ja-sigeren
ikke altid når det, som han/hun har
sagt ja til. Det er tværtimod den gode
vilje, der får en til at sige ja i stedet
for nej. Så er det først, når man ligger
om natten og ikke kan sove. Så ligger
man og laver lister over, hvordan og
hvorledes alt det, som man har fået
sagt ja til kan nås. Da er det, man kan
tænke ved sig selv ”bare jeg havde
sagt nej”.

Mange ja-sigere har vanskeligt ved at
sige nej uden at forklare stolpe op og
stolpe ned om, hvorfor han eller hun
ikke kan/vil noget. Det kan være
grænseoverskridende at sige nej, fordi
ja-sigeren ikke synes, at han/hun kan
være bekendt at sige nej til den, der
spørger. I fortællingen om faren med
de to sønner, går faren videre til den
næste søn. Sådan kunne det også gå i
vores hverdag, hvis vi nogle gange
turde at sige nej – så ville en anden
blive spurgt. En som måske gerne
ville, men aldrig rigtigt får lov, fordi
ja-sigeren ofte er hurtigere til at springe til.
Måske tænker du: Sønnen sagde jo
nej, men gjorde arbejdet alligevel.
Hvad betyder det så? At et nej ikke er
et nej? Det tror jeg ikke. Tvært imod,
så tror jeg, at det at sige nej frigiver
energi og kræfter, som man kan bruge, der hvor man virkelig synes, at
der er brug for det. Med andre ord, så
tror jeg, at et nej kan give plads til et
ja et andet sted. Et nej kan give overskud til at gøre det, som vi rent faktisk har lyst til og gerne vil sige ja til.

Sognepræst Mette Maria Kristensen
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Kildevang
Onsdag d. 5. februar
gudstjeneste kl. 14.30
Vi begynder med en kop kaffe
kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30
er gudstjeneste med altergang.

Info til konfirmanderne
Filmaften
Årets konfirmander i Mårslet inviteres
til filmaften i Sognehuset :

Februar
7.b og 7.c
torsdag den 20.februar kl.18.00

Prædikant: Hanne Davidsen

Fastelavn er mit navn

7.a og 7.d
tirsdag den 25. februar kl. 18.00
Vi sørger for pizza og drikkevarer –
medbring selv slik eller lignede til
filmen.
Ca. 18.30 ser vi filmen – som indtil
videre er en hemmelighed!
Filmaftenen en er den del af konfirmandundervisningen og vi regner
med, at alle konfirmanderne kommer
og deltager i den hyggelige aften.

Vi holder familiegudstjeneste søndag
den 2. marts kl. 10.00.
Kom udklædte i kirken for igen i år
byder vi velkommen til en festlig
fastelavnsgudstjeneste, hvor kirken
er smukt pyntet til lejligheden.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning udenfor sognehuset. Tønderne
er på forhånd pyntet flot af minikonfirmanderne fra 3.c og 3.d. Når alle
kattekonger og kattedronninger er
fundet, går alle i sognehuset, hvor
der er kaffe/te/saftevand og fastelavnsboller til alle.
Herefter vil der være konkurrencer,
fastelavnssange og sjove lege.
Vi glæder os til at se jer!
Sognemedhjælper Mette Bugge og
Sognepræst Mette Maria Kristensen

Mandagscaféen

Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen

SØNDAG d. 2. feb. kl. 17.00
Lysgudstjeneste
(ingen dåb)
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 9. feb. kl. 11.30
Sidste s. e. helligtrekonger
Joh 12,23-33
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 16. feb. kl. 10.00
Søndag septuagesima
Matt 25,14-30
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 23. feb. kl. 10.00
Søndag seksagesima
Mark 4,26-32
Hanne Davidsen

Musik - og lysgudstjeneste
Marts
Der indbydes til en stille eftertankens
stund søndag den 2. februar kl. 17.00
i Mårslet kirke. Vi skal fejre kyndelmisse, så derfor vil lysets metaforik
være i centrum i denne skumringstime.
Samtidig sætter jeg fokus på SKYER
– og lysets brydning gennem skyer.
Der vil blive reflekteret over nogle af
guldaldermalernes studier af skyernes
vandring over himmelen.
Gudstjenesten er en vekslen mellem
orgelværker, korsang, fællessang, lystænding og læsninger. Ved gudstjenesten medvirker Mårslet Kirkes Pigekor under ledelse af organist og korleder.

mandag den 11. februar
kl. 9.30 – 11.00
i Sognehuset
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.

Kirketiderne

Sognepræst Hanne Davidsen

SØNDAG d. 2. mar. kl. 10.00
Fastelavn
Familiegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 9. mar. kl. 10.00
(ingen dåb)
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 16. mar. kl. 10.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 23. mar. kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 30. mar. kl. 10.00
Hanne Davidsen

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2014
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Kirkens Studiedage 2014
Mårslet
Hyggeklub
Torsdag d. 13. februar
kl. 14.00
Hvordan man kommer
gennem livet….

Emne: Gudsbilleder i personlige kriser
– hvilke gudsbilleder melder sig, når vi får ondt i livet?
22. februar 2014 kl. 9.30-12.00
Tranbjerg sognegård
Sognepræst Hanne Marie Houkjær
de eksistens, eller er de nye gudsbilleder afhængige af, hvordan det selvberoende og selviscenesættende menneske konstruerer tilværelsen.

....på trods af usportslig kropsbygning,
manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer.
Hugo Mortensen fortæller om sin
tilværelse, som spænder over skolegang med indlæringsproblemer og ørefigner, en mislykket militær karriere
hvor ønsket om en admiralstitel gik til
grunde, fænomenet kærestesorg berøres på smukkeste vis, tipvognslokomotivfører i St. Vildmose og endelig
politimand med mange år hos PET.
Ingen bliver klogere af at høre Hugo´s
indlæg, men tidligere tilhørere har haft
en absolut munter oplevelse.

Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemmebag.

Nyvalg i menighedsrådet
På menighedsrådsmødet den 20. november var der valg til forskellige tillidsposter. Valgene faldt således ud:
René Lunderskov, formand
Keld Schmidt-Møller, næstformand

Hanne Marie Houkjær er tidligere
hospicepræst og har beskæftiget sig
med sjælesorgen både praktisk og
teologisk. Det er hendes påstand, at
man aldrig nogensinde kan sige noget sandt om Gud ud fra en forsvarsposition. Slet ikke til det menneske
der har ondt i livet.
Studiedagene er et samarbejde mellem Mårslet, Tiset, Tranbjerg og
Astrup menighedsråd.
Temaet i år er:
Gudsbilleder og dannelse
i det moderne
Sognepræst Hanne Marie Houkjær
kommer til Tranbjerg sognegård den
22. februar 9.30-12.00 og taler om
emnet:

Susanne Lauritsen, sekretær

Kommende foredrag:
Forfatter og ph.d. Iben Krogsdal:
Emne: Hjertes dannelse – om gudsbilleder i den folkelige religiøsitet
15. marts i Tiset sognegård

Lidt om foredragets indhold:
Når mennesket har ondt i livet, spørger det til meningen med livet og det
onde, der sker. Når Gud er god,
hvorfor er han det så ikke?

Provst Elof Westergaard:
Emne: Levende gudsbilleder i kunst
og digtning
29. marts i Astrup sognegård

Skal vi lære af det som sker, eller
skal vi blot lære at leve med det?
Hvis der ikke er en mening med det
onde som sker, er det så muligt at
finde en mening i det?

Arne Andersen, kirkeværge
Per Dombernovsky, bygningssagkyndig.
Menighedsrådet

Det er i det lys, hun vil forsøge at
tegne sjælesorgens gudsbilleder.

Gudsbilleder i personlige kriser –
hvilke gudsbilleder melder sig, når vi
får ondt i livet?

Anders Christoffersen, kasserer
Else Svendsen, kontaktperson

Poul Borum skrev tilbage i 80erne:
”Ikke en Gud falder til jorden, uden
at det er spurvens vilje (Det vil sige
menneskets vilje) Mange guder er
faldet?”.

Der gives i disse år fra teologisk hold
flere bud på nye gudsbilleder. Skal
Gud forsvares eller anklages? Er
Gud fundamentet under vores vaklen-

Entre: 25 kr. inklusiv kaffe og brød

Studiedagsudvalget
(Anja Stokholm,
Jette R. Christiansen,
Anne Vejbæk og
Hanne Davidsen)
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Mårslet Kirkegårds takster 2014
På Mårslet Kirkegård er fredningsperioden for kistegrave 25 år og for urnegrave 10 år.
Erhvervelse af gravsteder (momsfri)
For medlemmer af Folkekirken: Gratis
For ikke-medlemmer af Folkekirken:
Kistegravsted m/1 plads
6.180,62 kr.
Kistegravsted m/2 pladser
10.301,04 kr.
Urnegravsted
1.133,11 kr.
Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden (inkl. moms).
Skal også betales ved fornyelse.
Pr. 25 år
Kistegravsted m/1 plads
143,18 kr. 3.579,50 kr.
Kistegravsted m/2 pladser
209,11 kr. 5.227,75 kr.
Yderligere pr. plads udover 2 74,17 kr. 1.854,25 kr.
Urnegravsted
101,98 kr. 1.019,80 kr. (10 år)
Vedligeholdelse af gravsteder (inkl. moms)
Pris pr. år
Renholdelse Grandækning
Kistegravsted m/1 plads
837,48 kr. 515,05 kr.
Kistegravsted m/2 pladser
1254,67 kr. 669,57 kr.
Yderligere pr. plads udover 2 418,23 kr. 154,52 kr.
Urnegravsted
643,82 kr. 515,05 kr.
Legater for en fredningsperiode (inkl. moms)
Priserne for et traditionelt gravstedslegat er pris pr. år (se ovenfor) gange det antal år et gravstedslegat er gældende.
F.eks. koster vedligeholdelsen af et urnegravsted i 10 år med renholdelse og grandækning kr. 11.588,70.
Legataftale er obligatorisk ved følgende gravstedsformer:
Urnegravsted i græs med plade, 10 år 5.536,90
Kistegravsted i græs med plade, 25 år 11.073,50
Urnegravsted, anonym, 10 år
2.575,30
Kistegravsted, anonym, 25 år
10.301,00
Begravelsesudgifter
Gravkastning (momsfri)
Lørdagstillæg
Voksengrav
5.562,56 kr. 1854,19 kr.
Barnegrav
2.781,28 kr. 927,09 kr.
Urnenedsættelse
592,31 kr. 309,03 kr.
Timepris (inkl. moms) for anlægsarbejde

437,79 kr.

Andet
Aftale om forårs- og sommerblomster, juletulipaner, kranse og buketter kan tilkøbes. Nyanlæg og omlægning af gravsteder udføres gerne af kirkegårdspersonalet og betales særskilt efter regning. Årsregninger efter de til enhver tid gældende
takster vil blive udsendt forud ved hvert års begyndelse. Kontakt graveren for spørgsmål om vedligeholdelsesaftaler og
andet på 8629 4841 eller graver@maarslet-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 - 16.00.
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. 26. februar 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.

19

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
René Lunderskov
Præstegårdsvej 84
Tlf. 8621 2186
rl@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for februar
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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KulturCafé 8320 i februar
KulturCaféens første arrangement i ikke ved er, at hun har været mesterkok
2014 er en LitteraturCafé, der tilrette- på en af de fineste restauranter i Paris.
lægges i samarbejde med
”Litteraturkredsen 8320”.
En dag vinder hun i lotteriet og beslutter sig for at tilberede et overdådigt
Den 27. februar kl. 19.30 indbydes til måltid for den lille nøjsomme menigen musikalsk genfortælling af Karen hed. I takt med at den vidunderlige
Blixens novelle Babettes gæstebud i mad glider ned, vokser kærlighed og
Mårslet sognehus.
forsoning frem.
Cand. mag og fortæller Helle Erdmann Entre 50 kr. – inkl. et hyggeligt kaffeFrantzen fortæller, og cand. phil. i mu- bord.
sik og organist Steen Jørgensen fra
Jysk Musikkonservatorium lægger muKulturcaféens initiativgruppe
sik til denne opførelse.
Anna Johnsen, Rigmor Nilsson, Lisbet
Thorendahl og Hanne Davidsen
I 14 år laver Babette klipfisk og øllebrød til den fattige menighed. Hvad de

Sorggruppen i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en
sorggruppe.

Den begynder
mandag den 17.2.2014
kl. 16.30
i Mårslet Sognehus
Et møde varer ca. to timer, og der afholdes møde hver anden mandag, i alt
8 gange.
”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.
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.
Et andet udsagn er: ”Min omverden
synes, jeg hurtigt skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke,
skal jeg hilse og sige”.

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.
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.

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Det giver en god
fornemmelse i maven
Under dette motto deltager Mårslet
Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling.

Det gør vi søndag
den 9. marts 2014
Vi vil gerne lokalt være med til at
yde en indsats i bekæmpelsen af
akut sult rundt omkring i verden og
ikke mindst aktivt medvirke til at
bekæmpe årsagerne hertil ved langsigtet udviklingshjælp og ved at
arbejde for menneskers ret til at leve
et værdigt liv.
Vi gør det sammen med flere end
1200 andre sogne og omkring 20.000
frivillige indsamlere.
Ved sogneindsamlingen i 2013 –
som i øvrigt var 15. år i træk - samlede 65 frivillige i Mårslet Sogn
35.991,- kroner ind. På landsplan
samlede 20.000 indsamlere 12 mio.
kroner.
Indsamlingen sættes i gang kl. 10.00
i Sognehuset, Obstrupvej 4A, hvor
menighedsrådet vil være vært ved et
mindre traktement såvel før som efter selve indsamlingen.
Sæt X i din kalender og meld dig
allerede nu som indsamler på tlf.
8629 0629 / 4011 0175 eller på
e-mail: k.lunderskov@gmail.com.
Med venlig hilsen
Knud Lunderskov
Langballevænget 6
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Livet på kirkegården
Nogen har nok bemærket, at vi på det
seneste har gravet og plantet en del i
kirkegårdens nordvestlige hjørne,
hvor der hidtil har været en stor græsplæne. Her er vi i gang med at anlægge en parkkirkegård.

Det bliver et nyt tilbud til urnegravsteder, hvor man sætter sin urne ned
mellem forskellige mindre træer i en
bund af blomstrende stauder.
Vi glæder os til at vise resultatet frem
når arbejdet er færdigt.
Graver
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Fotos:
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

21

22

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2014

”Skal

vi hjælpe med at pakke jeres varer?”
Har du en opgave, du kunne bruge
spejderpigernes
hjælp
til
–
derhjemme, på din arbejdsplads, i
din grundejerforening eller hvor
det nu kunne være, så er du velkommen til at ringe til Line Sterndorf på telefon 28 25 04 34.
Det kan også være, du har en virkelig lys idé til et arrangement eller
en event i byen, der kunne give en
skilling, som bringer dem et skridt
nærmere Irland. Pigerne går i 7.-8.
Klasse.

Det spørgsmål fik hundredevis af
kunder i Mårslet Brugs stillet af smilende spejderpiger i grønne uniformer
lørdag, søndag og mandag før jul. Det
kom bag på mange, sandsynligvis
fordi det er mindst 20 år siden, at alle
lige fra den lille købmand til det store
supermarked havde ’pakkepiger’.
Men stort set alle takkede smilende ja
til det uventede tilbud om at få julegodter og den sidste pynt til juletræet
pakket ned, så de kunne komme hurtigere hjem og lade julefreden sænke
sig.
Samler penge til Irlandstur
Selvom spejdere –i hvert fald i vittighedstegningerne –er sådan nogen, der
gør gode gerninger bare fordi de ikke
kan lade være, var der en bagtanke
med venligheden.
De grønne pigespejdere skal nemlig
på lejr i Irland til sommer –og den
slags koster penge. Og her kommer
Brugsmanden ind i billedet. Han gav
nemlig pigerne løn for de timer, de
stod og lettede arbejdet for både kunder og kassemedarbejdere –og pengene går til den store Irlandssparebøsse.
Flere af de søde Brugskunder gav på
eget initiativ ekstra penge til pigernes
tur –og et par stykker spurgte til hvor
indsamlingsbøssen stod. Sådan én
havde de desværre ikke tænkt på at
have med, men det husker de nok næ-

ste gang.
Og der bliver sandsynligvis en næste
gang –eller flere – hvor mårsletterne
har mulighed for at hjælpe pigerne
med at komme af sted.
Tropsleder Line Sterndorf fortæller,
at målet er at rejse 28.000 kr. –og de
har nået de 7000 kr.
”Udover at pakke varer ved Brugsen
har pigerne solgt julekalendere ved
dør-til-dør salg og ved juletræssalget
holdt de pebernøddekonkurrence og
solgte pigeonæbler og hjemmebagte
cantuccini,”
siger
hun.
Pigernes hjælp er til salg
Line sidder i det lille udvalg, som
koordinerer pigernes fundraising. De
har flere tiltag på tegnebrættet, som
de håber bringer dem tættere på
28.000-kroners-målet
.
”Vi deltager i en videokonkurrence
Spar Nord har udskrevet, hvor vi kan
vinde 10.000 kr. Så regner vi blandt
andet med at lave restaurant for venner og familie i februar-marts måned
og lave et natløb for unge i 7.-9. klasse. Så har vi snakket om at lave bilvask og vil meget gerne hjælpe i køkkenet til konfirmationer,” fortæller
tropslederen.

Tak til juletræskunderne
Pladsen foran spejderhuset summede
af liv lørdag den 14. December. Her
startede årets salg af juletræer og mårsletterne var opsatte på at få det flotteste træ med hjem til netop deres
stuer.
I år var vores træer mindre end sidste
år, men det kunne alligevel være
svært at finde det man ønskede sig.
Men langt de fleste som dukkede op
for at høste sig et juletræ –og dermed
støtte de grønne spejdere i Mårslet –
fik noget med sig hjem.
Mange kunder fandt også vej ind i
spejderhuset, hvor de grønne pigespejdere og KFUM-spejderne bagte
æbleskiver på gammeldags manér. Og
den duft er efterhånden så sjælden, at
en god del af juletræskunderne også
blev æbleskivekunder.
Så mange tak til alle jer der støttede
os igen, til jer der købte hos os for
første gang og til de frivillige, der gav
en hånd med.
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TMG - Nyt

GERALFORSAMLINGER
I TMG’s afdelinger

ONSDAG D. 26. FEBRUAR KL. 19.00
I skolens kantine (indgang fra P-pladsen)
Dagsorden iflg. vedtægterne.
19.00-20.00 : TMG og idrættens rolle og udviklingsmuligheder i 8320. Spændende oplæg
og debat. Derudover diverse forfriskninger og overrækkelse af pokaler.
20.00-

: De enkelte afdelinger har generalforsamlinger i de tilstødende klasselokaler.

Badminton – Basket – Cykelmotion – Dart – Fodbold - Gymnastik – Håndbold – Motion
– Petanque – Tennis – Volley
Hovedgeneralforsamlingen er onsdag 19. marts kl. 19.30 i HalHuset
Dagsorden iflg. vedtægterne

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

20 45 29 39

kurt@kirkedal.dk

Næstformand og halhusansvarlig

Kent Pedersen

20 30 73 50

makpedersen@mail.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

41 31 13 79

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

formand@tmg-haandbold.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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Nyt fra gymnastik
Mor i form i Sognegården
13. januar 2014 startede 15 friske
mødre og skønne babyer på Anna og
Lottes nystartede Mor i form hold.
Anna Bak og Lotte Brogaard er en
fast del af gymnastikforeningens instruktørkorps og mente som nybagte
mødre for 3. gang, at nu var det tid at
etablere et hold for mødre på barsel.
Ved fælles hjælp er dette nu en realitet, og vi siger tak for initiativet! Holdet træner i Sognegården mandag
formiddag.
Poletter støtter gymnastikken

Vi vil gerne sige tak til SuperBrugsen
for at have udvalgt TMG Gymnastik
som et af 3 initiativer, de vil støtte
økonomisk. Gymnastik er nemlig
kommet med på donationsstanderen i
1. kvartal 2014, da vi brændende ønsker os nye redskaber. F.eks. en nedspringsmåtte som de små kan tumle
på, de store kan lande sikkert i, og de
voksne kan bakse rundt med til
crossfit. Så når du handler i Brugsen,
så smid endelig en polet i standeren.
Vigtige datoer
Du kan også komme til generalforsamling d. 26. februar og se os lidt an

J. Det foregår på skolen, hvor alle
TMGs afdelinger afholder generalforsamling samme aften. Alle er velkomne. Sidst men ikke mindst skal
du og din familie sætte kryds ved d.
29. marts, hvor vi afslutter vintersæsonen 2013/14 med en forrygende
forårsopvisning. I øjeblikket bliver
der trænet spring og serier til den store guldmedalje, og børnene begynder
at glæde sig rigtig meget til at vise,
hvad de har lært.
Gymnastikafdelingen ønsker alle et
godt og bevægeligt nytår.
Tine

TMG Gymnastik søger ny kasserer
Efter en årrække i TMG Gymnastik
har vores faste kasserer, Grethe Rasmussen, valgt ikke at stille til genvalg
ved Generalforsamlingen i februar
2014. Gymnastikafdelingen søger
derfor en ny og engageret kasserer,
der vil være med til at drive Mårslets
gymnastikforening og være en del af
en
aktiv
bestyrelse.
Gymnastikforeningen tæller ca. 350
aktive børn og voksne, 25 instruktører
og en bestyrelse på 5 medlemmer.
Som kasserer vil du være med til bestyrelsesmøder ca. hver anden måned
og have mulighed for at præge og
deltage i arrangementer såsom opvis-

ning, Stop-op-og-Hop dag, nytårskur
og lignende. Du vil være ansvarlig for
regnskab og driftsbudget samt de løbende opgaver med afregninger, kursusbetalinger og lign. Vi anvender
systemet Conventus til online betaling fra gymnasterne, og vi vil selvfølgelig sætte dig godt ind i systemet,
så du kan få størst muligt udbytte heraf.

have arbejdet som kasserer, men det
er ikke et krav. Godt humør og lyst
til at engagere dig i en veletableret
lokalforening står derimod højt på
ønskelisten.

Om du er junior eller senior, gymnast
eller ej betyder mindre, for det væsentligste er, at du er tal-minded og
optaget af, at kassen stemmer, og at
økonomien er sund. Du må gerne tidligere have siddet i en bestyrelse eller

Eller
Grethe Rasmussen
tlf. 21 62 75 09,
rasgrethe@hotmail.com
for at høre nærmere.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt:
Tine Westergaard Clausen
tlf. 89 38 15 86,
tinewestergaard@gmail.com

KIOSKEN I HALHUSET ER LUKKET …..
TMG’s Hovedbestyrelse har besluttet at lukke kiosken i HalHuset
for en periode.
Der har gennem de senere år været
faldende omsætning, og det har
gjort, at de frivillige, som trofast
har holdt kiosken åben, ikke synes,
at det er sjovt at passe kiosken
længere.
Vi må erkende (og undre os over
…) at klublivet ikke er, hvad det

har været, selv om der er mange
aktive i hallen, motionscenteret og
på boldbanerne.
De frivillige vil gerne møde op,
når der er stævner og andre arrangementer, hvor der kan forventes
kunder i kiosken.
Der vil fremover være åbent torsdag aften, når Dart-afdelingen
spiller.
Hovedbestyrelsen vil i løbet af for-

året genoverveje situationen og er
meget lydhøre for forslag til, hvordan vi får liv i HalHuset og gang i
klublivet igen.
Kom meget gerne med forslag hertil ;-)
Send en mail til den HalHusansvarlige :
makpedersen@mail.dk
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Plads til nye frivillige i motionscentret
ner i den lovpligtige ledelse (hed før
bestyrelse):

Mårslet Motionscenter vil gerne gøre
det endnu bedre end hidtil. Derfor
lægger bestyrelsen for TMG motion
arbejdet og opgaverne om, så morgendagens frivillige ikke behøver være i bestyrelsen, men i interessegrupper.

1) en formand der har kontakten til
TMG HB, Mårslet MultiHus, idrætsorganisationer
2) en aktivitetsformand, der har den
koordinerende kontakt til fitness- og
indoor cykling instruktørerne samt
løbetrænerne
3) en økonomiansvarlig, som har det
daglige arbejde med regnskab og budget
4) måske yderligere en person

Har du hænderne på rette sted og vil
hjælpe med at vedligeholde bygning
og maskiner, er der plads til dig i en
gruppe kun med dén opgave og eget
budget.

Ledelsen skal være ledelse, dvs. tage
udviklingsmæssige og økonomiske
beslutninger samt bistå og sparringsudvikle med kompetencegrupperne
ved flere årlige møder.

Har du lyst til at organisere fester,
events og åbent hus-arrangementer, er
der plads til dig i sådan en gruppe kun
med dén opgave og eget budget.

Sammen med denne omlægning vil vi
invitere alle interesserede ind i den
kompetencegruppe, de synes, de vil
lægge deres kræfter og viden i. Hver
gruppe får et selvstændigt budget og
selvstændige beslutninger at arbejde
med - inden for rammen af det fælles
aftalte.

Og så videre… med den krølle, at fast
frivilligt arbejde belønnes med fri
træning i centret.
Vi lægger stilen om, fordi vi ved, at
kun få ønsker at gå ind i en traditionel
udgave af en bestyrelse. Derfor lægger vi om til en tre personers ledelse
og håber, at mange af jer læsere vil få
lyst til at gå ind i en gruppe, hvor du
kun behøver at arbejde med netop den
type opgave, du har lyst til.
Hensigten er at sikre fremtiden for et
motionscenter, der bygger på kvalitet
i bygning, materiel og instruktører og
at sikre overgangen fra det nuværende
center til at blive et center i det kommende Mårslet MultiHus.
Derfor bevarer vi kun tre-fire perso-

Vi foreslår disse grupper:
•

•

instruktørkontakt. Dvs. en
gruppe der dels sikrer koordinering af instruktørønsker om
uddannelse, nyt udstyr, sociale
arrangementer & sikrer formidlingen af spørgsmål, ønsker og
viden
mellem
instruktør/
trænergrupper og ledelsen
praktisk gruppe. Vi har behov for en gruppe frivillige,
som vil vedligeholde centret
dvs. selv sørge for eller fremskaffe reparation af udstyr,
slibning/maling af vinduesrammer, vinduesvask, tagrende-

rensning, bygningstjek, lampepære-skift inden som ude.....
•
PR-gruppe. En håndfuld frivillige der gerne vil etablere og
udvikle en kontakt til lokale
medier som MårsletBladet,
maarslet.net, Politikens Lokalavisen, Aarhus Stiftstidende, JP
Aarhus og dér fortæller om
nye initiativer f.eks. en spinning-maraton sessions, en fælles tur til et motionsløb eller en
tri-event hele tiden med TMG
motion vinklen
•
eventgruppe. Vi har behov for
sociale arrangementer til at kitte de frivillige sammen, f.eks.
en nytårs- og en sommerfest,
medlemmer til centret via en
udendørs forårsfest med aktiviteter og grill, en maratonspinning osv. & at skabe en
stolthed over at være en del af
centret via nye typer events for
byens borgere a la Åbent Hus
samt deltage i fælles event a la
MaxPuls med andre TMG afdelinger i byfesten
DESUDEN: TMG motion har
sin årlige generalforsamling 26.
februar på Mårslet skole. Afdelingen skal bl.a. vælge en ny
formand. Se nærmere info på
https://www.facebook.com/
tmgmotion?ref=hl
Tænder du på at lave frivilligt arbejde
inden for et emne, du gerne vil give
tid til at få til at lykkes, gå med. Kender du andre, der også vil være med,
tag dem med.
Send mig en mail til
bille1113@hotmail.com
eller sms/ring mig på 25 67 51 86
Steen Bille, formand for TMG motion

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Ny formand i TMG Badminton søges
Det er nu snart min sidste optræden
som formand i badmintonafdelingen,
men der mangler stadig en afløser.
Jeg har meddelt at jeg stopper ved
denne generalforsamling og der er
brug for nye kræfter. Jeg har ikke
længere nogen tilknytning til klubben
gennem mine børn og jeg har mistet
begejstringen. Der er brug for nye
kræfter, som vil fortsætte arbejdet og
forhåbentlig løfte klubben til noget

endnu bedre. Det kræver såmænd ikke det store – bare lidt vilje og noget
tid man vil investere. Der er hyret
hjælp udefra til kasserer jobbet og
både jeg og den tidligere kasserer vil
hjertens gerne bistå med et godt
råd. Bestyrelsen består lige nu af Peter, klubbens webmaster, og NielsJakob, som kom ind sidste år. De kan
klare en masse, men skal bruge hjælp
til at drive klubben videre. Flere står i

kulissen og tager sig af enkeltopgaver, så bestyrelsesarbejdet består
egentlig mest i kontakten til HB og
medlemsadministration. Jeg håber
meget der er nogen som vil føre klubben videre og ser frem til en god generalforsamling.
Jesper Holm
TMG Badminton

Ny tradition i Mårslet – NytårsLØB
ca. 20 minutter – og så kom de
”dryssende” i små grupper. Efter en
times tid var alle – både 5 og 10 km
løbere i hus og snakken gik livligt
medens der blev skålet i boblevand af
varierende styrke.

Glade løbere på vej i mål under NytårsLØB i Mårslet.
Gruppen ”De Løbeglade” i Mårslet
stod bag det første NytårsLØB med
mere end 130 deltagere.
Lidt misundelig kunne man jo godt
blive på alle de mere end 130 løbeparate Mårslet-borgere, der var klar til
at tilbagelægge de udlagte 5 eller 10
km, mens den dårlige samvittighed
over IKKE at deltage var liiiiige ved
at overskygge glæden over at se SÅ
mange bakke op om dette fremragende initiativ.

Heldigvis vandt fornuften og glæden
over at være med som passiv løber –
og det blev et par forrygende timer i
SuperBrugsens anneks i den tidligere
bankbygning, hvor SuperBrugsen
havde lavet et imponerende set-up på
målstregen.
Her var champagne og kransekage til
både voksne og børn; bananer; æbler;
og vand til de svedende løbere.
De første 5 km løbere kom i mål efter

”Vi er meget glade og positivt overraskede over den store opbakning”, siger Ane Nederby fra ”De LøbeGlade”
og fortæller videre, at der var nogen
flere end de tilmeldte 130 løbere. Da
løbet blev skudt i gang var der en
række ikke tilmeldte samt et større
antal børneløbere, som fulgte med de
voksne. ”Vi blev fra mange sider opfordret til at gøre det til en fast tradition – og den udfordring tager vi gerne
op. Derudover overvejer vi også at
lave en ”forårsklassiker” – men det
ligger endnu ikke helt fast. Men det
gør NytårsLØB’et”, afslutter Ane
Nederby.
IndsamlingsGruppen for MultiHuset
var også på pletten med salg af Mårslet Armbånd og Mursten til MultiHuset samt information om MultiHuset. Også set herfra var det en forrygende og belivende afslutning på
2013 og et fint perspektiv for 2014.
Hanne Marklund, Styre- og IndsamlingsGruppen for Mårslet MultiHus
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Aftægtskontrakt anno 1850 i Mårslet

Aftægt var frem til begyndelsen af
1900-tallet et centralt begreb i Danmark. Dengang havde man ikke et
socialt netværk som i dag. Når man
blev gammel kunne man ikke få pension. Man måtte sikre sig på anden
vis. For ejere af fast ejendom skete
det ved, at en del af betalingen af gården skete gennem aftægtsret på gården. Dvs. man som sælger havde ret
til at blive forsørget af de nye ejere.
Sikringen af forsørgelsen skete gennem oprettelsen af en aftægtskontrakt,
hvor der nøje blev beskrevet, hvad
aftægtsyder skal yde til aftægtsnyder.
– Herved får man samtidig et godt
indblik i, hvad man forbrugte af forskelligt i et meget mere pengeløst
samfund.
Aftægtskontrakten er mellem Christian Jensen(24 år) og hans mor Maren
Jensdatter(63 år), som var enke efter
Jens Pedersen. De boede på gården
matr. 4 i Mårslet By, der dengang lå
ved Lindegårdsvej. Maren dør her i
1860 efter 10 år på aftægt.
Aftægtskontrakt imellem enken Maren Jensdatter og hendes søn Christian Jensen begge i Mårslet. Jeg underskrevne enke Maren Jensdatter afstår
hermed med sin høje husbondes Hr.
Kammerherre Hofjægermester Baron
von Gyldenkrones tilladelse, min ibo-

ende gård i Mårslet By under baroniet
Vilhelmsborg, der står for hartkorn
gammel matrikel ager og eng 5 tdr.
og 1 fkr. 5/38 alb. skovskyld der er
overgået til ny matrikel 5 tdr, 1skp, 3
fkr, ¾ alb jordskyld, med derpå værende besætning og inventar samt indog udbo, til min søn Christian Jensen
på følgende betingelser:
1) I stedet for afståelse forbeholder
jeg mig som min ejendom at medbringe i min aftægtsbolig: 2 håndkedler, en thekedel, en kakkelovn, en
pande, 2 gryder, 2 messing lysestager,
et fyrbækken, et stueur, et sengested,
4 dyner, 4 puder, et liden bord, en
bænkekiste, 7 stole, en liden øltønde,
og 2 dragkister med deriværende tøj samt betaler mig årlig til nødvendige
udgifter, den 1. maj 3 rbd. og den 1.
nov. 3 rbd.
2) Til beboelse min levetid forbeholder jeg mig de 4 fag i den søndre ende
af det østre hus, som han skal indrette
for egen regning, med loft, vinduer,
døre, en skorsten, m.v., alt således
som jeg nærmere forbeholder mig at
bestemme, og vedligeholde samme
forsvarlig så længe jeg lever; denne
indretning skal være fuldført efter ¼
års varsel fra min side.
3) Udi årlig aftægt leveres mig: 2 tdr.
rug, 2 tdr. byg, 1 td. malt, 3 tdr. kartofler, 1 skp. salt, ½ skp. humle, 1 lp
renskaget hør, 3 lp saltet og røget
flæsk, 1½ lp smør, 3 lp ost, 2 snes æg,
3 læsser bøgebrænde eller ½ favn
knippelbrænde, 10 læsser tørv af hendes eget skifte ved Hinnedrup - en
potte nylig malket mælk, daglig når
koen er sen.
4) Til brug og afbenyttelse så længe
jeg lever forbeholder jeg mig 5 frugttræer østen for stuehuset som jeg selv
udvælger, samt 4 favne jord i bredden
fra øster imod vester i haven, hvortil
såvel som til brønden i gården jeg
forbeholder mig fri og uforhindret
adgang. Ligeså forbeholder jeg mig at
udtage en ko og 2 får af gårdens kreaturer, som gårdens besidder skal fodre
og græsse mig forsvarlig ligesom sine
egne kreaturer, samt vedligeholde
disse med tøjr, det bemærkes at lammene ikkun græsser til indbindingstid; dersom koen skulle enten blive

for gammel, dø eller på anden måde
blive mig utjenlig, skal han for egen
regning levere mig en anden tjenlig
ko og dette skal han gøre så ofte dette
tilfælde måtte indtræffe. Ligesom jeg
og forbeholder mig fri adgang til
bryggerhuset samt brugen af redskaberne sammesteds.
5) Det ommeldte korn skal være ovntørret og forsvarlig ligesom de øvrige
varer skal være forsvarlige i alle måder, mit korn skal han besørge mig
malet, mit brød bagt, øllet brygget og
mine klæder vaskede, alt når forlanges og for egen regning, mit ildebrændsel skal være forsvarlig såvel
med hensyn til kvantitet som kvalitet,
tørvene må være skårene således at
samme kan være tjenlige at bringe i
hus i rette tid hvilke såvel træbrændet
der og skal forsvarlig, leveres mig frit
ved min bopæl, træet leveres inden
hvert års første november såvelsom
de ommeldte kartofler.
6) Aftægten leveres mig således: af
kornet leveres mig det halve den 1.
maj og det halve den 1. nov. - smør,
ost og salt til Skt. Hansdag og Mortensdag hver gang med det halve, hør,
humle og æg hvert års 1. nov. og flæsket til Kyndelmisse.
7) Skulle jeg have i sinde at forlade
min bolig og flytte til en af mine andre børn, skal jeg dertil have ret, dog
ikke længere end 2 mile fra gården,
hvortil han skal levere mig frit den
betingede aftægt, nytten af koen bortfalder da imod at han hvert halve år
betaler mig 2 rbd., fårene med yngel
bliver på gården som ovennævnt til
min rådighed. Men skulle jeg atter få
i sinde at tiltræde min aftægtsbolig da
skal det stå mig frit for, imod 1/4 års
varsel, og nyder jeg igen de fulde rettigheder efter denne kontrakt.
8) Dersom jeg skulle blive svagelig
og behøve opvartning og pleje, da
skal han være pligtig uden godtgørelse at yde mig den således som et skikkeligt menneske vil være bekendt.
9) Når jeg ved døden afgår skal han
besørge mig hæderlig begravet efter
egnens skik og brug, og skal han da
beholde koen og fårene som vederlag
derfor; men mine efterladenskaber
skal deles (fortsættes næste side)
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imellem ham og mine øvrige børn
eller
deres
arvinger.
Således have vi oprettet og med hinanden indgået denne kontrakt i al venskab, og som jeg Christian Jensen
forbinder mig til at opfylde i alle dele
således at min Moder ingen grundet
årsag skal få til klage; og skulle dette

blive tilfældet da underkaster jeg mig
den hurtige retsforfølgning i følge
forordning af 25. januar 1828.
På denne aftægt vove vi underdanigst
at udbede vor høje husbonds gunstige
approbation.
Mårslet den 16. november 1850.
Christian Jensen og Maren Jensdatter

med påholden pen. Til vitterlighed: F.
J. Astrup og Mikkel Jacobsen begge
af Mårslet. Approberes: Gyldenkrone.
Læst inden Vilhelmborgs Birketingsret mandagen den 13. januar 1851 og
derefter indført i bemeldte birks Skøde- og Panteprotokol.
Mårslet Egnsarkiv

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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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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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Hvis du vil vide mere om den fortid,
der danner baggrund for den nutid og ikke mindst den fremtid, du er en
del af., så bliv medlem af Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening.
Årligt kontingent:
Personligt 50 kr. og husstandsmedlemskab 80 kr.
Ring til Ingerlise Wendland, på tlf.
8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk

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 arkiv-materiale.
Mail:
maarsletegnsarkiv@gmail.com
Hjemmeside:
http://maarsletegnsarkiv.dk

Efterlysning
Egnsarkivet mangler navne på bl.a
elever fra Mårslet skole og konfirmationsbilleder.
(fra ca. 1970 og fremefter)
Kan du hjælpe
Så kig ind på hjemmesiden

Bagpå billedet er skrevet Morten
Daugaard, er det ham der er fotografen?

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 12. februar og onsdag d. 26.februar 16.00 til 17.30

Julekampagne for Mårslet Armbånd
i både SuperBrugsen og REMA 1000
Hanne Marklund, Styre- og IndsamlingsGruppen Mårslet MultiHus
En søndag eftermiddag, mens julehandelen var på sit højeste, kunne
man blandt nødder, flæskestege og
meget andet godt, møde StyreGruppens medlemmer på kampagnejob for
Mårslet MultiHus.
StyreGruppen for Mårslet MultiHus
slog til med et par uvarslede ”pop-upshops” i de to
supermarkeder lige før jul.

Denne gang var der fokus på dels information om MultiHuset og dels på
salg af både Mårslet Armbånd og
Mursten til støtte for det kommende

MultiHus.
Og selv om både kunder og købmænd
havde travlt tog mange sig tid til at
stoppe op for både køb og en snak om
MultiHuset.
Både Styre- og IndsamlingsGruppen
har nu nogle gange iværksat sådanne
små commando-raids og lover, at det
ikke er sidste gang, at sådanne pop-up
-shops vil – nå ja – poppe up!
Godt Nytår!

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Det Gamle Mejeri tildelt stjerne
i Den Danske Spiseguide

Det er to tilfredse kokke og ejere,
William Jørgensen og Søren Jakobsen, der i dag møder ind på restaurant
Det Gamle Mejeri ved Vilhelmsborg
efter, at de i går modtog den gode
nyhed, at Den Danske Spiseguide
2014 havde tildelt dem 1 stjerne ud af
3. Den Danske Spiseguide er den
mest respekterede årlige vurdering af
den danske restaurantverden.
”Vi er meget beæret over at have fået
en stjerne i Den Danske Spiseguide.
Vi mener da også, at det er fuldt for-

tjent. I de ni år vi har eksisteret, har vi
arbejdet hårdt for at nå hertil, og samtidig giver anerkendelsen lyst og motivation til at stræbe efter flere stjerner og mere anerkendelse,” siger Søren Jakobsen.
Restaurant Det Gamle Mejeri ejes af
de to barndomsvenner William Jørgensen og Søren Jakobsen, der i 2005
besluttede sig for at gå sammen og
købe Det Gamle Mejeri. Inden da
havde de været ansat på flere af landets bedste restauranter, som bl.a.
tæller Svinkløv badehotel, Ketchup
og Molskroen. På Molskroen arbejdede de som ligestillede køkkenchefer,
inden de tog hul på drømmen om
egen restaurant. Det Gamle Mejeri er
skabt ud fra ideologien om, at være
en restaurant der ikke går på kompromis med kvalitet, et sted hvor udvikling, og en fornuftig tilgang til såvel
råvarer, gæster og personale er i fo-

kus. På Det Gamle Mejeri er køkkenet et gourmetpræget landkøkken,
hvor der eksperimenteres med begge
ben i den jyske muld.
Fakta om Det Gamle Mejeri
Gourmetpræget landkøkken
Åbent fra onsdag til lørdag
Frokost og a la carte menuer
Beliggende i de smukke omgivelser
ved Herregården Vilhelmsborg ved
Mårslet ca. 10 km syd for Århus.
Se mere på www.detgamlemejeri.dk
Yderligere information kontakt:
Søren Jakobsen, ejer og kok Restaurant Det Gamle Mejeri
William Jørgensen, ejer og kok Restaurant Det Gamle Mejeri
T. 86 93 71 95 M. 26 13 75 93
www.detgamlemejeri.dk
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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