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Der er gang i en masse nyt

På den materielle side bliver byen endevendt i forbindelse med modernisering af
spildevandssystemet – og på den anden side arbejder kommunen med at skabe de
ideelle rammer for implementering af den nye skoleordning og koordinering med
initiativet omkring Multihuset.
REDAKTION
Og der er startet en Borgerindragelses proces uden lige af Fællesrådet - eller skal
Redaktør
vi hellere sige, at en proces er taget op igen på en ny måde – med opslag i SuperJohn Engelbrechtsen
Brugsens den gamle bankbygning, hvor allerede mange har lagt vejen forbi, som
Ovesdal 30
beskrevet i sidste nummer af bladet.
8320 Mårslet
Fællesrådet omfatter en kakofoni af forenede initiativer lige fra frimærkesamlere
Tlf. 86 72 09 02
og fodboldspillere til landbrugere og kommunalt påbudte grundejerforeninger,
john.engelbrechtsen@8320.dk
skolen og kirken og mange flere.
Alle har chancen for at blive hørt – samlet en gang om året ved repræsentantIndlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
skabsmødet. Men der er ikke tid til andet end koordinering og vedtægter, økonoKratleddet 5, 8320 Mårslet
mi og overordnede ide-indspark.
Tlf. 86 72 20 00
Med de nye aspekter i byens liv, husene imellem, har vi brug for fordybelse og
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
megen kommunikation.
Hvad rør der sig i alle vores foreninger – ved vi nok om hinanden til at udnytte
Annoncer
det store potentiale, der ligger i de samlede aktiviteter. Det er den effektive præHanne Salling Jensen
sentation af ideerne, der får os alle med til alt det vi egentlig gerne vil med til.
Kratleddet 5
Det gavner ikke bare os selv som personer - familier, men det gavner hele vores
8320 Mårslet
lokalsamfund, som bliver rigere, sikrere og mere modstandsdygtigt over for det,
Tlf. 86 72 20 00
der kan udviske konturer ved storbyens vækst, samtidigt med at det gør os i stand
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk
til at udnytte alle de positive aspekter ved den hele tiden stigende tilgang af nye
Forsidefotos :
familier i Stor Aarhus.
Jesper Andersen ( jubilæum
De praktiske tiltag til at skabe rammerne om den tredje Foreningernes Dag arbejMårslet frimærke og mønt klub )
des der på højtryk for at arrangere. Dels vil vi gerne sørge for at oplyse nye borgere og dels også alle andre interesserede borgere om alle de gode muligheder
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene foreningslivet i Mårslet kan tilbyde.
forfatteren og eller indsenderen.
På den anden side er der også stor værdi i, at foreningerne får lejlighed til at møRedaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof. des i et samlet forum – der opstår megen sød musik i den anledning – til gensidig
inspiration. Det viser sig igen og igen, at vi kan lære af hinanden - også på den
Deadline er den 10. i måneden for stof til praktiske side.
Sidst, men ikke mindst stiller Fællesrådet et passende beløb til rådighed for præefterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på
miering af mindst to foreninger, der arbejder med nye og givende aspekter – både
2350 stk. - dog ikke i januar og august. for dem selv og for lokalsamfundet.
Præmierne uddeles på dagen.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

I næste nummer af bladet vil udvalget komme med mere udførlige beskrivelse af
rammerne for "Foreningernes dag" - herunder ansøgningsfrist samt hvor meget,
der er til rådighed i "puljen" i år.

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

Udvalget for afholdelse af Foreningernes Dag

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

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

Ovesdal 30
Tranbjerggårdsvej 20
Nymarks Alle 109
Gl. Bedervej 10
Hørretløkken 48
Hørret Byvej 13
Tingskovvej 10
Engleddet 1
Hørretvej 12

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. 26 29 47 59
Tlf. 86 29 05 00

john.engelbrechtsen@8320.dk
tranbjerggaard@hotmail.com
lpn@privat.dk
ph@perhenrik.dk
php@kpf.dk
margrethe@bogner.dk
lars.munk@live.dk
svenvoxtorp@hotmail.com
troels.laursen@superbrugsen.dk
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Stort og småt fra Fællesrådet
Snart høring om Beder-Beringvejen
Kommunens planlæggere bebudede i
april, at de i maj ville offentliggøre
den længe ventede VVM-redegørelse
for Beder-Beringvejen (VVM = Vurdering af Virkningerne på Miljøet).
Disse linjer skrives før offentliggørelsen er sket. Men når du læser dem,
kan VVM-redegørelsen formentlig
findes på kommunens hjemmeside og
via
maarslet.net.
I første omgang oversendes VVMredegørelsen fra rådmanden for teknik
og miljø til magistraten og derfra videre til byrådet. Samtidig bliver den

offentlig
tilgængelig.
VVM-redegørelsen er en væsentlig
del af byrådets beslutningsgrundlag,
når politikerne skal beslutte sig for en
af de tre mulige linjeføringer for den
kommende
vej.
En anden del af beslutningsgrundlaget
bliver de kommentarer som borgerne
sender til kommunen når VVMredegørelsen kommer i officiel offentlig høring. Høringen vil formentlig
begynde medio august, og den slutter
otte
uger
senere.
I løbet af høringsfasen vil kommunen
arrangere et borgermøde for hele området fra Beder til Bering. Desuden

MÅRSLET FÆLLESRÅD
vil Mårslet Fællesråds FU arrangere
et særligt borgermøde for 8320området.
Du kan læse mere om vej og beslutningsgang i referatet fra FU’s møde i
april. Find det på maarslet.net > Bag
om 8320 > Referater fra FU-møder.

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2014
Den
traditionsrige
prisuddeling
”Årets Mårslet Borger” pinselørdag
på Butikstorvet i Mårslet med Mårslet
og Omegns Brugsforening (i daglig
tale SuperBrugsen Mårslet) som
sponsor.
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv,
ulønnet indsats for byen, en forening,
klub eller andet til glæde for børn,
unge eller ældre. Udvælgelsen blandt
de indstillede (kun nye nominerede

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk

medtages) foretages af en komite med
de seneste års prismodtagere samt en
repræsentant fra bestyrelse i Mårslet
og Omegns Brugsforening.

Kåringen finder sted Pinselørdag den
7. juni 2014 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet.

Komiteen består i år af:
* Kurt Kirkedal Laursen, modtager af
prisen i 2012
* Trafikvagterne ved Mårslet Skole,
modtager af prisen i 2013
* Poul Granslev, bestyrelsesmedlem i
Mårslet og Omegns Brugsforening.

Begrundede indstillinger sendes eller
indleveres til:
Uddeler Troels Laursen, SuperBrugsen, Hørretvej 12, 8320 Mårslet.
Evt. til E-mail adr.:
Troels.Laursen@superBrugsen.dk
senest den 31. maj 2014.
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Tak for en fin ”Hold rent dag”
Og en lille opfordring til rygere og hundeejere
der deltog. En af deltagerne havde sat sig
for at indsamle alle cigaretskodder ved
Mårslet Station, specielt omkring bænk
og læskærmen. Til sidst opgav hun at
tælle hvor mange hundrede skodder hun
havde samlet.

35 aktive borgere i Mårslet havde skønt
forårsvejr søndag den 27. april, da de
gjorde byen renere at leve i. Denne aktivitet kører nu på 16.år. Vi kan konstatere
mindre henkastet affald, end da vi i sin tid
startede. Så de mange frivilliges indsats
har hjulpet. Dels ved helt konkret at fjerne skidtet, som andre hensynsløst har
smidt eller tabt, og dels ved at de frivillige år efter år har sat fokus på affald, så
det har den effekt, at der er færre, der
smider affald rundt omkring.
Alligevel blev det til ca. 125 kilo, og når
du tænker på, at øldåser, plastik, papir og
cigaretskodder ikke vejer særligt meget,
så var det særdeles flittige mårslettere,

En anden type affald, som vi bemærkede
var hundeposer! Du har sikkert også lagt
mærke til dem. Det er da pudsigt, at nogle
hundeejere samler lortet op og binder for
posen, og så smider de posen i naturen.
Så vi er mange i Mårslet, herunder de 35
som deltog den 27. april i Hold-rentdagen, der sender en meget stor tak til
hundeejere og cigaretrygere, når de nu
fremover undlader at kaste deres affald i
naturen.
Vi har et godt og afprøvet tip til cigaretrygerne: http://www.skodfrit.dk. Det
handler om lugtfrie lommeaskebægere.
De fylder intet i mændenes buksebaglommer eller i en dametaske. De er smarte,
og brugerne af disse har ikke længere
behov for at bevæge sig efter et askebæ-

ger. Smart og rent.
Ud over en stor tak til alle de flittige indsamlere, skal der også lyde en tak til
sponsorerne:



Konditorbageren i Mårslet, som leverede de dejligste rundstykker
 Superbrugsen i Mårslet, som leverede øl, sodavand og juice til børnene, og
hvad man ellers står og mangler på sådan
en dag
DN, der leverede plastikposer, og Natur
& Miljø Afdelingen i Aarhus Kommune,
der bl.a. leverede sikkerhedsveste, handsker og gribetænger.
Det er rigtig dejligt med en sådan opbakning til en god tradition. Næste år gentager vi aktiviteten, nemlig søndag, den 19.
april 2015. Sæt venligst kryds i kalenderen allerede nu.
Initiativgruppen til Hold-Mårslet-Ren
ønsker alle mårslettere en dejlig sommer.
Emma, Marianne og Jørgen
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QUILT QUIP
Den 21. juni kl. 10-14
(quiltere) i Mårslet og omegn, der
mødes på pladsen ved SuperBrugsen i
Mårslet ( i tilfælde af r egn har vi
lånt Brugsens hus) og dels syr og dels
viser,
hvad
vi
har
syet.

Der vil være mulighed for at sætte sig
ned og få lidt vejledning i, hvordan
man samler de små lapper til f.eks.
grydelapper
eller
brødservietter.
For fjerde gang afholdes QUiP –
Quilt in Public Day. Det er den dag
hvor quiltere over hele Europa sætter
sig sammen på et offentligt tilgængeligt sted og syr på deres patchwork og
samtidig viser nogle af deres arbejder.

Og så vil der naturligvis også være
kaffe på kanden.
På gensyn
I år falder dagen på midsommerdag
og vi er nogle patch-workere

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Har du overvejet at blive frivillig
ved Vilhelmsborg Festspil
august for at kunne få blandt andet
2 fribilletter til forestillingen.
I Boderne og Servicegruppen er der
mange, som har hele deres familie
med, og alderen spænder derfor
vidt fra helt ung og til de ældste
frivillige ved Festspillet. At være en
del af Festspillet giver en anderledes ferie.

Nedtællingen er startet til The
Sound of Music, og Festspillet
rykker snart ud på festspilspladsen
ved Vilhelmsborg, og alle er
spændte på, om de forskellige ender
når at blive bundet sammen.

Vilhelmsborg Festspil er siden 1991
blevet drevet af frivilliges lyst til
sammen at skabe festspil, og opbakningen har altid været stor fra lokalsamfundet. Festspillet har plads
til alle, og er, udover et amatørteater, også et socialt sted, hvor man
kan møde nye venner. Over de sidste par år er de mange frivillige
desværre blevet færre og færre,
men ambitionerne er ikke blevet
mindre. Tværtimod er ambitioner
steget i takt med den store anerkendelse Festspillet nyder fra publikum.

Især én gruppe er skrumpet ind
over de seneste år, og det er vores
Service/bodegruppe, som skal hygge og skabe stemning om vores
publikum. De frivillige, som varetager vores boder og serviceforhold,
har den første kontakt med vores
publikum, og er yderst vigtige i at
give den totale festspilsoplevelse,
som Vilhelmsborg Festspil er så
stolte af. Gruppen starter op i juli,
og arbejder i spilleperioden, og har
især travlt inden forestillingen går i
gang og igen i pausen. I mellemtiden forberedes og hygges der, med
mad og i godt selskab. De kan aften
efter aften nyde forestillingen og
ikke mindst publikums forventningsglæde, inden det hele går i
gang. Festspillet forventer, at man
som frivillige har minimum 6 vagter i perioden fra d. 27. juli til d. 16.

Overvejer du nu at blive frivillig?
Så skriv en mail til
vilhelmsborgfestspil@hotmail.com
med kontaktinformationer, så garanterer Festspillet at give dig en
uforglemmelig sommer med en
masse glade mennesker, en skøn
forestilling og glæden ved at deltage
og tage fat, hvor der er behov for et
ekstra sæt hænder.
The Sound of Music spiller fra d.
29. juli til d. 16. august. Se billeder
og klip fra forberedelserne på
www.facebook.com/vbf.dk

MÅRSLET-bladet JUNI 2014
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Næste gang
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

Egnsarkivet
holder åbent
er
onsdag den 11. juni
og
onsdag den 25. juni

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Nyheder fra UNG I MÅRSLET
Klub Legeplads Midgaard.
Pr. 1. August starter vi op med forhåbentligt mange nye 5 klasses elever
og siger hej til vores medlemmer fra 6
klasse. Går du i 6 klasse, og kunne
tænke dig at være en del af tilbuddet
på klub legeplads Midgaard, så er du
hjertelig velkommen. Den længere
skoledag vil betyde ændrede åbningstider, og vi er endnu ikke helt på
plads med dem. Indmeldelse i Klub
Legeplads Midgaard kan finde sted
hele året, men vi håber at kunne skabe
et overblik over kommende medlemmer ved at holde åbenthus. Her vil I
også kunne komme forbi til en snak
om vores tilbud.
Vi forventer at have en kort præsentation klar til indskrivningsdagene, indeholdende diverse oplysninger om
vores tilbud.
Åbenthus:
Mandag den 16. juni kl.16.00-18.00

Tirsdag den 17. juni kl.16.00-18.00.
Club7 UP
Er du medlem af klub legeplads midgaard og ønsker at fortsætte i vores
fritidstilbud for 7 klasses medlemmer,
så vil det ske helt automatisk. Har du
lyst til at blive medlem af Club7 Up,
så kom endelig forbi og få en indmeldelse. De sidste to år har vi haft 70-75
indmeldte medlemmer, som dagligt er
forbi klubben og mødes med de andre
7 klasser. Her opstår venskaber, snakken flyder i køkkenet og du kan være
med til at lave dig en super start på
din ungdomstid.
I club7up vil du også på udvalgte dage eller aftener, møde vores medlemmer som går i ungdomsklub.
Ungdomsklub KLUBM.
Pr.11 August starter vores Ungdomsklub. Ungdomsklubben henvender sig

til unge fra 8 klasse til og med 18 år. I
år skal du være medlem for at komme
i vores ungdomsklub. Det kan du gøre
ved at komme forbi KLUB M i vores
åbningstider som du inden 11. august
kan læse på www.ungiaarhus-fco.dk.
Du kan også blive medlem af vores
facebookgruppe og få direkte informationer så du kan holde øje med
aktiviteter og arrangementer.
Aktivitesplan:
11.August KlubM Åbner.
15 August Ungdomsfest i Mårslet i
forbindelse med byfesten.
23 August: Fodboldturnering med
bål og gril.
5-7 september. Intro Hyttetur til
JegindØ for 7,8 og 9 klasses elever.
Der er plads, så kom og vær’ med.
Sidste tilmeldingsfrist er den 1. september. Der vil komme en pris på
deltagelse.

Udsmykning af Klub Legeplads Midgaard
I April måned har alle medlemmer
haft mulighed for at være med i udsmykningen af facaden på Klub legeplads Midgaard. Her ses resultatet.
Som I også kan se, har vi fået vores
logo UNG I MÅRSLET, som jo ind-

befatter Klub Legeplads Midgaard, og
testrupvej 6 hvor vores 7 klasser og
ungdomsklubben KlubM hygger sig.
Håber det giver lidt liv i gadebilledet.

Ung i Mårslet tager på stor fælles CAMP
Det var en bragende succes sidste
år, da Ung i Aarhus Oddervej for
første gang forsøgte sig med fælles
CAMP på Sletten ved Ry, så selvfølgelig vil vi af sted igen! Igen i år
er det klubbørn fra Lyseng, Skåde,
Mårslet, Malling, Solbjerg og Beder der inviteres med og der er lagt
op til et hav af fede aktiviteter.

D. 20. – 22. juni inviteres alle medlemmer fra Klub Legeplads Midgaard
og Club 7up til at komme med på
den store CAMP på FDF Friluftscenter Sletten ved Ry - tæt på både skov
og vand. Sidste år var mere en 300
børn af sted på CAMP og i år forventes der endnu flere deltagere.
Fede udendørs aktiviteter

Der er ligesom sidste år et væld af
fede udendørs aktiviteter. Personalet i
hele Ung i Aarhus Oddervej er gennem de sidste 2 år blevet uddannet i
aktiviteter som sejlads og klatring, så
der kan laves udfordrende og ikke
mindst sikre aktiviteter for børnene.
Man kan prøve kano, supergynge,
svævebane, bueskydning og naturværksted. (Fortsættes næste side)

MÅRSLET-bladet JUNI 2014
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen
(Fortsat fra forrige side)
Der er noget for alle og i år udvides
aktiviteterne med geocaching, parkour og mountainbike. Fælles Zumba
på plænen foran spejdercenteret var et
stort tilløbsstykke ved sidste års
CAMP, hvor vi kom i Børnenes rekordbog for ”flest børn, der dansede
Zumba sammen i længst tid”, så det
skal vi selvfølgelig igen i år.
Filmfestival og Poolparty
Om aftenen både fredag og lørdag er
der underholdning. Fritidsklubberne
har alle arbejdet med at lave film her i
foråret og på CAMP afholdes filmfestival, hvor man får lejlighed til at se
hinandens film. Filmene bliver også
bedømt af en jury, der vælger de bed-

ste inden for blandt andet bedste effekter, bedste kostumer og selvfølgelig bedste film. Der er præmier til alle
vinderne.
På Sletten er der en pool og den var
noget af et tilløbsstykke sidste år,
hvor vi havde rigtig godt vejr. Den er
midtpunktet omkring starten på aftenens diskotek og pool-party, hvor
børnene køler ned ovenpå en spændende dag mens DJ’en spiller op ud
over hele området. Når det bliver
mørkt starter festen rigtigt og der vil
igen i år være fede konkurrencer i
løbet af aftenen.
Alt det praktiske

Tilmelding til CAMP skal ske i klubben senest d. 1. juni. Ved tilmelding
betales 200 kr., som dækker alle måltider. Igen i år er det svinedrengene
(www.svinedrengene.dk), der står for
aftensmaden. Morgenmad og madpakker til frokost står personalet for at
stille an. Når det er lejr, sover vi naturligvis i telt, men der bliver opstillet
toiletvogne på teltpladsen. Pakkelister
og andet praktisk information kan
man få i klubben.
Vi glæder os og håber at se så mange
som muligt på Sletten i juni.
Pia Bak Jensen, Kommunikationsmedarbejder i Ung i Aarhus Oddervej
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Nyt fra
Piñatafest

marts gav børnene den virkelig gas.
Alt klappede for alle, både skuespillerne, sangerne og alle hjælperne, og
de fik et kæmpe stort og velfortjent
bifald, så stort, at det var lige ved at
taget lettede! Børnene var SÅ stolte af
sig selv og hinanden efterfølgende, og
det er nok unødvendigt at pointere, at
også forældrene var ret så stolte J

Torsdag d. 20. marts bød 4. klassesteamet på deres traditionelle piñatafest, i stedet for fastelavn. Hver klasse
skulle lave sin egen piñata (som består af mange lag papmaché ovenpå
stor ballon), så der skulle ydes for at
kunne nydes, alle tre klasser gik dog
meget op i udformningen. De fleste af
børnene mødte op til fejringen, og
størstedelen var faktisk klædt ud,
selvom det var helt valgfrit. Det var
en super fin aften, med masser af fest
og gang i den.

Gåtur til Vilhelmsborg
Torsdag d. 27. marts drog alle
1.klasserne på vandretur til Vilhelmsborg. Det var desværre en lidt kold
dag med en smule regnvejr, men det
var en rigtig fin tur til trods. Der blev
gået i vaders i åen derude og fisket
efter smådyr, hvilket der blev gået op
i med liv og sjæl. Derudover blev der
spillet levende Stratego, leget og løbet
op og ned af skrænter ved hjælp af
tov. Det var altså en dag i aktiviteternes navn, så det var nogle trætte, men
forhåbentligt glade fødder, der vendte
tilbage til SFO først på eftermiddagen.

Forestilling
I uge 13 havde 3.klasserne inviteret
både de små klasser, forældre og storbørnsgruppen fra diverse børnehaver
til teaterforestillingen ”Cirkus i Kalleby”. Den var lavet over Ole Lund Kirkegårds univers af børnebøger, og der
var blevet knoklet på at skabe både
forestilling og kulisser i ret lang tid.
Forestillingen for de små klasser løb
rigtig fint af stabelen, og da forældrene kom til forestilling torsdag d. 27.

Bedsteforældredag
Fredag d. 28. marts havde 0.klasserne
inviteret til bedsteforældredag, og
faktisk viste det sig, at næsten alle 94
børn fik besøg. De blev vist rundt i
SFO’en, og tog herefter del i deres
børnebørns dagligdag i SFO. De var
derfor også med til klassernes spisepause kl. 14 - i en af klasserne fortalte
bedsteforældrene om deres skoleliv
tilbage dengang. Der var vist en del af
børnene, der priste sig lykkelige for at
skolelivet har ændret sig en hel del
siden da.. Efter pausen satte en af de
kære bedsteforældre nogle gamle lege
i gang i skolegården, så der blev
blandt andet kastet med glaskugler,
hvilket børnene syntes var super
sjovt. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, som garanteret får lov at finde sted igen.
Overnatning x to
Fredag d. 4.april havde 1.klasserne

Husk Deadline
Den 10 hver måned

deres årlige overnatning. Den foregik
i A-huset, og der blev hygget på livet
løs. Der blev blandt andet leget og
lavet stjerneløb, og de kære børn gik
også ret meget op i at hygge med deres bamser og soveposer, et sikkert hit
på enhver overnatning. Denne blev
sluttet af med at forældrene kom med
morgenmad lørdag morgen, og de

blev derefter budt med på aktiviteter i
hallen, hvilket mange tog god del i.
Samme dag drog 2.klasserne også på
overnatning, hvilket foregik på Skåde
Skole. De var så seje at vælge at gå
derhen, med et madpakkestop undervejs. Da de nåede frem blev der
blandt andet leget på legepladsen og
ramperne, og der blev også lavet rollespil i de fantastiske udendørs omgivelser.
Menuen stod på mad over bål, og om
aftenen blev der også her hygget for
vildt med både bamser, lommelygter
og soveposer.
Det var to rigtig fine overnatninger,
og flere af børnene synes det er helt
urimeligt at skulle vente et helt år på
de næste J
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9.C tog tilbage i tiden på Gl.
Estrup
I anledning af Aarhus’ 1800-talsfestival tog vi en dag ud af det normale skoleskema og drog til Gammel Estrup Herregård for at sætte
os ind i livet på en typisk dansk
herregård.

Skrevet af Sanne 9.C, Foto: Ditte 9. C
På Gammel Estrup blev vi modtaget
af guider klædt som tjenestefolk fra
1800-tallet.
Vi prøvede at lave en skudsmålsbog,
magen til dem tjenestefolkene havde
dengang. Bogen skulle indeholde
navn, sogn og ansættelsesdato. De
skulle skrives med blæk og pen og
rigtig skråskrift. Samtidig med at vi

koncentreret arbejdede på opgaven,
hørte vi om tjenestefolkenes rettigheder og hvordan loven var dengang.
En anden guide fortalte om hvordan

det var at være skytte - om jagten og
den typiske fangst. Og vi skulle selv
prøve at skyde med luftgevær. På tre
skud samlede vi point fra 10-0. Jeg
kunne ikke prale med mine 12 point,
men nogen klarede den til de maksimale 30.
Efter skydning og skrivning skulle vi
op i hovedbygningen til en rundvisning.
Vi blev ført gennem de mange etager
og rum, mens en tredje guide fortalte
om rummenes anvendelse og de forskellige folks roller på herregården og
især tjenestefolkenes pligter og forhold.

Vi gik på de små trapper gemt i væggene, som tjenestefolkene skulle bruge, fordi de ikke måtte ses af de
”fine”, som boede på eller besøgte
herregårdene, når der blev serveret
middag. Guiden var rigtig god til at
fortælle, så det blev spændende. Han
fik os inddraget på en god måde ved
at stille spørgsmål og bruge humor til
ellers tunge emner, så det var en meget positiv oplevelse.
Da vi evaluerede besøget i klassen,
var vi alle meget enige om, at det
havde været en succes, og vi er glade
for, at vores lærer arrangerede det
hele med økonomisk hjælp fra Mårslets skoles venner.
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Inspirerende foredrag på Mårslet
skole

Mårslet skoles overbygning fik med
hjælp fra Mårslet Skoles Venner en
torsdag i februar mulighed for at
overvære foredraget Ungeproblemer ved Søren Lynge, som er professionel foredragsholder og kognitiv udviklingskonsulent.
Af: Morten Juul og Marius Just 9.c
I gymnastiksalen blev vi mødt af to
pumpende højtalere, der overdøvede
de 120 elevers småsnak. Vi blev delt i
to kolonner med en mellemgang i
mellem. Sceneriet var yderst professionelt, og man kunne virkelig mærke,
at det var noget han havde prøvet før.
Da musikken efterhånden stilnede af,
rettede mængdens fokus sig op mod
scenen. Søren Lynges store entusiasme kom allerede til udtryk i starten,
hvor han nærmest glemte at introducere sig selv inden foredraget startede.

Foredraget
Søren Lynge brugte især sin humor
som fangende virkemiddel, og publikummet bliver hurtigt opslugt af hans
anderledes udstråling og tale. Foredraget handlede i store træk om unge
og deres problemer, selvværd, livsmestring og om at møde livet med
optimisme. Han fortalte om sin egen
historie, hvordan han havde været
helt nede at skrabe bunden, for dernæst at blive Danmarks mest eftertragtede foredragsholder. Søren Lynge fortæller glædeligt om sin succes,
og som han selv siger, er han ikke
bedste (Fortsættes næste side)
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Mårslet Skole
E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

Telefon: 8713 9640
Kontortid: 12.15 - 13.15
venner med janteloven. Hanfortalte
meget om sin ekstravagante tilgang til
sine mål i livet. Han har angrebet tilværelsen med troen på, at alting kan
lade sig gøre, og i stedet for at se begrænsninger har han set mulighederne. Han understøtter sine argumenter
med egne livserfaringer. Han har flere
gange fået dødsdømt sin drøm. Han
har for eksempel bygget Danmarks
største akvarium, installeret Danmarks største bilanlæg og bygget et
overdådigt hus der huser unge med
problemer. Disse ting har umiddelbart
alle været fuldstændig umulige at realisere i virkeligheden.
Daniel Klein
Søren Lynge kørte meget i samme
spor, og hans jokes døde efterhånden,
derfor var det positivt, da vi halvejs
inde blev introduceret for en af hans
tidligere patienter og nu medarbejder
Daniel Klein. Daniel var meget ner-

vøs, og var ikke ligeså dygtig til at
formidle sit budskab som Søren Lynge. Til gengæld havde han en spændene og besynderlig historie at fortælle. Daniel har været endnu længere
nede end Søren Lynge i sit tidligere
liv, hash, kokain og generelt misbrug
har i mange år været hverdag for ham.
Igennem et længere kognitivt forløb
hos Søren Lynge har han opbygget en
anderledes tilværelse og arbejder nu i
dag som ”gæsteforedragsholder”.
Vores mening
Efter foredraget var der mulighed for
at købe en dvd og tre bøger for 250
kr. Dette tilbud blev benyttet af flere,
og interessen for hans foredrag var
stor. Foredraget var alt i alt en positiv
oplevelse, og vi er overbeviste om, at
mange blev inspireret, til et anderledes og mere positivt liv.

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
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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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn Juni 2014

Pinse er fest for Helligånden!
Gerd Theissen (tysk teolog) har sammenfattet nogle tanker om, hvordan
Gud som Ånd virker i det enkelte
menneske. Han skriver:

Men Helligånden – hvad, hvem er
det? Ja, sådan vil mange nok spørge.
Et kort svar kunne være: Helligånden
er Guds kraft i verden. Helligånden er
den magt i verden, der skaber fornyelse og mod på livet efter dybe kriser.
Helligånden er Guds kærlighed, der
rører os, når vi oplever mening, fællesskab og håb for fremtiden. Det vil
sige Helligånden bekæmper ensomhed, egensindighed, konflikt, håbløshed og afmagt.
Budskabet om Guds Ånd i verden er
drømmen om, at alt kunne være anderledes, det er drømmen om at fornyelse, ændring, bevægelse er mulig.
Helligånden er også den kraft, der gør
de døde bogstaver i Bibelen levende,
så budskabet i de talte og tolkende
ord løser op og rammer hjerterne til
trøst og glæde.
I pinsen fejrer vi, at de triste og forvirrede disciple fik Helligånden og
dermed mod, evne, styrke og indsigt
til at gå ud i verden og fortælle det
kristne budskab. Alt det, de havde
hørt og set, forstod de nu i et hidtil
ukendt klarsyn. Ikke at de ikke igen
senere kom til at tvivle, men Ånden
var med dem. De kom igennem de
svære tider, fordi de havde tillid til
Gud som livgiveren og forandringens
mulighed. For dem og for os er Gud
os nær som Ånd i troen, håbet og
kærligheden.

GUD ER NÆRVÆRENDE
I TROEN SOM
UBETINGET TILLID
Han kan ikke begrundes ud fra verden. Men et sennepskorn af tro er nok
til at stå kriser i verden igennem.
Tro giver et fast holdepunkt uden for
os selv, så vi midt i alle omskifteligheder forbliver de samme,
selv om vi kun er et fragment.
Tro er retfærdiggørelse af mennesket,
der ikke kan retfærdiggøre sit liv.
I troen bliver forgængelige mennesker
gennemtrængt af Guds Ånd.
Uden tro taber vi vores
JEG.

GUD ER NÆRVÆRENDE
I HÅBET
SOM UBETINGET
FORTRØSTNING
Håb for verden overvinder
vores egoistiske ønsker.
Vi håber for andre,
hvad vi ikke selv mere kan opleve.
Håb for os selv er tillid til
for altid at være gemt i Guds Ånd –
vi ved ikke selv hvordan.
Håb for os og verden er fortrøstning
til, at Guds Ånd gennemtrænger
verden. Den håber på Guds retfærdiggørelse
ansigt til ansigt med lidelse og død.
Uden håb dør
VERDEN.

GUD ER NÆVÆRENDE
I KÆRLIGHEDEN
SOM UBETINGET
BEKRÆFTELSE
Kærlighed kan ingen give sig selv.
Ingen kan acceptere sig selv
uden at være blevet accepteret.
Først er vi et ekko af andres
kærlighed. Dernæst bliver vi aktive
medspillere i udveksling af agtelse og
kærlighed.
Til sidst opdager vi,
at kærlighed er Guds væsen:
”Gud er kærlighed.”
Kærlighed behøver ingen
retfærdiggørelse.
Den har sin egen iboende mening.
Uden kærlighed mislykkes
JEG og DU.
Tro, håb og kærlighed
er Guds nærvær i mennesket.
Tro retfærdiggør menneskene.
Håb retfærdiggør Gud.
Kun kærlighed retfærdiggør sig ikke.
Den er den største af dem.
I den bekræfter vi verden,
næsten og livet.
Guds Ånd er
livsbekræftelse.

Tekst af Gerd Theissen: Glaubenssätze. Ein kritischer Katekismus, Gütersloh, 2012. Denne bog er Hanne
Davidsen og Sanne B. Thøisen i øjeblikket i færd med at oversætte til
dansk.

Sognepræst Hanne Davidsen
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Aktivitetskalender
For Mårslet kirke
og Sognehus
Juni
Onsdag d. 11. juni kl. 17.00
Kaffe på Kirkegården
Onsdag d. 11. juni kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognehuset
Onsdag d. 11. juni kl. 19.30
Mårslet Indremission i
Sognehuset
Søndag d. 15. juni kl. 15.00
Koncert med Mårslet Kirkes
Pigekor i Mårslet Kirke

Mårslet
Hyggeklub

Vi holder sommerferie og ønsker
alle en hyggelig sommer.
Vi ses igen til september.

Kirketiderne

Juni
SØNDAG d. 1. juni kl. 10.00
6. s.e. påske
Joh 17,20-26
Alkoholfri nadver
Ingen dåb
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 8. juni kl. 10.00
Pinsedag
Joh 14,15-21
Hanne Davidsen
MANDAG d. 9. juni kl. 11.00
2. pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste
i Hørhaven
SØNDAG d. 15. juni kl. 10.00
Trinitatis
Matt 28,16-20
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 22. juni kl. 11.30
1. s.e. trinitatis
Luk 12,13-21
Jette Rosenberg Christiansen

Juli
SØNDAG d. 6. juli kl. 10.00
Alkoholfri nadver
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 13. juli kl. 9.00
Anne Vejbæk

SØNDAG d. 20. juli
INGEN GUDSTJENSTE I
MÅRSLET KIRKE
Vi henviser til :
Tulstrup Kirke kl. 10.00
Anne Vejbæk
Der er mulighed for at bestille
kirkebil
SØNDAG d. 27. juli
INGEN GUDSTJENSTE I
MÅRSLET KIRKE
Vi henviser til :
HvilstedKirke kl. 10.00
Anne Vejbæk

Der er mulighed for at bestille
kirkebil

SØNDAG d. 29. juni kl. 10.00
2. s.e. trinitatis
Luk 14,25-35
Hanne Davidsen

Kildevang
Onsdag d. 4. juni
Pinsegudstjeneste kl. 14.15

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der
kl. ca.14.15 er gudstjeneste
med altergang.
Prædikant: Hanne Davidsen

Mandagscaféen
Mandagscaféen holder sommerferie
juni, juli og august måned og ønsker
alle en dejlig sommer.

På gensyn
mandag den 8. september

Info
Der er ikke gudstjeneste i Mårslet
kirke søndag den 20. juli og søndag
den 27. juli. Menighedsrådet henviser
til Tulstrup kirke den 20. juli kl. 10.00
og til Hvilsted kirke den 27. juli kl.
10.00.
Man er velkommen til at benytte sig
af kirkebilen, som kan bestilles hos
kirketjeneren senest fredagen før
kl. 8.30 på telefon 8629 8190.
Mårslet Menighedsråd
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Kaffe på kirkegården
onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00
på kirkegården
(overfor graverhuset)
Ligeledes håber vi også, at kirkegårdens nuværende besøgende vil gå
gennem parkkirkegården og sætte sig
på en af bænkene og nyde en stille
stund eller mødes med andre og få en
god snak.

I anledning af, at den nye kirkegårdsafdeling, parkkirkegården, er beplantet og klar til brug vil vi gerne invitere til en lille markering af dette.
Vi håber at se mange af kirkegårdens
besøgende i alle aldre til hyggeligt
samvær, en kølig drik, en kop kaffe
og en småkage og ellers fri snak.

Der vil også blive mulighed for at gå
en tur og høre lidt om planterne og
ideen bag anlægget.
Parkkirkegården er anlagt for at imødekomme ønsker om, at få sat sin
urne ned i smukke naturlige omgivelser, hvor der ikke er et afgrænset
gravsted, der skal passes af pårørende.

Stine og Anne Marie
Foto:
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

Nyt om nyt kirkespil
Planerne for det nye kirkespil Et halvfyldt rum. En mosaik af ord og billeder om tro, fornuft og kærlighed er
ved at tage form. Der er skrevet kontrakt med instruktør, Birthe Niilonen
og videodesigner, Jens Mønsted. Desuden er der indgået aftale med Jørgen
og Susanne Lauritsen om at styre lyden, ligesom Bjarke B. Sørensen kan
levere og styre bl.a. lyset. Rent økonomisk har vi fået støtte fra bl.a.

Århus Stift og Folkekirkens Udviklingsfond. Flere lokale sponsorer har
budt ind: SuperBrugsen, bedemand
Riising, Rema 1000 og Mårslet Pizza.
Netop den slags sponsorer kunne vi
godt bruge flere af! Så er der skuespillere, syersker, scenefolk osv.
Mange har meldt sig; men der er altid
plads til en til. Øvningen starter i uge
36. Så sig bare til;

kontakt Hanne Davidsen, formand for
Åben Himmel og sognepræst i Mårslet, tlf. 8629 0234.
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TILLYKKE TIL AMALIE, ASTA, JO og MARIA
med optagelsen i
FUKs LANDSKOR

Fra venstre og "forrest "- Amalie Daugaard, Jo Vestergaard, Asta Rebien og Maria
Kirstine Skov Pedersen. Foto: Pia Labohn.
Der ingen hemmelighed, at pigerne i
Mårslet Kirkes Pigekor er meget dygtige. Det er nu heller ikke længere
nogen hemmelighed, at Mårslet Kirkes Pigekor leverer sangere til FUKs
Landskor.
(FUK = ”Folkekirkens Ungdomskor”)
Efter 1 måneds intensiv øvning – både fælles og individuelt - drog de 4
sangere med korleder Pia Labohn
fredag den 25. april mod Christianskirken i Fredericia for at ”prøve lykken”.
Optagelsesprøven bestod af 4 discipliner:
En salme synges både med og uden
klaverakkompagnement.

Omfangsprøve. Dirigenten laver
sangøvelser, for at stemmens omfang
kan bestemmes.
Gehør. Melodibidder - både spillede
og sungne - eftersynges,

Nodekendskab. En node udleveres,
og den noterede melodi synges med
hjælp fra klaveret
2 dage senere kom det dejlige og positive resultat: De 4 sangere fra Mårslet Kirkes Pigekor havde bestået.
Af i alt 19 ansøgere på landsplan blev
10 optaget – heraf de 4 altså fra Mårslet. SÅDAN!!
FUKs Landskor blev dannet i 2003
og er et elitekor for både drenge og
piger i alderen 12 – 22 år.

De ca. 45 sangere kommer fra alle
egne af Danmark. For at synge i koret
skal man samtidig synge i et hjemkor,
hvor man får den regelmæssige træning.
Man mødes i Landskoret 6 weekender om året forskellige steder i landet,
hvor der afsluttes med en koncert.
Desuden er der et sommerprojekt/
turné hvert år.
Niveauet i koret er meget højt, og der
lægges stor vægt på, at sangerne har
noget på hjerte og brænder for at synge i kor.
Landskoret dirigeres af Sigrid Damsager, som har dir iger et kor et siden
august 2013. Hun er uddannet både i
Fortsætter på næste side
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Fortsat fra forgående side
Danmark og i Sverige og er desuden
dirigent for det svenske Nyköpings
Kammarkör.
Til Landskoret er desuden tilknyttet
en sangpædagog og stemmesagkyndig, Lene Farver. Lene er uddannet på
Det jyske Musikkonservatorium og
har en omfattende karriere som operaog koncertsanger. Hun har tidligere
været tilknyttet Den Jyske Sangskole i
Herning, men er nu ansat som sangog klangcoach ved Haderslev Domkirke.
Der er ingen tvivl om, at Amalie,
Asta, Jo og Maria kommer i rigtig
gode ”sangerhænder”. Sammen med
de øvrige sangere i Landskoret skal de
4 nu deltage i FUKs sommerskole på
Rønde Høj- og Efterskole fra den 26.
juli til 1. august.
Her vil de blive undervist i kor, ensemblesang, solosang, hørelære og
bodyworks af nogle af landets bedste
instruktører. Der bliver også tid til
sociale aktiviteter, udflugter, bytur og
snak på værelset ;-)
Umiddelbart efter sommerskolen giver koret koncerter i Aalborg Domkirke (Budolfi) og Lemvig kirke lørdag
den 2/8. Søndag den 3/8 medvirker
koret ved højmessen i Odense Domkirke, hvorefter turnéen afsluttes med
en koncert i Sorø Klosterkirke i forbindelse med ”Sorø Internationale
Musikfestival”.
Store oplevelser venter. Endnu et stort
tillykke til de dygtige piger og held og
lykke med det hele.
Efter sommerferien vil vi gerne være
flere sangere i pigekoret, så hvis man
efter at have læst dette har fået ”blod
på tanden”, er man velkommen til at
henvende sig til korleder Pia Labohn
på pl@maarslet-kirke.dk
Pigekoret er for piger fra 6. klasse og
opefter.
Organist og korleder Pia Labohn
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Koncert i Mårslet Kirke
med
Mårslet Kirkes Pigekor

søndag den 15. juni kl. 15.00
Som afslutning på en vellykket korsæson synger pigekoret et program
med ”Greatest Hits” fra sæsonen
2013-2014.
Repertoiret vil blive en blanding af
nyere kirkeligt og verdsligt og vil
indeholde salmer/sange af bl.a. Erling
Lindgren, Cat Stevens, Beatles og
Abba.

Pigekoret dirigeres og akkompagneres af Pia Labohn.
Der er gratis adgang til koncerten,
som varer ca. 45 minutter.
Organist og Korleder Pia Labohn
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Hjemmesideredaktører
Tak til Jørgen Lauritsen!
Jørgen Lauritsen begyndte at redigere
kirkesiderne i Mårslet Bladet i 2005
efter, at han i 2005 var blevet valgt
ind i menighedsrådet. Han stoppede
med det i 2011. Det blev til i alt 60
numre. Sideløbende hermed var han
kirkeværge indtil 2008.
Så kom hjemmesiden. Mårslet Menighedsråd har altid været meget stolt
af kirkens hjemmeside. Vi var et af
første sogne i Århus Syd, der fik en
hjemmeside.
Det var Henny Margrethe Bauning,
der skabte den første hjemmeside.
Derefter overtog Jørgen Lauritsen
hjemmesiden i 2008 og lavede den
totalt om. Han har løbende fornyet og
udviklet den og sat en stor ære i hele
tiden at føre den ajour, så gamle nyheder røg ud og nye kom frem på forsiden - hvilket jo er en hjemmesides
alfa og omega.
Dertil kommer, at Jørgens fotografiske iver og dygtighed har gjort hjemmesiden særlig interessant og læservenlig. Han har været med hver gang,
der er sket noget særligt i Mårslet kir-

Røsten
Røsten er et nyt digitalt magasin for
kirken i Østjylland. Det udgives af
Folkekirkeinfo.
Her omtales i overskuelige tekster og
med flotte billeder, hvad der rører sig
rundt omkring i Århus Stift.
Gå ind på Århus Stifts hjemmeside
eller på Folkekirkeinfos hjemmeside
og find linket til magasinet.

ke og Sognehus og har dokumenteret
det i billeder.
Til at begynde med var der 712 besøgende på hjemmesiden om måneden,
men nu er der omkring 70 om dagen
(og heri er ikke medregnet redaktørens egen åbning af siden; og går man
ind flere gange om dagen, registreres
det som én gang). I tiden fra 20082014 har der i alt været ca. 133.800
besøgende – og det er virkelig flot.
Der skal lyde en stor tak fra Mårslet
Menighedsråd for det kæmpe arbejde,
den store entusiasme og den megen
tid, som Jørgen Lauritsen frivilligt og
ganske ulønnet har lagt for dagen til
gavn og glæde for mårsletterne og
deres kirke.

Goddag til Bo Grünberger!
Hvad gør vi nu? Jørgen stopper. En
svag panik breder sig, indtil vi kommer i tanke om, at der vist var en, der
engang havde vist interesse for arbejdet med hjemmesider: Bo Grünberger! Ja, han blev kontaktet, og han
sagde straks ja til at hjælpe os videre
med vores hjemmeside.

Men nu kommer der ændringer, for
den gamle regel gælder også her: nye
folk, nye skikke.
Cand. theol. Bo Billeskov Grünberger
bor i Mårslet med sin kone Pia og
deres to børn, Max og Mathilde.
Han arbejder i Århus Stift som medarbejder i Folkekirkeinfo. Her er han
ansvarlig for hjemmesiderne bl.a. Århus Stifts hjemmeside. Han er altså i
høj grad hjemmevant i de digitale
medier og har i flere år arbejdet professionelt med hjemmesider. Så det er
noget af en kapacitet, der har meldt
sig som frivillig ved Mårslet kirke!
Det er vi meget taknemmelige for.
Han vil nu sætte en ny hjemmeside
op. Vi glæder os til at se resultatet.
Jørgen Lauritsen stopper, og Bo B.
Grünberger overtager arbejdet. Det
vil vi markere ved kirkekaffen den 1.
juni i Sognehuset.
Hanne Davidsen og
Mårslet Menighedsråd

Sorggruppe i Mårslet Sogn
Her i Mårslet har vi oprettet en sorgog livsmodsgruppe, der henvender sig
til sørgende, der mangler nogle at
dele deres sorg med.
Mødernes indhold er en åben og ærlig
samtale, hvor man i al fortrolighed
deler sine erfaringer med hinanden.
Håbet er, at samtalen, hyggen og det
rummelige samvær kan være med til
at bane vejen for et nyt livsmod.

Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller maile til
sognepræst Hanne Davidsen,
8629 0234, hda@km.dk som er koordinator, men deltager ikke i
møderne.

Gruppelederne:
Susanne Lauritsen,
Kaj Lolholm
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Mårslet Indremission
juni:

Emne: ”Nådegaverne
–hvordan udruster Gud”

Onsdag den 11. juni får vi besøg af lærer Flemming Kousholt, Fjellerup.
Gud giver gaver til sine børn. Gaverne
er gratis og uden min fortjeneste.
Disse gaver gives til menighedens fælles gavn, så Kristi legeme kan vokse.
Gud er rig på gaver, både med hensyn
til antal og skønhed.
Der vil i løbet af aftenen, være mulighed for at stille spørgsmål til emnet og
dele sine erfaringer på området med
hinanden.
Flemming Kousholt er lærer på Djurslands Efterskole i Fjellerup. Han er bosat i Fjellerup sammen med sin kone.
Børnene er for længst flyttet hjemmefra.
Mødet foregår i Mårslet Sognehus og
starter kl. 19.30.
Alle er hjerteligt velkomne.

Konfirmation
Der var konfirmation i Mårslet kirke
lørdag den 24. maj kl. 11.00. Jørgen
Nissen Knudsen blev konfirmeret.

Årets folder om vejkirker ligger klar til
afhentning i kirkens våbenhus!
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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. 11. juni 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.

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. 2276 1539
rl@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for juni
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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Mårslet Bridgeklub – afslutning sæson 2013/2014
MBK har afsluttet sin 10. sæson – og
det blev gjort med manér. I stedet for
sin sædvanlige afslutning med spisning den sidste spilleaften i april,
valgte bestyrelsen i stedet for at markere klubbens 10. år ved en jubilæumsdag på Lokalcenter Kildevang
lørdag den 3. maj ´14.
Der blev arrangeret en bridgeturnering lørdag eftermiddag med efterfølgende spisning. Under spisningen var
der præmieoverrækkelse til sæsonens
klubmestre, samt til vinderne af jubilæumsturneringen.
Klubmestre 2014 blev:
A-rækken:
1 Birger Christiansen/Karl J. Fisker
2 Morten /Maria Dahl
3 Hildegard Fries/Viggo Bitsch

B-rækken :
1 Hanne Salling-Jensen / Karl-Jørgen
Jensen
2 Inger D. Rasmussen/Inge Frandsen
3 Ilse Sønderby/Edel Andreasen

Tak til alle medlemmerne for en hyggelig dag, samt stor tak til Djurslands
Bank og Superbrugsen Mårslet for
sponsorpræmier.
Kursusholdet havde afslutning den 5.
maj ’14.
Holdet har bestået af 16 helt nye spillere, som nu har fået indblik i, hvad
bridge går du på. Holdet fortsætter fra
september 2014.

Vinderne af jubilæumsturneringen
blev:
1 Kirsten Pinnerup/Bjarne Lindskrog
2 Anegen Trillingsgard/Inge Frandsen
3 Tove Andersen/Karl-Johan Fisker

I maj/juni er der sommerbridge den
08.05., 22.05., 12.06., 19.06., 26.06.
kl. 18.30 til ca. 22 på Lokalcenter
Kildevang. Prisen er 20 kr. pr. deltager pr.gang. (Der medbringes selv
kaffe/the) Venligst tilmelding til Hanne Salling-Jensen senest onsdag kl. 12
(mail: hanne@sallingjensen.dk).
Den nye sæson 2014/15 starter:
Mandagsholdet den 01.09.2014 – kl.
19.00 (øvede/rutinerede)
Torsdagsholdet den 04.09.2014 – kl.
18.30 (letøvet)

Spurtpræmierne samt præmie for bedste handicap-forbedring blev vundet
af:
Bent Oxenvad/Jørgen Brandt
Alice Hinge/Eddy Jensen
Anegen Trillingsgaard/Inge Frandsen

I ønskes alle en god sommer
Lis Jensen,
Mårslet Bridgeklub
p.b.v.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Kelds Kulinariske Kapel Fejrer 25 års jubilæum
dagskaffe, og om aftenen stod den på
fællesspisning.
Til julefrokosten hos Erik den 15.
dec. 1990 tog det så mere form af en
formel forening, og vi fik vore vedtægter. I løbet af foråret fik vi et nyt
medlem – Charlotte på klarinet – og
vi var klar til at erobre verden med
vores musik!!
I dag – 2014 er vi et rent Brass Band.
I 2014:
5 stk. Trompet / Kornet / Flügelhorn –
2 stk. Eb Horn – 2 stk. Baryton –
1 stk. Euphonium / Trombone – 1
stk. Bass Trombone – 1 stk. Tuba –
1 stk. Slagtøj.

Foto:Marts 2014
Stående fra venstre:
Frank Karlsen – Michael Ask – Gerda Nielsen – Helmut Heerklotz .
Niels Peter Christoffersen – Keld Vestergaard Sørensen.
Siddende fra venstre:
Bjarne jensen – Niels Friis-Hansen – Lene Schriver – Jørn Johansen –
Leif Eriksen – Gunner Damsgaard.
Den 21. juni 2014 fejrer Brass Bandet sit jubilæum på plænen ved
Fælleshuset Visbjerg Hegn

rette kan sige:
”Kelds Kulinariske Kapel” er seriøst
useriøs.

kl. 12.00 er der åbent hus hvor alle
vore venner m.v. er hjertelig velkommen.
Ca. kl. 13.00 – 14.00 Musik
(Brug venligst de afmærkede Ppladser)

Fra sølv til sjov
Engang i 1989 samledes vi nogle musikere i et lille sølvbryllupsorkester
for at hjælpe vore venner og kollegaer
i Testrup- Mårslet By- og Markorkester, idet disse havde meget travlt. Vi
spillede selv i orkestret, men var ikke
helt enige om den musikalske form
m.m., og på et tidspunkt kom så vores
ide om at gå tilbage til det oprindelige
grundlag, nemlig glad musik til glade
stunder.

Historie
Der har fra starten været nogle helt
klare visioner om, at det ikke kun var
musikerne der samledes om musikken
m.m., men at ægtefæller også havde
en betydelig plads i kapellet.
Derfor er ægtefællerne ikke blot at
regne som ”medløbere”, men som
fuldgyldige medlemmer, med ret til at
ytre sig på generalforsamlingerne.
Generalforsamlinger starter med spisning, hvorefter man går over til den
egentlige
dagsorden.
Det giver af og til ret så spændende
indlæg, og er måske med til, at vi med

Vi startede fra bunden, nemlig med
musik til Tranbjerg Legestues 20 års
fødselsdag, Bjarne og Uffe på kornet,
Niels ”Christoff” på basun, Keld på
Tuba og Torben på slagtøj. Senere
kom Erik til på saxofon, og vi fik
nogle små morsomme opgaver.
I forbindelse med vore øveaftner, som
foregik på skift hos hinanden, samledes vore ægtefæller så til eftermid-

Ved 10 års jubilæet skrev daværende
Borgmester Flemming Knudsen således:
Århus har gennem årene tilegnet sig
et ry som en levende kulturby, bl.a. på
grund af et inspirerende og alsidigt
musikmiljø og mange engagerede og
dygtige udøvere.
Et godt eksempel herpå er ”Kelds Kulinariske Kapel”, der gennem de sidste 10 år har markeret sig som et seriøst, festligt og dygtigt kapel.
Borgerne i Århus og omegn har nydt
godt af tonerne fra kapellet, der har
givet både unge og ældre mange gode
musikalske oplevelser.

Også udenfor Århus er ”Kelds Kulinariske Kapel” kendt. Blandt andet
på grund af sine mange rejser rundt i
landet. Med sin turnévirksomhed er
kapellet en god ”ambassadør” for Århus som kulturby.
Sammenholdet og kammeratskabet i
”Kelds Kulinariske Kapel” værnes
der om. Dette inkluderer også ægtefællerne, som har en betydelig plads i
kapellet.
Når man hører ”Kelds Kulinariske
Kapel” spille, er man ikke i tvivl om,
at det er glæden ved at spille og underholde der driver værket. En glæde
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og musikalitet, som kommer alle andre til gode.

...er du til Brass Band, og har du
lyst til at spille sammen med en
flok glade mennesker, hvoraf de
fleste er tæt på efterlønsalderen så
kontakt vor kapelmester:
Keld Vestergaard Sørensen
P.t. er vi på ”jagt” efter en baryton….. men alle er selvfølgelig
velkommen.
…….. eller besøg os på en sammenspilsaften.

Mandage kl. 19.30 – 21.00
Lokalcenter Kildevang, Langballevej
3,
8320
Mårslet
(kælderen under Cafe’en)
Hvis døren er låst ring venligst til
et af følgende mobil nr.:
Keld: 21 74 14 32 - Jørn: 23 96
91 25 - Frank: 20 41 57 82
Så kommer vi straks og åbner.
Udflugter
I 1992 var vi en tur i Østrig nærmere bestemt TarranzTyrol. Her

gav vi et par ”koncerter” og havde
nogle oplevelsesrige dage, og nogle vidunderlige mennesker som
værter.
I 1994 gik turen til Bornholm.
Her havde vi 8 skønne dage med
udflugter til alle de kendte og
smukke steder, hvor ikke mindst
sejlturen til Christiansø vil blive
husket for den rolige og blide
overfart.
I 1997 gik turen igen til Østrig.
Denne gang til St. Wolfgang. Her
havde vi nogle pragtfulde dage
med masser af skønne oplevelser,
som ikke mindst skyldes vor derboende ”medarbejder” Ingrid.
I 2007 oktober var vi på tur til
den tyske granse, hvor vi bl.a. underholdt på Rudbøl Grænsekro,
hvor vi også boedeHer oplevede vi
også fænomenet ”sort sol” – I ved
det
der
med
fuglene.
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I 2008 og 2009 var enkelte or kestermedlemmer i Holland hvor vi
havde lejet båd og sejlede en lille
uges tid på kanalerne. (se foto)
2008: Keld, Friis, Niels Peter og
Frank.
2009: Keld, Niels Peter, Michael
og
Frank.
I 2010 gik turen til Ærø
I 2012 var der tur til Pløn i
nordtyskland. (dog uden instrumenter)
I 2013 den sidste weekend i juli
gik
turen
til
Samsø.
Her boede vi på Pension Verona i
Nordby.
Vi spillede hos Mette og Bjarne
ved restaurant Mårup Havn fredag
og lørdag aften samt hos Helga
ved Nordøens Restaurant, Nordborg
lørdag
eftermiddag
Rigtig hyggelig tur hvor vi også
fik spillet en masse.
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Jeg har jo bare brugt papir og blyant..
Mårslet-seniorer er kommet med på IT-holdet
af en iPad - og at få undervisning i
dens muligheder efter behov. Det kan
være i form af en enkeltperson - en
digital besøgsven. Eller det kan som her - være i en lokal gruppe, for
dem, der trives med denne form.

Via projekt ”digitale besøgsvenner” og
lån af en iPad har (f.v.) Kirsten Jensen,
Bente Nielsen og Lilly Pedersen- alle
Mårslet - fået smag for de digitale muligheder. Med Troels Jørgensen (stående)
som tålmodig underviser i Kildevang
Lokalcenters netcafé..

Man bliver aldrig for gammel til at
lære nyt. Det kan 78-årige Bente
Nielsen skrive under på. Hun hører
til den gruppe af ældre, der aldrig
har fundet sig til rette foran en
computer. Men takket være projekt ”digitale besøgsvenner” og den
lokale net-café er hun kommet med
på IT-holdet.
Bente Nielsen deler sin oplevelse
med bl.a. 61-årige Kirsten Jensen og
77-årige Lilly Pedersen. Takket være
lån af en betjeningsvenlig ”tablet” suppleret med en tålmodig underviser - har de fået indblik i en helt ny
verden. En verden, som tilbyder masser af underholdning, men som også
giver nem adgang til en lang række
elektroniske service-ydelser. Heraf
flere, som det offentlige i disse år
lægger op til, at vi som borgere skal
kunne
benytte.
En iPad til låns
Bente, Kirsten og Lilly har alle hjemme i Mårslet. De har takket ja til et
tilbud fra Foreningsbutikkens projekt
”Digitale Besøgsvenner”. Projektet
giver seniorer mulighed for at låne en
”tablet” kvit og frit - konkret i form

De tre Mårslet-kvinder er både overraskede og stolte over, at de stadig
kan lære. Og de har måtte overgive
sig til den ny teknologi.

- Det har ikke interesseret mig før; jeg
har jo bare brugt papir og blyant, fortæller Bente om sin hidtidige tilgang
til den fagre digitale verden.
- Ja, jeg havde da en pc i forvejen,
men den bliver næsten ikke tændt nu.
Det er jo smart med iPad’en , som er
hurtigere klar og nemmere lige at bruge på køkkenbordet, supplerer Kirsten
Jensen.
- Altså, jeg protesterede meget i starten, men jeg må da indrømme, at jeg
er blevet glad for den, erkender Lilly
Pedersen.
Tålmodig underviser
For Bente, Kirsten og Lilly har undervisningen været henlagt til den lokale
Senior Netcafé på Kildevang lokalcenter. Her stiller efterlønner Troels
Jørgensen op som erfaren og tålmodig
iPad-underviser to gange tre timer
hver uge. Bag sig har han et langt
arbejdsliv som underviser og ungdomsskoleleder
.
- Jeg savnede at bruge min undervisningserfaring, så det passede mig rigtig fint, da jeg for et par år siden blev
spurgt, om jeg kunne hjælpe med noget pc-undervisning i netcaféen, forklarer
han.

Senest er det så iPad-kurserne, han
har varetaget.
- Seniorer er generelt forsigtigere i
deres tilgang til IT, og deres selvtillid

på området er i bund. Så dén skal
bygges op - og tingene skal gentages,
forklarer Troels om de særlige vilkår,
der gør sig gældende for seniorernes
tilegnelse
af
IT-kompetencer.
- Men til gengæld er de ældre også
meget taknemmelige, for det, de lærer
og de nye muligheder, der åbner sig,
tilføjer han.
At
være
dumme,
sammen..
De modne Mårslet-elever glæder sig
over deres lærers tålmodighed, men
de er også enige om, at det sociale
samvær er et meget vigtigt element i
undervisningen
.
- Vi har jo fået lektier for - og prøvet
både det ene og det andet sammen,
konstaterer Kirsten.
- Det er dejligt at kunne grine og pjatte og ”være dumme” sammen, når der
skal styr på nye ting, siger Bente.
- Ja, f.eks. , når der skal tages fotos,
smiler Lilly. Og her får de tre kvinder sig et fælles grin ved at mindes
nogle ”ret forfærdelige resultater”
med iPad’en..
Lærer og elever er enige om, at det, at
man selv får en iPad mellem fingrene
og opdager de mange muligheder, er
den helt rigtige fremgangsmåde for”
IT-forskrækkede” seniorer. Derfor er
der også stor ros til projekt ”digitale
besøgsvenner” - og opfordringer til,
at andre benytter sig deraf.
Man kan høre mere om mulighederne
hos projektleder Jens Kristensen, på
tlf 86 12 72 81, via Foreningsbutikkens hjemmeside:
www.foreningsbutikken.dk
- eller via den lokale senior-netcafé
på hjemmeside-adressen
www.moldt.net/netcafe.dk
altekst.dk

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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TMG - Nyt
Job for student eller senior?
Halhuset, 3-4 timer/uge
Halhuset søger en altmuligmand/pedel/opsynsmand m/k, der vil
bruge et par timer i huset 1-2 gange pr. uge. Opgaverne er bl.a.:
Fixe eller informere om småreparationer
Indkøb og opfyldning af rengøringsmidler
Sørge for at køkkenet ser pænt ud
Smide eventuelt affald ud
Ad hoc opgaver
Det skal være rart at komme i Halhuset, og det skal se pænt ud. Derfor bør du have god ordenssans, være pålidelig, proaktiv og selvstændig. Er du fiks på fingrene, og sætter du lige en rulle toiletpapir
på, hvis der mangler, så har du den rette indstilling til jobbet.
Er du interesseret, så ring eller skriv til Formand for TMG

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

20 45 29 39

kurt@kirkedal.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

41 31 13 79

svendsengerda@gmail.com

Afdelingsrepræsentanter:
Badminton

Jens Birk

51 30 89 50

birk@jyskebank.dk

Basketball

Mette Burgdorf

20 94 69 78

mette@familienburgdorf.dk

Cykelmotion

Hans-Jørgen Jørgensen

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

Motion

Mette Skov

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

formand@maarslet.com

tinewestergaard@gmail.com
86 29 80 51

formand@tmg-haandbold.dk
bille1113@hotmail.com
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TMG Motion ny bestyrrelse
TMG motion har fået ny bestyrelse,
og et overblik over opgaver er ved at
tegne sig for os.
Vores første prioritet, var at få løst
den tidligere omtalte ulykkelige sag,
hvor TMG motion sidste år, så sig
nødsaget til at ekskludere to af centerets medlemmer. En sag der har gjort
ondt på begge sider, men også en sag
der har givet stof til eftertanke, en sag
der har givet fornuftige løsninger og
vi er alle blevet klogere og er kommet
videre.
Som afslutning til ovenstående, får vi
lyst til at fortælle lidt om de tilbud, du
tilbydes i dit lokale motionscenter –
TMG motion.
TMG motion er foreningsfitness, og
som i de fleste foreninger arbejdes der
ulønnet og helt på frivillig basis.
TMG motion henvender sig til alle
(over 15år) der har lyst til træning på
et niveau der betegnes som motionstræning derfor er maskiner og vægte
også nøje udvalgt til at dække netop
dette formål.
I TMG motion har du mulighed for at
styrketræne med både frie vægte og et
stort antal maskiner. Derudover har vi

flere former for konditionstræning,
bl.a. romaskine, løbebånd og crosstrainer. Der er uddannede instruktører
der hjælper dig i gang og introducerer
dig til centeret, og der bliver udarbejdet et program, som løbende vil blive
tilrettet og forbedret så du fortsat kan
finde inspiration og glæde i træningen.
Vores instruktører, både til spinning,
løb og fitness, tager løbende nye kurser, og nye instruktører bliver uddannet for at give medlemmerne de bedste træningsmuligheder.
Skal du have pulsen helt op, er vores
Indoor-cykling helt sikkert et ”must”her arbejdes der igennem! Efterspørgslen er stor, så man skal huske at
bestille plads. Er du senior og har lyst
til et andet tempo, skulle du prøve
vores Seniorhold som hver onsdag
mødes, træner og hygger sammen. Er
du Mårslets yngre generation, og har
lyst til at motionere samtidig med
vennerne, er dette et oplagt sted. Er
du mere til udendørs motion, kan du
stadig nå at løbe med på et af løbeskolens mange hold, der igen i år er
kommet fantastisk flot fra start.
Motionscentret tager, i samarbejde

med skolen, imod 7. klasserne én
gang om året, hvor der bliver talt om
træning og sundhed. De får lov til,
under opsyn af en instruktør, at prøve
spinning og styrketræning.
Vi har i dag ca. 30 personer, som arbejder frivilligt som instruktører, lukkevagter eller i bestyrelsen. Ca. 15 –
20 af disse har været med fra starten
for 3 år siden, det er dejligt og prisværdigt. MEN vi kan altid bruge flere
frivillige.
Er du blevet nysgerrig? vi har
”løbende optagelse”, hvilket betyder
at du kan starte hvornår det passer
dig. Medlemskab for 6 eller 12 måneder koster, fra 15-18år 800kr/1400kr
og fra 18år 1100kr/2000kr. Nærmere
information på blogspot,
http://tmg-fitness.blogspot.dk/p/
kontakt.html
Vi arbejder videre med opgaverne,
igangværende som nye, og med de
muligheder og udfordringer der ligger
i fremtidens TMG motion, bl.a. i forbindelse med Mårslet Multihus.
Med venlig hilsen -TMG motion
Fælles kontaktmail til bestyrelsen:
TMGmotion8320@gmail.com

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
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Så har Århus syd igen været på udlandstur.
Turen for Århus syd FC som er det
hold samarbejde AIA har med TMG,
gik i år til Rimini i Italien.
Vi var 2 hold af sted u15 og u17, så
vi fyldte en hel bus. 31 unge mennesker og 5 leder tog af sted onsdag inden påske. 25 timer senere ankommer
vi til hotellet i Italien. Efter indkvartering var dagen fri dog skulle der være
ro senest kl. 22 da vi skulle tidligt op
og spille første kamp kl. 9.40
U17 spiller først 2 kampe, herefter er
det u 15 der skal spille sine 3 den dag.

Enden på dagen bliver at begge hold
kan gå videre, dog er u15 afhængig af
resultatet af en anden kamp, for at det
lykkedes at gå videre.
Dag 2 starter u 17 igen ud og vinder
begge deres kampe og er dermed videre i semifinalen søndag. U15 vinder også deres sidste kamp men desværre flasker resultatet fra den anden
kamp sig ikke til deres fordel og de
skal spille om 5-6 pladsen. Denne
taber de desværre 1-0 og ender derfor
som samlet nr 6.
U17 vinder deres semifinale og skal
dermed videre til finalen om efter-
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middagen.
Vi bliver hentet af en lokal bus fra
Italien som skal bringe os til stadion,
desværre har han fået forkert information og kører os til et forkert stadion,
dette får vi rettet op på i sidste øjeblik
og de får os kørt det rigtige sted hen,
men dyrebar forberedelse er spildt og
må foretages i bussen.
Vi når ud på stadion 20 min før kamp
start og får os tjekket ind. Kampen
skal spilles på et lokalt stadion i Rimini noget større end vi plejer på AIA
eller i TMG. Kampen indledes med
nationalsangen fra begge hold, så det
var en kæmpe oplevelse for spiller og
ledere. Vi taber desværre kampen 1-0
men sikke en oplevelse, mange tilskuere, god stemning og rigtige linjevogtere og afspilning af nationalsangen,
samt det sug i maven det giver at træde ind på sådan et stadium.
Herefter var der præmie overrækkelse
og vi fik overrakt en flot pokal for 2
pladsen.
Efter præmieoverrækkelse er der så
en bustur hjem på 25 timer.
Det var det u15 og u17 fik deres påske til at gå med i 2014 sport og gode
oplevelser.
Med venlig hilsen
Martin Munkholt
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Klubmesterskab TMG Badminton Ungdom 2014
Lørdag den 12. april 2014 begyndte
20 ungdomsspillere påskeferien med
at afgøre årets klubmesterskab i badminton. Som ved tidligere år var dagen præget af koncentration, god
stemning og tætte kampe.

Dagen sluttede med sandwich og fælles overrækkelse af medaljer til alle
deltagere, pokaler til de bedst placere-

de spillere, mens der var chokoladepåskeæg til spillere, der blev placeret
lige udenfor pokalplaceringerne. Des-

uden blev der trukket lod om et par
tasker sponseret af Stein P.
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Forår i gymnastikforeningen
På den anden side af generalforsamling, forårsopvisning og en lang vintersæson – hvad sker der så egentlig i
en gymnastikforening? En del faktisk!
Efter TMG generalforsamlingen var
det tid til at sige tak til gode kræfter i
bestyrelsen og ”den gamle” bestyrelse
nød en brunch sammen i marts på den
baggrund. ”Den nye” bestyrelse konstituerede sig i april og ser således ud:

kettle bells igennem sæsonen. Som en
turban i hatten meldte nye og kendte
instruktører sig på banen med mod på
at starte forårshold op. Det resulterede
i, at forårssæsonen i 2014 består af
hele fem hold: Crossgym, Strand klar,
Zumba, Mor i form og sidst men ikke
mindst Herreholdet, som ikke er sådan at stoppe, bare fordi aftenerne
bliver lysere.

Grethe Rasmussen (kasserer) og Birgitte Pedersen (bestyrelsesmedlem) er
trådt ud
Mette Uttrup er indtrådt som bestyrelsesmedlem
Bente Serup er valgt som suppleant
Gitte Kläning fortsætter i bestyrelsen,
nu som kasserer Mads Nielsen fortsætter som bestyrelsesmedlem
Tine Westergaard Clausen fortsætter
som formand

Crossgym-folket er rykket udendørs
og kan findes spurtende på Åbakken
eller på boldbanerne, hvor de okser
rundt med kettle bells, hvilket skaber
en del nysgerrige blikke. På Strand
Klar er 25 seje kvinder i gang med at
booste sig selv og gøre klar til bikinsæsonen, Der opleves en super stemning, og der kæmpes til sidste svedperle. Det samme sker på zumba,
hvor pulsen er høj fra start til slut, og
den kække musik bringer smilene
frem og lysten til at give gas.

Det er rart lige at trække vejret ovenpå en veloverstået sæson 2013/14 og
glædes over de babyer, tumlinger,
børn og voksne i flere aldersklasser,
som fik rørt sig, grinet sammen og
som masede med koldbøtter, trin og

”Bagved scenen” skriver vi på et årshjul for gymnastikforening, og en
udtalelse eller to er forfattet til unge
instruktører, der vil opdatere deres

CV med nyerhvervet erfaring. Vi kigger bagud og fremad: Hvad lærte vi i
år? Hvad vil vi gøre mere eller mindre af i næste sæson? Hvordan kan vi
inddrage forældrene? Hvad er attraktivt for drengebørn? Ideer til næste
sæson er i fuld gang med at spire.

Det sociale liv er også på agendaen
for foråret, for det skal være sjovt,
givende og inspirerende at bruge tid
på gymnastikken. Når du læser dette,
har instruktørgruppen og bestyrelse
besøgt Outdoor Explorer i Malling og
udfordret os selv bl.a. med højder,
fart og præcision. Ud over det sociale
er formålet også at anerkende instruktørerne og den store indsats, de lægger for dagen – for uden instruktører
ingen
gymnastik!
TMG Gymnastik vil gerne være en
åben forening, og nu har vi fortalt lidt
om, hvad der sker. Er du blevet nysgerrig, så tøv ikke med at kontakte os
– se mere på
www.tmgsport.dk/gymnasik .
Tine Westergaard Clausen
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LOPPEMARKED
lørdag den 14.juni
Fra kl. 10.00 til 15.00 på P-pladsen v. Brugsen
Hvis du ikke allerede har sat X i kalenderen den10. og 14. juni, så gør det nu.
Tirsdag den 10. er der indsamling til loppemarkedet over alt i Mårslet
Kom og oplev feststemningen og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du søger, kan
du altid gætte på grisens vægt, og være med i lodtrækningen om at få grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter loppemarkedet. Der vil på dagen kunne købes ”loppebørger”/pølser, øl og
sodavand, og igen i år en masse blomster.

Indsamling til loppemarkedet er tirsdag den 10.juni fra kl. 18.00 til 23.00
Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på, at vi efter
loppemarkedet har et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, store PCskærme, vinballoner, defekte hårde hvidevarer, tv- og radioudstyr samt tv-apparater som ikke
kan modtage det nye MPEG4 signal.
Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så
hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi gerne
fra dig.
Biler til transport.
Vi mangler biler til indsamling tirsdag den 10. og lørdag den 14. om morgenen til at køre lopperne ned på pladsen, så har du mulighed for at hjælpe os med det hører vi gerne fra dig.
Flemming Kristiansen
Tlf. 29 90 16 65
banevej8@gmail.com
TMG-Håndboldafdelingen

Mads Pedersen
tlf. 20 13 09 91
ovesdal25@profibermail.dk

Brian Kjellerup
tlf. 21756486
bkj451@gmail.com
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Testrup Højskole
gisk professorat.
Jens Nørregaard deltog som frivillig i
krigen 1864 og kæmpede på Dybbøl.
Nederlaget i krigen vakte i ham en
dyb trang til folkets genrejsning.
I 1864 blev Jens Nørregaard gift med
en datter af fideikommisbesidder Fabritius de Tegnagel, og det var hans
medgift, der satte ham i stand til selv
at bekoste opførelsen af Testrup Højskole.

I midten af forrige århundrede fik
gårdejer Kristian Rasmussen, Gunnestrup, tanken om at oprette en grundtvigsk højskole. Han drøftede sagen
med Mikkel Andersen, Viby, og gårdbestyrer Anders Sørensen, Tranbjerg.
De tre blev enige om at tage den ansete grundtvigske lærer Kristian Højmark, Stautrup med på råd.
Læreren sluttede sig til de tre bønder,
og på et møde i Aarhus blev sagen
drøftet i en større kreds, og man begyndte at tegne aktier til en højskole.
Kristian Rasmussen, Anders Sørensen
og lærer Højmark rejste til København for at finde en egnet forstander.
De blev vel modtaget i Vartov hos
gamle Grundtvig, som sagde: "Den
sag er god, den skal nok lykkes"

Jens Nørregaard, lærer ved Blågårds
Seminarium, blev spurgt, om han
kendte nogen, der havde lyst og evne
til at begynde en højskole på Aarhusegnen. Rask i vendingen, som han
var, svarede Jens Nørregaard, at det
havde han da selv. Kort efter besøgte
han Aarhusegnen og talte med dem,
der havde fået tanken med højskolen.
Jens Nørregaard ønskede selv at bekoste bygning af højskolen, og da han
fik tilbudt en byggegrund i Testrup,
slog han straks til og opførte højskolen for sine egne penge. 1. november
1866 kunne Testrup Højskole så indvies.
Jens Nørregaard var født i 1838 i København. Han voksede op i et embedsmandshjem præget af fromhed og
rig kultur. I Borgerdydsskolen blev
hans interesse og levende sans for
historie og poesi vakt. Her mødte han
kærligheden til bibelen og besluttede
at studere teologi.
I sine ungdomsår gik Jens Nørregaard
i kirke i Vartov og kom i Grundtvigs
hjem.
I 1861 blev han cand. Theol. Og blev
så lærer på N. Zahles skole og
Blågårds Seminarium. I 1862 fik han
accessit for en teologisk prisopgave,
og hans mål syntes at være et teolo-

Testrup Højskoles elever fik gennem
Jens Nørregaards foredrag i litteratur
og historie et levende møde med åndens verden. Levende og myndigt gav
han udtryk for sit hjertes rigdom af
kraft og poesi, for sin rige menneskelighed og sin fromme kristentro. Få
inden for højskolens kreds var ham
jævnbyrdig i veltalenhed. Hans tale
ejede skønhed, kraft og ild, og gennem den fik tusinder af unge tilskyndelser til kristentro, til mod og dygtighed.

Han indtog både kirkeligt og folkeligt
en central stilling. De grundtvigske
frikirker blomstrede op i disse år, men
Jens Nørregaard holdt sig udelukkende til sin sognekirke i Mårslet, hvor
han i 1904 blev valgt ind i det første
menighedsråd i sognet.
I 1886 tog Jens Nørregaard den teologiske doktorgrad på en afhandling om
B.S. Ingemann, og han holdt i de følgende år en række forelæsninger på
universitetet om centrale emner i højskolen.
I 1908 tog Jens Nørregaard efter 42 år
som forstander afsked med Testrup
Højskole og bosatte sig i Holte. Her
døde han i 1913, og hans kiste blev
ført til Mårslet Kirkegård, hvor hans
familiegravsted endnu findes.
Skrevet af Hans Møller i hæftet ”23
lokalhistoriske artikler fra Mårslet
Sogn”, udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.
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AKTIVITETER I JUNI 2014
Onsdag d. 4. juni kl. 14.00:
Gudstjeneste
Fredag d. 20. juni kl. 14.00:
Krolfspil i haven

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

Onsdag d. 25. juni kl. 13-17.00:
Halvdags udflugt til Gjern Bakker. Pris: 150 kr. inkl. kørsel og kaffen ved Låsby Kro.
Tilmelding – der er bindende - til Brugerrådet (tlf. 8713
4434) senest den 18. juni.

Sundhedsklinikkens åbningstid:
Torsdag kl. 9.00-14.00, men kun
efter aftale mellem kl. 13-14.
Tlf.tid på åbningsdagen mellem kl. 8 8.00-9.00.
Tlf: 8713 4432

Mandag d. 30. juni kl. 14.00:
Syng med Solveig
Ret til ændringer forbeholdes.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19
Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00
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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

Husk sidste frist for indlevering af stof, annoncer og rettelse af annoncer er d. 10. i måneden
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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