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Sommeren er over os, næsten alt er som det plejer. En god dansk sommer,
med det vejr som nu byder sig, men denne sommer bliver trafikalt anderledes i Mårslet. Man har næsten ikke kunnet undgå at bemærke aktiviteterne
omkring etablering af separatkloakering. Store betonrør er blevet gravet
ned ude fra renseanlægget langs Giber å og ind mod byen. Dette arbejde
har stort set foregået i stilhed og har ikke generet os ret meget. Men som
vist på de store gule skilte, som nu har været opstillet i nogen tid, bliver
det meget anderledes her i juli og august måned.
Tandervej bliver totalt spærret for biltrafik i ugerne 27 - 34, fordi der også
her skal graves rør ned. I hele perioden vil der dog være mulighed for passage for gående og cyklister. Der er kun ét enkelt kloakrør under Tandervej, hvor både spildevand og regnvand føres ned til renseanlægget. I fremtiden vil disse to typer vand blive ført ud til renseanlægget i hver sit rør.
Det er heldigvis kun i den gamle bydel, at der forholder sig således. Planen
er, at separatkloakering gennemføres i den sydlige bydel - syd for Giberå- i
år, samt i begyndelsen af 2015. Den nordlige bydel separatkloakeres i
2015. Når separatkloakering er gennemført i hele byen, nedlægges Mårslet
renseanlæg. Spildevandet pumpes i stedet til Viby via store plastrør, som
også er ved at blive gravet ned uden for byen.
Arbejdet på Tandervej vil genere mange af os, men med tålmodighed og
godt samarbejde mellem de involverede parter og jer borgere, vil genen
forhåbentlig blive til at leve med i den relativ korte tid den varer.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
For nogle af jer kunne en anderledes sommer omfatte vandringer på nogle
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
af nærområdets mange stier. Hvor mange af jer kender og har besøgt Baredigere indleveret og offentliggjort stof. ronmosen? En lille vandretur ud af Nymarksvej til et skønt lille område

med søer og et rigt fugleliv, som bestemt er et besøg værd. Projekt ’Spor i

Deadline er den 10. i måneden for stof til
Landskabet’ beskriver området og har kortlagt stien i en af deres foldere
efterfølgende nummer.
’Sporet ved Bredballegård’. Et andet bud på en dejlig vandretur i omegnen
Udkommer hver måned i et oplag på
2350 stk. - dog ikke i januar og august. kunne være trampestien fra Hovstien mellem Langballevej og Hørretvej ud
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00
Tryk: EJ Offset
Højvænget 5
8330 Beder
Tlf. 86 93 66 33

til Hørret skov. Et ophold ved bænken omkring halvejs på stien kan varmt
anbefales. Her kan man nyde udsigten over Hørret enge med græssende
køer med skov og bakker som baggrund. Der er mange andre stier i 8320
området, som er en vandretur værd. Dette var bare et par eksempler på mulighederne for en afslappende vandretur i vort dejlige nærområde.
Med dette vil jeg ønske alle en rigtig god sommer.
John Engelbrechtsen
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Stort og småt fra Fællesrådet
VVM-redegørelse forsinket
Som omtalt i forrige nummer af Mårslet-Bladet forventede kommunens
planlæggere at den længe ventede
VVM-redegørelse
for
BederBeringvejen ville blive offentliggjort i
maj. Men sådan gik det ikke.
I skrivende stund (8. juni) er VVMredegørelsen endnu ikke sat på Magistratens dagsorden og derfor fortsat
ikke offentliggjort. Muligvis er den
når du læser dette. Interesserede kan
følge med på www.maarslet.net hvor
der vil blive linket til VVMredegørelsen så snart kommunen lægger noget på sin hjemmeside.
VVM-redegørelsen skal behandle
plusser og minusser ved de tre mulige
linjeføringer af Beder-Beringvejen.
Efter en første behandling i magistrat
og byråd kommer redegørelsen i offentlig høring. Efter høringen træffer
Byrådet beslutning om vejens linjeføring.
FU’s ønsker til helhedsplan for
Mårslet
I Kommuneplan 2009 blev vi lovet at
der vil blive udarbejdet en helhedsplan for Mårslet i forlængelse af plan-

lægningen af Beder-Beringvejen. Dette løfte er gentaget i Kommuneplan
2013. Her hedder det at helhedsplanen skal danne grundlag for overvejelser om eventuelle afrundinger af
Mårslet.
I samtaler med kommunale embedsmænd har det vist sig at de har en noget anden opfattelse af hvad helhedsplanen skal omfatte end vi har i Fællesrådets Forretningsudvalg (FU).
Embedsmændene mener at helhedsplanen kun skal omfatte et par mindre
områder i henholdsvis den sydlige og
nordlige ende af byen. Det opfatter vi
i FU som en ’delhedsplan’ – eller i
praksis ikke andet end et par lokalplaner med en etikette hvor der står Helhedsplan.
I stedet vil vi arbejde for at der i en
dialog mellem borgere og kommune
laves en reel helhedsplan for hele
Mårslet.
På FU-mødet 19. maj diskuterede vi
vores ønsker til helhedsplanen. Konklusionen blev at vi vil arbejde for at
planen skal omfatte disse emner (det
skal understreges at der ikke heri ligger en stillingtagen til nogen af emnerne):

MÅRSLET FÆLLESRÅD
- Skal der ske en byafrunding eller ej?
- Stier i og omkring Mårslet
- Trafik og parkering ved skolen
- Udpegning af arealer til nybyggeri
og byfortætning (eller afvisning af
samme)
- Bynær skovrejsning (eller afvisning
af samme)
- Koordinering af skolens behov med
det kommende multihus
- Arealer til lettere erhverv.
Via vores politiske kontakter vil vi arbejde for at helhedsplanen bliver så
omfattende som vi ønsker, og at der
organiseres en omfattende borgerinddragelse i arbejdet med planen.
Se evt. referatet fra FU’s møde 19.
maj for en uddybning. Referatet ligger på www.maarslet.net > Bag om
8320 > Referater fra FU-møder.
PHH
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ne byfesten for i år med en festlig
forestilling, som altid er et hit hos de
yngste. Indimellem er der gensyn med
gode gamle kendinge såsom Motionscykelløb for hele familien – Kræmmermarked i Bomgårdshaven –
Run & Walk – Taverna stemning i
Bomgårdshaven – Friluftsgudstjeneste og Tur i omegnen med lokalhistorisk forening.
Kære Mårslettere.
Sommeren er på sit højeste og mange
er i fuld gang med sommerferien. Når
ferien er veloverstået kan I glæde jer
til Mårslet Byfest, som i løber af stablen fra fredag d. 13.8. – søndag d.
17.8.
Igen i år bydes der på et væld af aktiviteter for store og små, unge og ældre. Som altid tyvstarter Mårslets seniorer med en cykeltur onsdag eftermiddag og søndag lukker Cirkus Kro-

Herudover vil der i år være flere nye
og spændende arrangementer for alle
aldersgrupper. I teltet i Bomgårdshaven holder Mårslet Dagtilbud Byfest
for de alleryngste og der bliver Viseaften og Eftermiddagsarrangement med kaffe og kage og lystig
snak for de RIGTIG VOKSNE.
For de unge mellem 14 -18 år vil der
blive afholdt Ungdomsfest og for de
aktive - såvel motionister som de mere veltrænede - er der flere arrangementer, der kan sætte pulsen i vejret.
Her kan nævnes Mårslet Mini OL ved

Brugsen, Social triatlon/duatlon samt
MaxPuls på boldbaner ne.
Alle
disse arrangementer og hvem der står
bag kan du læse meget mere om i et
udførligt program, som dumper ned i
din postkasse i starten af august måned.
Vi glæder os til at se jer alle.
På vegne af Fællesrådet samt alle arrangørerne.

Lars P. Nielsen og John Johansen
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Du kan læse mere om vores tilbud her: http://issuu.com/ung_i_maarslet/docs/ung_i_m__rslet

Aktivitetskalender for
5 & 6 klasses medlemmer aug-dec 2014.
August:
11-12 Velkomst til klub/legeplads
midgaard. Vi har forskellige aktiviteter i huset.
13-15 Crazy OL
18-29 Projekt. Skulpture by Giber Å.
Alle er på små hold som kunst, musik, drama, møbler, presse, mad mm.
29* Sommerfest for forældre, søs
kende og medlemmer. Vores
projekt Skulpture v. Giber Å
åbner. Invitation følger.

September:
1-30 Musik modul. Bands finder
sammen og gir’ den gas.
3
Festugecup i Malling. Fodboldt
urnering.
1-5 Festuge. Besøg
8-19 Møbel modul. 2 dg. i 2 uger,
hvor du kan fremstille et møbel
af diverse.

19-20 Overnatningstur for 6 klasser.
26
Diskotek for 5 klasser.
Oktober:
1-31 Teatersport modul – mandage.
1-10 Lampemodul. 2 dage i 2 uger.
Lav din egen lampe.
3-4 Gameraften m. overnat.
24
Overnatning i Klub/legeplads
Midgaard for 5 kl.piger.
30
Halloween i Klub/legeplads
Midgaard – aften.
November:
1-30 Teatersportmodul – mandage.
For nye interesserede eller øve
de.
5-14 ”Scenen er din” Alle kan op
træde med lige det de har lyst
til.
Vi øver i disse dage og fre
dag den 14 ”går det i luften”.
14*” Scenen er din” vises på skolens

kantine. Arrangement for forældre og søskende. Invitation
følger.
18-20 Nisse modul light. Pynt laves
til hjemmet.
24-28Vi pynter op i klubben.
28
Overnatning i klub/legeplads
Midgaard for 5. Klasses drenge.
December:
1-12 Julegaveværkstederne åbner.
Kom og lav dine julegaver. Vi
har valgt forskellige muligheder, og du kan også selv finde
på.
11
Lucia Rock . Godsbanen. Håber vi har et band der kunne ha’
lyst til at spille.
11 Luciadag i klubben.
*Arrangement for forældre og søskende.
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Mårslet vandværk
Beretning til generalforsamling 2014
Beretningen til sidste års beretning
startede med at vi ikke længere var
underlagt vandsektorloven, og det er
heldigvis stadig sådan. Der er lige
kommet en evaluering af loven, som
så regeringen skal tage stilling til.
FVD har fået lavet en rapport som
viser at de forbrugerejede vandværker
er noget billigere at drive end de tidligere kommunale vandværker. Det
betyder en billigere pris for vand hos
vore forbrugere i forhold til at skulle
have leveret vand fra Århus vand. Vi
har nu hævet prisen på vand til 6 kr.
pr. m3 og 500 kr. i fast afgift.
Det betyder en samlet udgift til en
forbruger med et forbrug på 140 m3
vil skulle betale 1340 kr. til vandværket + moms i alt 1675 kr. Hvis forbrugeren blev forsynet fra Århus vand
ville udgiften være 2511 kr. altså en
forskel på 836 kr. Det skal bemærkes
at vi er underlagt de samme kontroller
og sikring af vandkvaliteten som de

tidligere kommunale forsyningsselskaber.
Hertil kommer vandafledningsafgiften og afgiften til staten, men her er
udgiften er den samme for alle forbrugere.
Forklaringen på vi har hævet vandprisen er at vi de foregående år har skullet tilbagebetale forbrugerne godt
800.000 kr. Og det skulle vi gøre indtil vores formue var 0. Ifølge vandsektorloven skulle vi så lånefinansiere
kommende investeringer.
Det er ikke måden de private og forbrugerejede vandværker har gjort det
på før.
De har altid prøvet at opspare før de
skulle lave større investeringer. Det er
også den holdning vi har i bestyrelsen
for Mårslet vandværk.
Vi har i det kommende år budgetteret
således, at med den fastsatte vandpris

skulle vores formue hverken blive
mindre end større.
Den største investering vi skal foretage i indeværende år er renoveringen
af ledningsnettet ved det gamle vandværk (nu telefoncentral) på Tandervej. Dette projekt betyder udskiftning
af forsyningsledningen til Obstrupvej
og dermed en ny ledning under Giberåen.
Som alle vore forbrugere har bemærket, så er vandmåleren udskiftet til
elektroniske. Det har været en stor
omgang, men pengene værd. Vi fjernaflæser nu målerne og er derfor fri for
at skulle udsende aflæsningskort og
det betyder noget mindre arbejde rent
administrativt og vi får de korrekte
aflæsninger, vi er også fri for at skulle
ud til de forbrugere, der havde glemt
eller ikke have set aflæsningskortet.
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Dagplejedag 14/5 2014
Anden onsdag i maj, er hvert år dagplejedag. Dagen blev i år fejret med
”naturens dag” i legestuen, i lokalerne
i skovbørnehaven. Mange af Mårslets
kommunale dagplejere er i de seneste
år blevet certificerede som ”grønne
dagplejere” af fritidsrådet. Dette lå til
grund for aktiviteterne på dagplejedagen.
Børnene startede med at synge sange

om edderkopper, mariehøner, snegle
og humlebier. Derefter gik de på opdagelse i de mange små værksteder.
Her kunne børnene presse blomster,
så solsikker, dufte til krydderurter,
lave sneglevæddeløb, se på og holde
vandrende pinde, se haletudser og
andre kryb og kravl, desuden blev der
lavet et fint regnormebo. Derudover
var et hit, 6 stykker 1 uge gamle kyl-

linger. Her skulle børnene gætte på
hvilket billede på gulvet kyllingerne
klattede.
Da aktiviteterne var blevet prøvet af
alle børn, var der dejlig frokost. Heldigvis var vejrguderne i år med os, og
dagen endte med solskin. Alle børn
og voksne havde en dejlig dag, og
glæder sig nu til en masse naturoplevelser i den kommende sommer.
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’Triatlon’ på spejdermanér
En ironman var det lige knap, de seje
spejderpiger fra Mårslet havde kastet
sig ud i en solrig lørdag i maj. Men
lidt jerntøser var der over dem, da de
skulle gennem den sidste udfordring
for at få mærket ’På farten’. En af de
tidligere strabadser i jagten på mærket var en tur på mountainbike, men
denne gang kunne jernhesten ikke
gøre det alene.
Pigerne fra troppen cyklede først til
Ravnholt, hvor de skulle gennem en
slags forhindringsbane på cykel. Så
fortsatte cykelturen til Hundeskoven,

hvor cyklerne blev parkeret og herfra
foregik turen i løb til spejderhytten i
Solbjerg, hvor pigerne gik A-buk Catwalk. En yderst kompliceret disciplin,
som involverer fire tove med tilhørende tovholder og en spejderpige,
som skal holde balancen på korte rafter, formet som et A –mens hun bevæger sig fremad…
Næste øvelse bestod i at krydse Solbjerg Sø – en kilometer i kano – og så
padle tilbage igen. Da madpakkerne
var fortæret på søbredden, gik turen
tilbage til cyklerne – i løb. Cykelturen

retur til spejderhuset gik over Nymarken, hvor der var en par-udfordring,
hvor én i løb kastede ærteposer til én
på cykel, som skulle ramme ærteposerne ned i en mængde baljer, som
var spredt ud over parkeringspladsen.
Så nej, det var ikke en ironman. Men
det var 10 kilometer på cykel, 5 kilometer løb og 2 kilometer i kano. Og
så gjorde alle opgaverne ind imellem
og at der var rigeligt plads til snak og
spas, at det garanteret var en hel del
sjovere.

Mus på 100 måder….Cirka
Musene kom ind i forskellige aktiviteter og løb, hvor der blandt andet
skulle bygges sæbekassebil i Cirkeline-størrelse –altså lige lidt større
end hendes tændstik-æskeseng.
Pigerne skulle også grave efter musenes nedgravede nøddelager på stranden og finde den gyldne tryllenød,
som var gemt i skoven.
Stegte mus, grillede mus, bagte mus,
pocherede mus – fik de fem spejderpiger fra Mårslet ikke opskriften på i
pinsen. Heller ikke selvom mus var
omdrejningspunktet for lejren, da de
yngste spejderpiger og fire ledere fra
de Grønne Pigespejdere i Mårslet
drog på Mus-Centerlejr på Spejderklinten ved Virksund.
Her havde de arrangeret en fælles lejr
med en lille gruppe på fire andre spejdere og deres ledere fra Randers. For
nogle af pigerne var det første gang,
de var på en ’rigtig’ spejderlejr, hvor
de sov i telt, selv skulle være med til
at bygge bord af rafter og lavede mad
over bål eller gasblus.

Ost; musenes livret – i hvert fald i
tegneserieuniverset - havde naturligvis også fået en plads på programmet.
Pigerne skulle både lave deres egen
ost ved at koge kærnemælk og tilsætte friske krydderurter, og de skulle
smage på et hav af oste fra chokoladeost over feta til lakridsost.

nye kammerater,” fortæller Helene
Hansen, som er leder for Mårsletpigerne.
Hun oplevede, at de to grupper af piger lynhurtigt faldt i hak med hinanden, og lederne har allerede luftet
tanken om at slå pjalterne sammen på
en lejr næste år, idet det var en succes
for både børn og voksne.
”Pigerne sagde selv, at det at være
sammen og lære nye spejdere at kende var noget af det bedste ved turen.
Og så at være ved stranden, spise is
og handle i sliktutten,” griner Helene
Hansen.

Pinsesolen dansede som aldrig før, så
en strandtur eller to blev det også til
med afsvalende ture i det våde element.
”Spejderlederen fra Randers og jeg
havde masser af aktiviteter planlagt i
tilfælde af mindre godt vejr. Men dem
fik vi ikke rigtigt brug for – det var
mere oplagt, at de spænede rundt og
nød vejret, stranden og at lege med

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Årets Mårsletborger 2014
forening, klub eller andet til glæde for
børn, unge eller ældre.
Komitéen i år bestående af, Kurt Kirkedal Laursen (2012), Kurt Søe, fra
Trafikvagter (2013), samt Poul Granslev fra Mårslet og Omegns Brugsforening, var ikke været i tvivl om hvem
der skulle ha’ prisen som Årets Mårsletborger i 2014.
Først og fremmest Tak, til alle for det
store fremmøde og opbakning til vores traditionsrige pinsearrangement, i
år var der endda blevet til flere fridage i forbindelse med Pinseferien. Dernæst en TAK til vejrguderne for det
skønne vejr.

SuperBrugsen Mårslet, vil gerne takke alle de borgere som har indstillet
byens ildsjæle til Årets Mårsletborger
prisen i år. Det er glædeligt at byen
har så mange ildsjæle.

Igennem nu mere end 30 år, har vi her
i Pinsen belønnet en aktiv Mårsletter
for den indsats personen gennem frivilligt arbejde har gjort for byen. Oprindeligt er prisuddelingen, der startede i 1982 af SDS sparekassen, der
senere kom til at hedde Nordea, siden
Nordea har forladt vores skønne Mårslet, har Mårslet og Omegns Brugsforening, i daglig tale SuperBrugsen
Mårslet overtaget prisuddelingen.

Personen, der i år modtager prisen
som ”Årets Mårslet borger 2014” i
dag, har gennem de senere år taget sig
kærligt af byfesten i Mårslet. Fået
programmet stykket sammen, og fået
tingene til at ske. Et meget prisværdigt initiativ, al den stund at ingen
andre ville, eller havde lyst.

I sin egenskab af formand for SuperBrugsen’s bestyrelsen, er det AnneMette der har fået lov til at uddele
prisen til Årets Mårslet Borger sammen udvælgelseskomiteen.
For at blive kåret som årets Mårslet
Borger, skal vedkommende i særlig
grad have gjort sig gældende med en
aktiv, ulønnet indsats for byen, en

Ordrene der blev sagt om John Johansen ved overrækkelsen af prisen.

Angående Mårslet Byfest i uge 33, så
er han også med i gruppen der arrangerer det store Motionsløb kl. 15.00
om lørdagen. Han har været med fra
starten. Han passer mikrofonen og
kommenterer hele forløbet.
Han er også visedirektør i Mårslet
Brændevins laug, og er som sådan
med i klubledelsen, hvor beslutningerne tages.

Titlen af visedirektør, skal forstås,
han redigerer foreningens sangblad,
og det er ham der foreslår sangene
ved laugets møder. Han er tillige ceremonimester nu.
Har været med til at starte De blå
spejdere op i Mårslet. Han har tidligere været formand for TMG Badminton i en årrække.
Han er også med i Mårslet Borgerhus
bestyrelse. Hvor han i en periode var
tilsynsførende. Sidst dukkede han op
som scenearbejder, da Mårslet Revyen gik over scenen i Mårslet Borgerhus. En slags resisør.
Prismodtageren i år, er en af byens
ildsjæle, som byens og foreningslivet
i Mårslet nyder godt af. Med det store
arrangement han ligger for dagen, er
du - John Johansen en meget værdig
modtager af Mårsletprisen 2014.
John Johansen, tillykke med udnævnelsen som ”Årets Mårsletter 2014”.
Tak, til alle jer der deltog lige fra
morgenbordet, kølig fadøl fra Århus
Bryghus, de hjemmelavede
”Frankfurter og helstegt pattegris” fra
vores slagter, Live musik leveret af
vores lokale ”Touch of Shadows” – I
var alle med til at vi fik endnu en
skøn pinselørdag. På gensyn i 2015.
For SuperBrugsen Mårslet

Poul Granslev

”Årets Mårsletter” igennem årene fra 1982-2014
1982: Ellen Nørlem
1983: John Quvang Knudsen
1984: Hans Rimmen Møller
1985: Finn Boye Hansen
1986: Karen Bacher
1987: Erik Kjær Nielsen
1988: Edvard Borgbjerg
1989: Mårslet Frimærke- og Møntklub v/Frank Olesen

2000: Finn Smerup
2001: Ivan Dybvad
2002: Else Marie Hulemose
2003: Birthe Jørgensen
2004: Kim Rasmussen
2005: Hanne Torp Jensen
2006: Hanne og Poul Erik Jensen
2007: Ellen Albæk
2008: Kaj Christensen

2009: Jacob Lind
2010: Anna Johnsen
2011: Steen Bille Nielsen
2012: Kurt Kirkedal Laursen
2013: De Frivillige Trafikvagter
2014: John Johansen
2015:
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God sommer!
Når dette blad udkommer, holder
skolen sommerferie ligesom rigtigt
mange andre danskere. Uanset om du
har ferie eller ej, vil vi her fra skolen
gerne ønske dig rigtig god sommer!
For os har det været specielt at gå på
ferie i år. Med ferien siger vi nemlig
farvel til den gamle skolelov og skal i
gang med at bygge noget nyt op i en
ny ramme om skolen. Efter et helt år
med planlægning bliver det rart at
komme i gang med det nye.
Ny hjemmeside
På
skolens
nye
hjemmeside,
www.maarslet-skole.dk, kan du læse
om vores nye hverdag. Blandt meget
andet kan du læse, at vi tænker børnenes skolegang i 4 trin med forskellige læringsmål og potentialer: 0. – 2.
årgang, 3. – 4. årgang, 5. – 7. årgang
og 8. – 9. årgang. Hvis du klikker på
ikonet for et bestemt trin, kan du læse
om, hvordan vi for netop den aldersgruppe arbejder med, at ”alle børn
bliver så dygtige, de kan”, som der
står i den nye skolelov.
Du kan også læse mange andre væsentlige ting om skolen og – ikke

mindst – nyde nogle meget flotte billeder af hverdagen i vores dejlige skole og de børn, unge og voksne, som
færdes i den.
Byggeri
Måske har du undret dig over, hvad
det er, vi går og laver i den gamle bygning ud til Obstrupvej. Det, vi er i
gang med, er vores udflytning af vores
tidligere fritidshjem, Asgården, som
Dagtilbuddet overtager 1. august. Det
betyder, at vi skal lave nye fælleslokaler, som kan rumme både undervisning
og SFO. Det bliver to 1. klasser, som
skal undervises i lokalerne i den gamle
bygning efter ferien. Hele 1. årgang får
base dér i SFO tiden.
Derudover er vi ved at etablere nye,
flotte faciliteter til vores personale, da
også lærerne nu skal lægge det meste
af deres arbejdstid på skolen. Vi laver
individuelle arbejdspladser, nye mødelokaler, personalerum og et samtalerum. Byrådet har bevilget ekstra penge
til møbler, så personalet kan få ordentlige forhold.
Dette vil helt sikkert også smitte af på
børnene. Vi tænker i en nyindretning
af blandt andet deres fællesarealer, og

HUSK
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så laver vi en investering i IT, så vi
får interaktive tavler i alle klasser.
Samarbejde med Multihuset
Det sidste vi mangler er egentligt nybyggeri. I takt med at skolens elevtal
vokser, peger Børn&Unges lokaleprogram på, at vi skal have bygget til.
For at få mest ud af både penge og
mursten samarbejder vi med Multihusets styregruppe i forhold til et fælles
projekt.
Konsulenter
fra
Børn&Unge er en del af processen,
og vi har de næste møder i september. Herefter skulle vi gerne have en
konkret plan.
Økologi og sundhed
Skolens 3./4. årgang deltager i et projekt, Haver til Maver, hvor klasserne
har en have på Beder Gartnerskole,
hvor børnene lærer principper om
jordbrug, økologi m.v. i praksis.
Vores egen kantine er vi ved at gøre
60% økologisk. I takt med den længere skoledag er det vigtigt, at der er
et tilbud om sund og varieret mad til
både børn og voksne.
Endnu engang: Rigtig god sommer!
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Nyt fra
Høvdingeboldturnering
Expressens legendariske høvdingeboldturnering mellem 3. og 4.klasse
løb af stabelen i midten af maj måned.
Rigtig mange hold stillede op i år, så
der var gang i den! Der blev spillet
både på multibanen og i hallen, alt
efter vind og vejr.
De fleste af kampdagene var der to
kampe i gang, og mulighed for at tilskuerne kunne cirkulere rundt mellem
kampene. Der blev spillet høj musik,
heppet en masse, og kæmpet vildt på
banerne!
På finaledagen d. 15. maj blev der
spillet i hallen, og der var godt gang i
både deltagerne, deres cheerleaders
og publikum. Finalekampen stod mellem to hold fra 4. klasse, og det var
Nice Guys der løb af med sejren
ovenpå en ligeværdig og intens kamp
- stort tillykke til dem! 

gerede, og levede sig ind i at leve som
i middelalderen.

Dagen bød blandt andet på tovtrækningskamp og efterfølgende tatovering af klanens tegn på kroppen, sværdduel og bueskydningskonkurrence.

Afslutningsvis stod det store slag på plænen, og det var næsten som at være med i
Braveheart med masser af krigere og leben omkring dem.

Rollespil
1.klasserne har over en længere periode arbejdet med produktion af blandt
andet sværd og kapper i forbindelse
med et rollespilsprojekt. Denne periode kulminerede dagen før Grundlovsdag, hvor Slaget ved Giber Å skulle
finde sted. Alle drog fra SFO’en, nogle klædt i kapper og med sværd i hånden, klar til kamp, andre var klædt ud
som blandt andet tatovører, hekse og
brude. Børnene var spændte og enga-

Husk Deadline
Den 10 hver måned

Vinderklanen fik overrakt skattekortet af
skovorken, og de fandt, til alles glæde, at

skatten var noget så nutidigt som is.. Det
var en rigtig skøn dag, og det kunne meget vel tænkes, at succesen gentages næste år 

vernatning
Fredag d. 23. maj havde 0. klasserne
deres første overnatning i skoleregi,
og de fleste af børnene havde meldt
sig til. Overnatningen foregik i trygge
rammer, nemlig på skolen - vi var dog
i A- og D-huset for at skabe en lidt
anden ramme end i hverdagen.
Vi var så heldige at få hjælp fra en
masse kære forældre i forhold til produktion af aftensmad og kage til dessert, og der var med garanti ingen, der
gik sultne fra bords i D-huset!
Efter aftensmaden var der sovedyrscatwalk, og de fleste af dem promenerede på ”tribunen” i hænderne på deres ejere 
Derefter var det tid til Disney Sjov,
og her blev slikposerne fundet frem,
og der blev hygget på livet løs.
Ved sengetid var der en del hjemve,
men faktisk var kun ét barn ud af 87
nødt til at komme hjem og sove, så vi
havde mange stolte 0. Klasses børn

næste morgen! Helt fantastisk overnatning, vi glæder os allerede til den
næste år 

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014
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Mårslet Skole
E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

Telefon: 8713 9640
Business as usual – og tak for i år
Der har været run på kassebeholdningen i Mårslet Skoles Venner her i
skoleåret 13/14. Og det er fantastisk –
for det er jo derfor, vi er her. For første gang i mange år er pengene blevet
søgt om – og brugt – på samtlige af
skolens klassetrin. Det er jo nærmest
smukt!

Ud over de undervisningsaktiviteter
lærerne søger penge til, er der en årelang tradition for, at Mårslet Skoles
Venner giver is til de kommende skolebørn ved åben hus-arrangementet.
Der var vi naturligvis på pletten igen
den 10. juni.
For nogle år siden foreslog vi skolen
at droppe sliksalget ved forårskoncerten – blandt andet fordi det betød lange køer, længe før første del af koncerten var forbi – ligesom anden del
af koncerten blev forsinket, fordi slikkøen ikke var afviklet. I stedet lovede

Mårslet Skoles Venner, at der var æbler til børnene i pausen. Således også i
år.
Når der den 11. august starter 77 nye
håbefulde elever på Mårslet Skole,
bliver de årgang 0 i forhold til folkeskolereformen. Men selvom alt bliver
nyt – både for dem og for resten af
skolens lærere og elever – er én ting,
som det plejer. Mårslet Skoles Venner
står klar med kaffe, rundstykker og et
smil til forældrene; de skal bydes ordentligt velkommen, skal de.
Men alt det her er jo kun muligt, fordi
så mange familier i byen er betalende
medlemmer af foreningen. Og tusind
tak for det. Vi håber, at der kommer
nye medlemmer til i 14/15 – og at de
gamle holder ved. Jo flere vi er, jo
flere spændende undervisningsaktiviteter for skolens børn, kan vi støtte.
Se mårsletskolesvenner.dk for info
om dit medlemskab.

Kontortid: 12.15 - 13.15
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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AKTIVITETER I JULI /AUGUST 2014
Onsdag den 13. august kl.13-17:
Halvdagsudflugt ’Kend din by’ Århus Rundt.
Pris: 150 kr. inkl. kaffebord ved Egå Marina. Tilmelding (bindende) til Brugerrådet på tlf. 8713 4434 senest
d. 6. august.

Genbrugsen er LUKKET i juli og august måned. Næste åbningsdag er den 4. september kl. 15.00-17.00.
Obs! Der er ingen tag-selv-bord i juli og august månederne.

Fredag den 22. august kl. 14.00:
Ove Pedersen om ’Muntre viser og fortællinger’.

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

Onsdag den 27. august kl. 14.00:
Holme spillemændene

Obs! Festuge tag-selv-bord i caféen torsdag den 4. september kl. 11.30.

Festugearrangement:
Fredag den 29. august kl. 14.00:
Billeder fra Kina og musik med Birgitte Thruesen.

Fællesspisning for hele familien.
Der holdes Mormor-Mad arrangementer igen den 24.
sept. og den 29. okt. kl. 17-19.

Mandag d. 18. august kl. 14.00:
’Syng med’ arrangement

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

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014
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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn Juli/august 2014

Ny hjemmeside
Mårslet kirke har fået en ny hjemmeside, og i samme ombæring også en
ny webmaster, nemlig undertegnede.
Jørgen Lauritzen ønskede at stoppe
med at tage sig af Mårslet Kirkes
hjemmeside, da det efterhånden tog
for meget af hans tid, og derfor kontaktede Hanne Davidsen og Mette
Maria Kristensen mig og spurgte om
ikke jeg havde lyst til at overtage posten som webmaster for Mårslet kirke. Og det ville jeg meget gerne.
Jeg har en efterhånden længere baggrund som både journalist og webmaster, men er oprindelig uddannet
cand.theol. fra Aarhus Universitet.

Til dagligt arbejder jeg for Folkekirkeinfo, der dækker kirkelivet i Østjylland, og her har jeg ansvaret for
hjemmesiderne ’Kirken i Østjylland’,
’Liv i Kristendom’ og ’Århus Stift’.
Den nye hjemmeside for Mårslet Kirke vil have et helt nyt udseende, og
opbygningen vil være en anden end
man er vant til, så der vil formentlig
være lidt tilvænning til den nye side.
Meningen er, at den nye side lægger
vægt på at være kalenderbaseret.
Vi vil gerne fremhæve alle de spændende ting som foregår i Mårslet Kirke, og det vil den nye hjemmeside

forhåbentlig kunne hjælpe med.
Billeder vil også, ligesom hos den
gamle hjemmeside, være i højsædet.
Men vi mangler altid nogle flere gode
billeder, så hvis du har kameraet med
til et arrangement i kirken eller sognehuset, og du gerne vil dele dem
med andre, så send dem til mig
(bo@grunberger.dk).
Alle billeder som bringes vil naturligvis være med navn på fotografen.
Adressen er den samme som før :
http://maarslet-kirke.dk
Bo Grünberger

Sognepræst Hanne Davidsens
studieorlov
For et år siden søgte jeg Århus Stift
om studieorlov, og fik den bevilget.
Fra den 1. september – 30. november
skal jeg derfor arbejde på mit projekt.
Projektet er et oversættelsesarbejde,
som jeg udfører sammen med Sanne
B. Thøisen.
Det drejer sig om oversættelse af professor Gerd Theissens bog fra 2012:
Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus. Vi håber den bliver klar til
udgivelse i foråret 2015.
I efteråret 2015 vil jeg tilbyde en studiekreds, hvor vi ud fra udvalgte bibelske tekster og Theissens fortolkninger skal forsøge at indkredse, hvad
det egentlig er, vi tror på, og hvordan
de kristne tanker kan fortolkes i dag.

I min orlov organiserer jeg også opsætning af kirkespillet:

hvem det bliver, annoncerer vi det
selvfølgelig på kirkens hjemmeside
og Mårslet web.

Et halvfyldt rum. En mosaik af ord
og billeder om tro,
fornuft og kærlighed.
Men sker jo i min fritid  for ”Åben
Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse.”
Vikar
I de tre måneder jeg er væk, bliver
embedet varetaget af en vikar, men vi
ved i skrivende stund endnu ikke
hvem det bliver. Vi forventer, at vedkommende indsættes ved en festgudstjeneste søndag den 31. august kl.
10.00 i Mårslet kirke. Efter gudstjenesten indbydes til kirkefrokost i sognehuset, så alle kan få mulighed for at
hilse på præstevikaren. Når vi ved,

Festgudstjeneste
søndag den 31. august
kl. 10.00 i
Mårslet Kirke.

Sognepræst Hanne Davidsen
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Aktivitetskalender
For Mårslet kirke
og Sognehus
Juli/august
Torsdag d. 14. august
kl. 14.00-15.30
Sæsonstart for minikonfirmander
i 3.a i Sognehus/kirken
Torsdag d. 14. august kl. 14.00
Sommerfest for seniorer
Starter i kirken med efterfølgende
fest i Sognehuset
Onsdag d. 20. august
kl. 14.00-15.30
Sæsonstart for konfirmanderne i
7.a + 7.b i Sognehuset

Onsdag d. 20. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognehuset
Onsdag d. 27. august
kl. 14.00-15.30
Sæsonstart for konfirmanderne i
7.c + 7.d i Sognehuset
Onsdag d. 27. august
kl. 15.30-16.30
Sæsonstart Mårslet Kirkes
Korskole i Sognehuset

Onsdag d. 27. august kl. 19.30
Mårslet Indremission i
Sognehuset
Torsdag d. 28. august
kl. 15.30-16.30
Sæsonstart Mårslet Kirkes
Pigekor i Sognehuset

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

Kirketiderne

Juli
SØNDAG d. 6. juli kl. 10.00
3.s.e. trinitatis
Luk 15,11-32
Alkoholfri nadver
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 13. juli kl. 9.00
4.s.e. trinitatis
Matt 5,43-48
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 20. juli
INGEN GUDSTJENSTE I
MÅRSLET KIRKE

Vi henviser til :
Tulstrup Kirke kl. 10.00
Anne Vejbæk

August
SØNDAG d. 3. aug. kl. 9.00
7.s.e. trinitatis
Matt 10,24-31
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 10. aug. kl. 11.00
8.s.e. trinitatis
Matt 7,22-29
Hans Rubech Christensen
TORSDAG d. 14. aug. kl. 14.00
Gudstjeneste
Hanne Davidsen
Med efterfølgende sommerfest for
seniorer i Sognehuset
SØNDAG d. 17. aug. kl. 11.00
9.s.e. trinitatis
Friluftsgudstjeneste i
Bomgårdshaven
Hanne Davidsen

Der er mulighed for at bestille
kirkebil

SØNDAG d. 24. aug. kl. 10.00
10.s.e. trinitatis
Matt 11,16-24
Mette Maria Kristensen

SØNDAG d. 27. juli
INGEN GUDSTJENSTE I
MÅRSLET KIRKE

ONSDAG d. 27.aug. kl. 17.00
Børne Bamsegudstjeneste
Mette Maria Kristensen

Vi henviser til :
HvilstedKirke kl. 10.00
Anne Vejbæk

SØNDAG d. 31. aug. 10.00
11.s.e. trinitatis
Luk 7,36-50
Indsættelse af præstevikar

Der er mulighed for at bestille
Kirkebil

Livet på kirkegården

frem til engang i oktober, hvor grandækningen begynder.

Da jeg går på barselsorlov fra den 1.
august, vil I se et nyt ansigt på kirkegården i det næste års tid. Nuværende
gravermedhjælper Stine Ethelberg
overtager det daglige ansvar og hun
får hjælp af Astrid Jakobsen, der tidligere har haft job på kirkegårde og ved
landbruget. Jeg håber I tager godt
imod hende.

Ønskes omlægning af gravsted eller
udskiftning af planter kan dette bestilles til udførelse i september/oktober.
Sommermånederne juli/august går
primært med hækklipning og almindelig vedligehold samt afvikling af sommerferie. I ønskes alle en rigtig god
sommer.

Sommerblomsterne er blevet plantet i
begyndelsen af juni og vil blomstre

Graver
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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Sæsonstart
Mårslet Kirkes Korskole
Mårslet Kirkes Pigekor
Mårslet Kirkes Korskole
starter sæsonen
onsdag den 27. august
kl. 15.30 – 16.30
i Sognehuset

Mårslet Kirkes Pigekor søger nye
sangere - først og fremmest sangere,
som har noget på hjerte, og som vil
arbejde med og gøre en indsats for, at
Mårslet Kirkes Pigekor opnår et højt
niveau.

Korskolen er for bør n i 3. og 4.
klasse. Korsæsonen går fra 27. august
til pinse og for at være med, skal man
– udover selvfølgelig at være glad for
at synge - kunne læse nogenlunde,
have et roligt gemyt og god koncentrationsevne.
Udover at lære nye sange ”leger” vi
også med holdning, sangteknik, vejrtrækning og musikteori. Music Mind
Games, som er musikteori forvandlet
til spil og lege, indgår ligeledes i undervisningen.

P.t. er der 11 dygtige sangere i pigekoret, hvoraf 4 netop er optaget i
FUK’s (FUK = ”Folkekirkens Ungdomskor”) Landskor, som er et kor på
ca. 45 medlemmer, bestående af de
dygtigste kirkekorsangere fra hele
Danmark.

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

Korsæsonen varer fra 28. august til
omkring 1. juni. Pigekoret medvirker
ca. 1 gang om måneden ved kirkens
højmesse – til jul og påske lidt mere.
Desuden medvirker pigekoret ved
bryllupper udenfor skoleferierne samt
på Lokalcenter ”Kildevang” til jul og
påske.

Korskolen medvir ker ca. 10 gange
årligt ved familiegudstjenester og andre børnevenlige aktiviteter – dvs.
Lucia-optog samt krybbespil i december og påskespil lige før påske og pinsespil som noget helt nyt.
1 – 2 gange årligt deltager korskolen i
korstævner sammen med andre kirkekor
arrangeret
af
foreningen
”Folkekirkens Ungdomskor”.
Nye sangere optages INDEN startdatoen efter forudgående henvendelse til
korleder Pia Labohn på mailadresse
korpia@os.dk eller tlf. 86 55 64 08.

Mårslet Kirkes Pigekor
starter sæsonen
torsdag den 28. august
kl. 15.30 – 17.00
i Sognehuset

Mårslet Kirkes Pigekor er for ambitiøse piger fra 6. klasse og opefter –
efter forudgående optagelsesprøve, da
koret er et lønnet kor, og ren sangstemme derfor er et krav.

Koret deltager i korstævner arrangeret
af foreningen ”Folkekirkens Ungdomskor”. Desuden deltager vi jævnligt i de årlige Norbusangfestivaler –
som går på skift mellem de 5 nordiske
lande. (”NORBU” er en sammentrækning af ordene NORdiske Børne- og
Ungdomskor ).
Henvendelse og yderligere oplysninger til korleder Pia Labohn på korpia@os.dk eller tlf. 86 55 64 08 INDEN korstart.

Pia Labohn, organist og korleder
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Kirken i byfesten

Sommerfest for seniorer
Der holdes en herlig sommerfest for
seniorer torsdag den 14. august kl.
14.00 til ca. 16.00. Vi begynder med
en sommergudstjeneste i kirken kl.
14.00, derefter er der kaffe og underholdning i Sognehuset.
Denne gang skal vi fornøje os med
Vestafrikansk Dans! Helle Christensen kommer og fortæller om vestafrikansk kultur og dans. Hun vil også
give os smagsprøver på den livsglade
og festlige afrikanske dans og musik
(muligvis sammen med en lille gruppe dansere).
Arrangør: Mårslet Menighedsråd

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 17. august er der friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven kl.
11.00.
For musikken står som vanligt Århus
Brassband. Prædikant er Hanne Davidsen. Desuden medvirker Jytte
Enevoldsen og Jens Jørgen Bech
som læsere, og Ole Davidsen forvalter nadveren.

Temaet for gudstjenesten er de fire
elementer: Jord, Luft, Vand og Ild.
Der sættes bænke op, men tag gerne
tæpper eller campingstole med.
Efter gudstjenesten kan frokosten
købes ved Konditorbagerens udsalg
på pladsen. Menighedsrådet sælger
øl og vand.
Arrangør: Mårslet Menighedsråd
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Prædiken ved konfirmationerne
(i forkortet form)

St. Bededag 16. maj 2014
kl. 9.00(7.b) og kl. 11.00 (7.c)

Sten
Forskellighed
er en berigelse

Når man går på stranden, kan man
godt falde helt i staver over hvor
mange forskellige sten, der findes.
Det er fascinerende at se på deres forskellige former, farver og udseende.
Ja, man kan faktisk blive helt svimmel ved tanken om, at der ikke findes
to ens sten. Hver eneste sten er unik!
Akkurat ligesom jer, konfirmander!
Selvfølgelig er I fælles om at gå i syvende klasse, bo i Mårslet, i Danmark.
I er fælles om rigtig mange ting […]
Hver for sig - er I et helt selvstændigt
univers! I er dygtige til mange forskellige ting og I interesserer jer for
mange forskellige ting.
Mit ønske for jer er , at I skal blive
ved med at være forskellige og blive
ved med at turde være forskellige.
Bliv ved med at lade hinanden være
dem I er, for forskellighed er en berigelse.
I, kære konfirmander, ved godt, at
stranden ville være kedelig, hvis….
Konfirmanderne svarer:
Alle sten var ens.

Engang var der nogle mænd, der
mente, at de var i deres gode ret til at
bestemme, om andre mennesker var
som de skulle være. Ja, faktisk mente
de sig i deres gode ret til at slå et
menneske ihjel, bare fordi hun ikke
var som dem. Kvinden hed Maria
Magdalene. Hun levede ikke bare
med én mand, som man skulle ifølge
loven. En dag bliver det mændene i
byen for meget. I vrede og raseri har
de knyttet deres hænder om sten, som
de er parate til at kaste efter hende.
De ender hos Jesus, hvor Maria Magdalene søger tilflugt. Jesus sidder afslappet på jorden og skriver i sandet.
Jeg forestiller mig, at han sidder sådan væk i sine egne tanker.
Han bliver vækket af mændenes råb
og kvindens tryglen. Mændene beskylder Jesus for ikke at kende loven
og profeterne, hvis han ikke kender
hende skyldig og lader dem stene
hende.
Jesus tænker sig lidt om og siger så:
”Den, der aldrig nogensinde har gjort
noget forkert, kan kaste den første
sten!”. Langsomt, sænker mændene
armene, og de sten, de i vrede har
knuget i hænderne, lader de falde til
jorden. En efter én trasker de bort.
Men konfirmander, så kunne Jesus jo
kaste den første sten.
Konfirmanderne svarer:
NEJ-NEJ-NEJ
Nej, det er nemlig rigtig - heller ikke
Jesus kastede med sten den dag.
For Jesus fordømmer ikke. Kære konfirmander, hvad er det Jesus gør:
Konfirmanderne svarer højt og tydeligt: Han tilgiver.
Jesus kaster ikke med sten, han får os
til at smide de sten til jorden, vi ville

have kastet mod andre. Jesus havde
blik for mennesket Maria Magdalene.
Han var ikke interesseret i, hvad hun
lavede. Han så hvem hun var og holdt
af hende fordi hun var Maria.
Og Maria blev fra den dag en af Jesus’ største tilhængere. […]

Lyser i mørke
(Konfirmanderne får hver en kuvert,
som de åbner på samme tid. I hver
kuvert ligger en sten. På stenene står
konfirmandernes
konfirmationsord
med selvlysende maling. Citaterne/
skriftstederne har konfirmanderne
selv valgt og de har arbejdet med dem
iundervisningen) En sten – måske
ikke lige hvad I havde håbet på at få
af mig i dag, men prøv lige at se nærmere på den. Prøv at lukke hånden
om stenen og kig ind til stenen. Det I
kan se, er skriftstedet, hvor jeres konfirmationsord står i Bibelen. I får disse sten fordi jeg vil ønske for jer, at
jeres konfirmationsord må lyse for jer
– hvis I synes, at det bliver mørkt omkring jer. Mit ønske med stenen er, at
den kan være: Én I kan gå med i lommen. Én der ligger på natbordet eller
reolen derhjemme.
Én I kan gribe om – aldrig for at kaste
på andre – men for at minde jer om:
Ham der fik mennesker til at smide
de sten, de ville kaste efter andre.
Ham som selv tog alle sten på sig.
Ham som brød gennem gravstenen
for at være lyslevende, og fuldtud
tilstede i vores liv.
Ham der værdsætter forskellighed og
ser noget godt i alle

Sognepræst Mette Maria Kristensen

MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2014

21

Årets konfirmander fra Mårslet Skole

Fotos: Jørgen Lauritsen
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Konfirmationstale til 7.a og 7.d
Helt almindelig og
noget særligt!
Hej! Eller skal jeg sige Goddag? Eller Hva’ så!? Ja, man kan hilse på
hinanden på mange måder. Skal man
give hånd eller skal man give en knuser? Er man tæt på hinanden, giver
man et knus. Sådan er det mellem
nære familiemedlemmer, og mellem
især kvinder og gode veninder. Mænd
kan godt nøjes med et håndtryk. Måske suppleret med et klap på skulderen eller et dunk i ryggen.
Det kan jo også godt blive for meget
med al den knusen, synes jeg. Okay,
det signalerer selvfølgelig, at man
holder af hinanden; men et knus kan
faktisk godt være koldt, man ser jo
ikke hinanden i øjnene og kan hurtigt
gå fra det ene knus til det andet og
slet ikke mene noget med det. Et
håndtryk derimod er som regel ledsaget af et fast blik, man ser faktisk den
anden i øjnene og bliver selv set. Så
nogle gange er håndtrykket mere intimt end det åh, så kærlige knus.
Her i kirken hilser man på en helt
særlig måde på hinanden. Ved gudstjenestens begyndelse siger jeg:
’Herren være med jer’ og så svarer I/
menigheden: ’Og Herren være med
det dig’. Det specielle ved den hilsen
er ikke kun, at jeg siger noget, og I
svarer med at synge, eller at det måske er lidt fremartede ord. Det særlige
er, at denne hilsen ikke rummer bare
dig og mig - der tilføjes en tredje person, nemlig Herren, altså Gud. Vi
hilser på hinanden og tager Gud med
ind i vores fælleskab med hinanden.
Og så bliver det et fællesskab, hvor
fortegnet er fred og forsoning. Jesus
har engang sagt ’at hvor to eller tre er
forsamlede i mit navn, dér vil jeg også være’ – og det er underforstået, at
det fællesskab er præget af tilgivelse
og gensidig anerkendelse. Sådan
skulle det gerne være her i kirken og
ved konfirmationsfesten derhjemme
også.
Når I, kære konfirmander, om lidt
skal konfirmeres, så kommer I til at

hilse på mig på en særlig måde. I skal
give mig hånden, som et ydre tegn på,
at I gerne vil konfirmeres. Her er
håndtrykket imidlertid ikke kun en
hilsen, men også et udtryk for en aftale, en kontrakt I indgår, - en overenskomst med Gud. For I siger Ja til at
blive konfirmeret, og I understreger
med håndtrykket, at I er med på det. I
glæder jer over, at Gud har sagt Ja til
jer, da I blev døbt og nu I dag vil bekræfte dette Ja. På Hans Ja, svarer I
Ja, og med håndtrykket lægger I alvor
i det, og gør det mere personligt. Det
gør I hver især, for I er jo noget helt
særligt!
MEN I er også helt almindelige. I er
unge, I er konfirmander, I vil blive
forelsket, skuffet og I vil komme til at
såre andre, I kommer til at græde og
juble, der kommer oppe - og nedture,
for I er helt almindelige. I skal klare
jer selv på et tidspunkt, have en uddannelse, ligesom alle andre, I bliver
syge og raske igen, kommer til at opleve mange sjove ting og mange svære ting, som helt almindelige mennesker gør.
Men I er også noget helt særligt, alle
samme hver især en original, der findes ingen kopier, der er kun én af dig,
og det er kun dig, der kan leve netop
dit liv – ingen kan gøre det for dig.
Ingen kan blive konfirmeret på dine
vegne. Det er dig, der skal sige Ja.
Dine oplevelser er helt unikke for dig,
for det er din krop, der såres og heles,
det er din sjæl, der bliver vemodig
eller fuld af fryd. Dine forældre ville
gerne, om de kunne, skåne dig for
sorger, hjælpe dig med alt det svære,
men der er grænser for, hvad de magter, og det skal de så lære at acceptere
– og det skal du også! Dine forældre
kan ikke leve dit liv og skal da virkelig heller ikke prøve på det; de skal
lade dig være i fred og give dig fri til
at leve dit helt særlige, unikke liv,
som netop du vil, og kun du kan.

Jeg ved godt, at der i dag er meget
fokus på, at man så gerne vil være
helt speciel. Men møder jeg en per-

son, der bare har et ego som en elefant og tror at han/hun er mega anderledes, så har jeg da virkelig lyst til at
fortælle vedkommende, at han/hun da
bare er som alle andre, når vi skærer
ind til benet, så: ’slap dog af mand,
kom ned på jorden’. Omvendt møder
jeg en, der gør alt for at gøre sig
usynlig, og helst ville gemme sig i et
musehold, så har jeg da virkelig lyst
til at fortælle vedkommende: ’Du er
helt vidunderlig, du har noget, som
aldrig er set før, kom frem, kom ud
og lad os se dig shine’.
Sandheden er jo, at vi alle er begge
dele: helt unikke og helt almindelige.
Og godt det samme. Vi er særlige,
men vi er også en del af en familie,
som vi ligner ret meget på godt og
ondt. Og vi er døbte alle sammen, er
altså både helt almindelige ordinære
menneskebørn, men også Guds helt
specielle børn, hver og en i særklasse.
Ligesom vi alle i vores forældres øjne
er noget helt særligt, er vi også i
Guds, vor himmelske fars øjne noget
helt særligt. Vær vis på det.
Da disciplene er sammen med Jesus
efter hans opstandelse var de meget
usikre. De tvivlede og vidste hverken
ud eller ind. De var ikke supermænd,
og det var de godt klar over. De var
helt almindelige mennesker. Men Jesus gav dem alligevel en stor opgave,
han havde tillid til dem. Han så muligheder i dem, som de ikke selv kunne se. Og derfor sagde han, at de
skulle gå ud i verden og fortælle om
ham og døbe alle folkeslag. Det var
noget af en opgave og noget af en
tillidserklæring til dem. Men han gav
dem også en gave med, så de turde.
Han sagde: ’Og se, jeg er med jer alle
dage lige indtil verden ende.’ Så fik
de modet. Så gjorde de det. Vi og I er
som dem. Vi har alle fået en opgave,
nemlig den at leve livet så godt vi
forstår, og vi har også fået tilsagnet
om, at han vil være med os. Så det er
bare med at tage fat og vove det.
Amen!
Uddrag af Hanne Davidsens
tale til 7.a og 7.d
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Konfirmand-opstart
Den nye skolereform ændrer på mange ting - heriblandt tidspunktet for
konfirmandundervisning. Undervisning kommer til at ligge onsdage efter
skole. Da vi ikke kan undervise op til
80 konfirmander på samme tid har vi
udarbejdet en rulleplan, hvor klasserne kommer til at ”gå til præst” hver
14. dag. Nogle klasser kommer til gå
til undervisning i lige uge (7.a og 7.b)
og andre i ulige uger (7.c og 7.d).
For at alle konfirmander minimum
kan få de 48 undervisningslektioner,
som præsterne, ifølge den kongelige
anordning, er forpligtet på at give
dem bliver perioden for konfirmandundervisningen længere end den hidtil har været.
Det betyder at:

7.a (HD) og 7.b (MMK)
begynder onsdag
den 20. august kl. 14.00-15.30
(uge 34)

Mårslet Indremission
August:
Emne: ”Samtalen”
Onsdag den 27. august får vi besøg
af Ruben Knudsen, Randers Frimenighed. Ruben skriver om sit emne:
I dag er vi ofte overladt til os selv.
Vi har ganske vist venner, familie og
kolleger, måske en ægtefælle, men for
de fleste af os transmitterer vi beskeder og informationer.
Men den samtale som rører os, som
bryder op i vore fordomme, og som er
personlig, er for mange mennesker så
sjælden, at den kan tælles på én hånd
over et helt liv. Det er tragisk, for ingen kan udvikle sig uden den personlige samtale. Samtidig lever vi i en
kultur, hvor selvindsigt og selvrealisering griber stadig mere om sig.

Den personlige samtale kan endda
have karakter af en vækkelse i det
små.

7.c (MMK) og 7.d (HD)
begynder onsdag
den 27. august kl. 14.00-15.30
(uge 35)
Vi mødes alle i Sognehuset
Herudover vil vi, i samarbejde med
skolen, afholde temadage for alle 7.
klasser og aftenarrangementer for
konfirmanderne.
Da Hanne Davidsen har fået tildelt
studieorlov i september, oktober og
november, kommer der en vikar, som
vil varetage undervisningen af konfirmanderne (7.a og 7.d) i denne periode.

Vi glæder os til at møde de kommende konfirmander og lære dem at kende.
Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen

For den der oplever det, er det dog
stort. Her møder vi Gud; og den der
møder Gud, vil i det møde, møde sig
selv, med alt hvad det indebærer.
Foran Gud kan vi ikke opretholde
maskerne, facaderne og det selvgjorte. Her er vi ”nøgne” og sårbare.
Den samtale og den måde at leve på,
vil jeg gerne dele med jer i Mårslet.
Ruben er gift med Anne Mette og
sammen har de fire børn som nu alle
er voksne. De er lige blevet bedsteforældre og nyder det stort.
Ruben er præst i Randers Frimenighed. Desuden har Ruben, med en af
sine venner, taget initiativ til kurset
”Mand og Mand Imellem”, hvor
mænd i alle aldre, unge som mere
modne, mødes i et otte måneders forløb. Mødet foregår i Mårslet Sognehus og starter kl. 19.30.
Alle er hjerteligt velkomne
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Minikonfirmandundervisning
sæson 2014/2015
Minikonfirmandundervisningen
bliver ligesom konfirmandundervisningen påvirket af skolereformen.

Undervisningen kommer til at ligge
om torsdagen kl. 14.00-15.30 og
kommer til at forløbe som følger:
A-klassen i uge:
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
B-klassen i uge:
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
C-klassen i uge:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

D-klassen i uge:
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Minikonfirmanderne bliver hentet
ved klassen på de respektive datoer
og fulgt over til Sognehus eller
Kirke.
Tilmelding sker på første
undervisningsdag

Skole – kirkesamarbejde
Krybbespil, påskespil og nu også
pinsespil er noget hele klassen
kommer til at deltage i. Forberedelse samt øvning bliver hermed
henlagt til skoletiden og ligger derfor udenfor de ovennævnte tider.
A- og B-klassen opfører krybbespil
C-klassen opfører påskespil
D-klassen opfører pinsespil
Vi glæder os meget til at møde de
nye 3. klasser i løbet af det kommende skoleår.
Mette Bugge , Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen

Tillykke til
Jørgen Nissen Knudsen
der blev konfirmeret
den 24. maj
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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. 20. august 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
KIRKE– OG
KULTURMEDARBEJDER
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 juli/august
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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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

Gå/kør selv tur
Søndag den 17. august kl. 14.00
I anledning af Mårslet Byfest
arrangerer Lokalhistorisk Forening traditionen tro en tur til et
lokalhistorisk sted.
I år har vi fået lov at besøge Testrup Højskole, hvor Jørgen Carlsen vil guide os rundt på hele
skolen og fortælle i foredragssalen.
Vi skal se de mange bygninger og
høre om højskolens dagligdag og
det liv der udfolder sig her, hvor
mange mennesker valfarter til
hvert år og det gennem mange år.
Vi skal også høre om de arrangementer, som vi som lokalbefolkning kan deltage i.
Som afslutning serveres kaffe og
kage fra højskolens velrenommerede køkken. Lokal Historisk
Forening er vært ved et lille glas
fra Mårslet Brændevinslaug.
Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendig til enten Ingerlise
Wendland, tlf. 86292680 wendland@mail.dk eller Anne Marie
Dalsgaard, tlf. 40349838 annemarie.dm@gmail.com senest den
10.august.

Pris for kaffe/the og kage er 40
kr. som betales på dagen.
Vi har tradition for godt vejr til
vores arrangementer, så vi håber
Mange vil benytte muliheden for
en lille spadseretur i sommerlandskabet, men ellers er der parkeringsmuligheder bag højskolen,
hvor vi mødes.
Sæt kryds i kalenderen og husk at
tilmelde jer, Vel mødt.

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 13. aug. og onsdag d. 27. aug., begge dage fra kl. 16.00 til 17.30

HUSK
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TMG - Nyt

Velkommen til sæson 2014/15
TMG Badminton slår dørene op for
en ny sæson med sæsonstart mandag
den 25. august 2014.

ungdomstræning ved at sende en mail
til kasserer@tmgbadminton.dk med
navn, adresse og e-mail.

På ungdomssiden fortsætter vores
meget velkvalificerede træner Christina Majlund Laursen og ny hjælpetræner er André Christopher Fitje. I år får
alle ungdomsspillere udleveret en
ny ketcher ved tilmelding. Vi oplever allerede stor interesse for den nye
sæson, og mange forældre spørger til
træningstider for ungdomsspillerne.
Vi har et begrænset antal pladser,
men du kan allerede nu melde dig til

Ungdomstræning:
U11 træner mandag 15.30 – 16.30.

U9 træner mandag 16.30 – 17.30.
U13 træner mandag 17.30 – 18.30.
U15 træner mandag 18.30 – 19.30.
I øvrigt har vi samme haltider som
sidste sæson, alle nuværende banele-

jere vil få mulighed for at forny deres
nuværende tider. Ledige tider vil blive solgt tirsdag den 12. august kl.
19.00 – 19.30 i Halhuset efter før st
til mølle princippet. Her vil det også
være muligt for nye spillere at melde
sig til ungdomsholdene såvel som
senior motion og senior turneringsbadminton.
TMG Badminton

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

20 45 29 39

kurt@kirkedal.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

40 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

86 29 74 24

1@gyldenkronesvej.dk

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

tinewestergaard@gmail.com
86 29 80 51

formand@tmg-haandbold.dk
tmgmotion8320@gmail.com
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MUMs for et tilbud
Går man langs cykelstativerne på skolen, er det ganske iøjnefaldende, at
der står lige så mange mountainbikes
parkeret dér, som der står almindelige
cykler. Det er lidt uklart, om cyklerne
kun bliver brugt til og fra skole. Eller
kun til Brugsen. Men hvis det er tilfældet, ønsker vi at råde bod på det:
Mountainbikes hører til i naturen, og
det er sjovere at cykle sammen end
hver for sig.
Derfor går MUM ( Mårslet Ungdoms
Mountainbike) i luften onsdag
d.13.august, og næsten alle er velkomne. Kravene for at deltage er:
At man er begyndt i 2. Klasse i det
kalenderår –eller er ældre.
At man har en funktionsduelig og

sikker mountainbike
At man kører med hjelm
At man er parat til at følge færdselsreglerne.
Træningstiden er i begyndelsen onsdage klokken 16.30-17.30. Er deltagerantallet og ambitionsniveauet tilpas stort, kan der være tale om to
ugentlige træninger og evt. holdopdeling. Vi mødes foran frisøren ved banen. Vi starter herfra, og afslutter turen her i samlet flok. Forældre er velkomne til at køre med de første gange. Har man mod på mere, skal man
være velkommen som frivillig. Det
kan være en god idé at udstyre jeres
barn med et telefonnummer, så vi kan
komme i kontakt med jer i tilfælde af

punktering eller lignende. Der kører
mindst to voksne med hver gang.
MUM er en underafdeling af MCM
(Mårslet Cykel Motion) og drives af
frivillige cykelentusiaster. Alle oplysninger om MUM kan findes på facebook, og det er her vi holder jer opdaterede om træningstider, kontingent,
klubtrøjer, arrangementer og lignende.
Her vil det også være muligt at få besvaret sine spørgsmål.
Vi glæder os til at se jer den 13.
August.
Thomas Dybdahl
Bill Vernegren
Thomas Dam
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DGI HOLDLØB – et spændende projek
Alt flaskede sig sådan set den 20/5 til
DGI’s første holdløb. MCM stod som
praktisk arrangør af løbet. DGI for
annoncering og tidtagning. Vejret var
strålende, sol fra en skyfri aftenhimmel og nærmest ingen vind. Det eneste, der ikke rigtig havde fungeret
ordentlig, var desværre annonceringen af løbet fra DGI’s side til alle
cykelklubberne i Midtjylland og omegn. Kun 6 hold á 5 mand stillede op.
Mårslet Cykel Motion stillede med de
tre af dem, hvor det ene var et blandet
hold med 4 mænd og én kvinde.

Team OverTheHill runder mod
Testrup .
Holdene startede med 3 minutters
mellemrum. De tre udefra kommende
hold Team Borum, Team Snudevind
og Team Søften A+ startede som de
tre første. Herefter var det holdene fra
Mårslets tur. Første hold var Team
OverTheHill, dernæst MCM – X
(oldboys) og til sidst favoritterne på

Mårslet Cykel Motion’s hold 1

Der blev kørt en rundstrækning fra
Mårslet ud ad Tandervej, rundt gennem Tiset og Ravnholdt og Testrup
tilbage til Mårslet. En strækning på
11 km der skulle køres 4 gange. Som
ventet kørte MCM’s hold 1 i bedste
tid, herefter Borum og MCM-X. Men
det var ikke kun tiden, der bestemte,
hvilket hold der vandt løbet. Deltagerne var inddelt efter alder og køn i
handikapgrupper. Det betød, at MCM
-X sneg sig ind foran Team Borum på
2. pladsen. Så den endelige stilling
efter tidskorrektionen blev som vist i
tabellen nedenfor.
Ingen tvivl om, at deltagerne syntes
det er et meget sjovt koncept. Siden er
der blevet kørt en række holdløb anKlub
Mårslet Cykel Motion 1
MCM - X
Team Borum
OvertheHill
Team Søften A+
Team Snudevind

dre steder i Danmark og her har tilslutningen af hold været noget større.
I målområdet var der hygge med kaffe, kage, juice fra Rema 1000 og præmier fra Cyclingfreak.dk
Arrangørerne fik sig også nogle gode
erfaringer m.h.t. afviklingen, tidstagningen og resultatberegningen. En af
styrkerne ved holdløbet er sådan set,
at alle kan deltage i en gruppe, blot
styrken i gruppen er nogenlunde ens.
Alle mand skal i mål og sidste mands
tid er afgørende.

Næste løb i Tilst afvikles den 10/6 og
er afviklet, når du læser dette. Du kan
læse meget mere om holdløbene på
vorespuls.dk

Aktuel tid
01:06:24
01:09:07
01:08:12
01:12:12
01:15:48
01:12:15

Fradrag
tt:mm:ss
00:02:56
00:05:08
00:02:56
00:05:08
00:06:36
00:02:56

Sluttid
01:03:28
01:03:59
01:05:16
01:07:04
01:09:12
01:09:19

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

Placering
1
2
3
4
5
6
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Gymnastikken på slap line hos Outdoor Explorer

Fredag d. 23. maj var instruktørgruppen og bestyrelsen i TMG gymnastik
på slap line hos Outdoor Explorer ved
Malling. Der var udfordringer for enhver smag: ATV, bueskydning, klatring og svævebane. To outdoorinstruktører guidede os behændigt
igennem de forskellige discipliner, og
vi fik testet både mod, balance og
præcision, når der skulle springes fra
den høje pæl, gives gas på ATV’en
eller scores point i bueskydning.
Godt 20 instruktører i alderen 14-66
år deltog i arrangementet og trods et
par timer med rent skybrud og regnvandet dryppende fra næsen, forblev
humøret høj. Hos gruppen der kørte
ATV blev smilene endda bare bredere
og bredere, jo mere mudret banen
blev.

Mød os til byfesten 16.-17. august
2014
I forbindelse med byfesten i Mårslet,
arrangerer TMG gymnastik, motion,
volley, basket og petanque, MaxPuls
event for store og små. Du kan møde
os i MaxPuls teltet lørdag til kræmmermarkedet og søndag til MaxPuls
kl. 13-15 ved boldbanerne bag Mårslet Hallen.

Efter den ihærdige indsats hos Outdoor Explorer var det tid til grillhygge
i Mads' garage og et velfortjent glas
eller to. Vi fik budt 3 nye instruktører
velkomne i foreningen, og der var rig
lejlighed til at få snakket på kryds og
tværs af holdene.

Tilmelding
Online tilmelding til de korte sommerhold: Mor i form og Bikini Klar,
åbner 25. juni kl. 20.00 på hjemmesiden (holdstart i august).

Online tilmelding til gymnastikhold
for vintersæsonen 2014/2015 åbner
mandag d. 18. august kl. 20.00 på
www.tmgsport.dk/gymnastik.
Der er mulighed for manuel tilmelding for deltagere uden internetadgang torsdag d. 21. august kl. 17-18
hos kasserer Gitte Kläning på
Mustrupvej 177.
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Loppemarkedet gav 65.000 til TMG
Søndag aften kl. 19.30. Kassen er
gjort op og resultatet af årets loppemarked blev et nettooverskud på kr.
65.000. Vi ånder lettet op. Endnu en
gang er vi kommet godt gennem årets
loppemarked med et rigtig flot resultat og vi er alle meget glade, godt tilfredse og rigtig trætte.
For 40 år siden blev det første loppemarked afholdt i Borgerhuset, de efterfølgende år blev det holdt udendørs
over både lørdag og søndag men kun
hvert andet år. Dette blev ret hurtigt
ændret til hvert år og kun om lørdagen. Nogen ville nok tro at det kræver
en masse forberedelse, god organisation og styr på en masse ting på tryk
o.s.v. Men fakta er at vi ikke har styr
på noget. Vi har ingen organisation,
ingen trykte regler eller aftaler. Vi
undrer os ofte over at det så alligevel

hvert år nogenlunde lykkes os at gennemføre et rimelig godt loppemarked.
Når vi kommer nærmere ind på at vi
også skal have styr på det og det og at
det skal skrives ned og hvordan vi nu
skal gøre i år o.s.v. Så bliver der bare
sagt. ” same procedure as last year”
Hvert forår indkalder vi til møde for
at forberede det kommende års loppemarked. Vi mødes en 3 – 5 stykker og
drøfter tingene lidt. Det tager ½ - 1
time, der bliver ikke skrevet meget
ned. Vi er ofte bekymrede for om vi
har folk nok o.s.v. Vi snakker sammen igen lidt før vi skal til at samle
ind til loppemarkedet, og er fortsat
bekymret over om vi nu har transportbiler og folk nok til indsamlingen. Vi
har ikke styr over hvor mange der
kommer, men har selvfølgelig været i
kontakt med en del uden at have no-

get på tryk om hvilke biler vi kan råde
over, og hvem som kommer, men
håber bare på at der kommer nok folk
og at det kommer til at gå. Og det gør
det som regel. Vi bliver som regel
altid nok, og har nok biler, men når vi
er færdige med at samle ind, så er vi
som regel også lidt betænkelige, for
vi synes nu ikke at vi har lige så mange gode lopper som tidligere år. Og
der er måske ikke lige så mange rigtige godt ting o.s.v. Næste udfordring
er at alle lopperne skal køres ned på
pladsen, og der skal foretages opstilling meget tidlig lørdag morgen hvor
vi begynder kl. 05.00. Hvem kommer, hvor mange biler har vi o.s.v., vi
ved det ikke rigtigt men vi har da talt
med en del som nok kommer og hjælper os og har da også mundtlige tilsagn fra nogle, men vi har ikke skre-
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vet ned hvem der kommer og hvor
mange der kommer og er ikke helt
sikre på om der kommer nok. Nå men
det plejer jo at gå. Så kommer vi til
selve salget. Vi ved at en del har givet
tilsagn om at komme og være sælgere, men der er ikke noget som er skrevet ned, vi ved ikke lige hvor mange
der kommer og om vi er nok. Nå men
det må jo gå som det bedst kan og så
håbe på det bedste. Det plejer jo at gå.
Og det gjorde det også i år. I løbet af
dagen snakker vi lidt med hinanden
om hvordan det går for at få en fornemmelse af om omsætninger er bedre eller ringere end den plejer. Nogen
synes det går mere trægt andre synes
det går lidt bedre, men fakta er at vi
ikke ved noget som helst før kassen er
gjort op. Men oprydningen bag efter
det er lidt træls, der mangler vi altid
lidt folk. Her ville det være rart med
lidt friske kræfter, for os som har været i gang fra kl. 05.00 om morgenen
er ved at være lidt trætte når vi kom-

mer hen på eftermiddagen. Men det
gik da også i år. Når pladsen er ryddet
mødes vi i Halhuset får en tiltrængt
kold øl og lidt pizza mens vi tæller
pengene op og laver regnskab over
årets loppemarked. Vi var bare jublende glade da vi kunne konstatere at
årets loppemarked gav et overskud på
hele 65.000. Det ville ikke være muligt at få et så stort overskud hvis vi
ikke havde salg af pølser og øl samt
salg af blomster og gæt på Grisen.
Nettooverskuddet ved salg af blomster alene gav 8000 og gæt på grisen
gav 4400. Der var 2 vindere af grisen
som blev enige om at dele grisen som
vejede 101,5 kg. Alle som på den ene
eller anden måde har bidraget til Loppemarkedet skal have en stor tak. Tak
til et dejligt stort købelystent publikum, tak til alle som har bidraget med
effekter, tak til alle som har hjulpet til
og en særlig og rigtig stor tak til de
erhvervsdrivende og private som har
lagt køretøjer til, Lars som har bidra-
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get med blomster, Mårsletbønderne
som har givet os husly, stillet traktorer og vogne til rådighed og sponsorering af grisen som i år kom fra Testrupgården. Uden alle disse støtter,
ville det ikke være muligt hvert år at
skaffe så mange penge til TMGs
håndboldafdeling hvor pengene bl.a.
bliver brugt til at gøre turene til stævner for ungdomsspillerne så billige at
alle kan være med. Vi har løseligt talt
op at mere end 100 personer har været involveret i indsamling, opstilling,
salg og oprydning ved loppemarkedet.
Vi hører gerne fra folk som kommer
med forslag til forbedringer eller ændringer eller deres mening om loppemarkedet. Og vi glæder os allerede til
den 13.juni 2015 hvor vi holder loppemarked igen.
”same procedure as last year”.
Jacob Lind
Loppemarkedsgruppen:
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Nyhed. SOCIAL TRIATHLON/DUATHLON SOM EN
DEL AF MÅRSLET BYFEST LØRDAG D. 16.8. 2014.
Den mårsletske triathlon er:
1 km svømning
40 km cykling
10,6 km løb
Vil du svømme, cykle eller løbe mindre, så gør det! Du kan også springe
en sportsgren over og lave en
duathlon. Du bestemmer, det er din
udfordring!

1.

2.

3.

Svømning i Odder Svømmehal
på bookede baner i tiden fra kl.
12-14.
Baner er 25 m. Du tæller selv
antal baner og din tid, når du
svømmer.
Cykling fra Odder Svømmehal
til Mårslet Hallen på flot rute
langs vandet forbi Norsminde
og Ajstrup, så der næsten er
cykelsti hele vejen. Du skal
derfor mindst cykle 26 km for
at komme fra Odder til Mårslet
Hallen. Ingen cykler uden
hjelm, og man har selv ansvar
for at overholde de gældende
færdselsregler.

kommer senere) Du skal selv
sørge for at time dit løb til at
ligge inden for det tidsinterval.
Vælg mellem at løbe 1 eller 2
runder. Hver runde er 5,3 km.
Når du løber i mål, bliver dit
sluttidspunkt registreret. Dette
gælder selvfølgelig kun, hvis
du deltager i løbedelen. Løber
du ikke, så beregn selv din duathlontid, når du er fremme ved
Mårslethallen
på
cykel.
Din cykel skal stilles ved et bestemt telt på banerne, så bliver
den passet på, mens du løberJ.
Når Run and walk slutter kl. 17,
mødes vi til en vand/øl ved cykelteltet og siger tak for i dagJ

Du får en pose med en Run and walktrøje med nummer, vand, banan
og en energibar ved indgangen
til Odder Svømmehal ml. kl.
11.30-13.15.
Pris for deltagelse: 100 kr. Inkl.
Svømning, livredder og betaling for Mårslet Run and walk.
Al overskud går til Mårslet
Multihal.
Præmien:
At du er blevet udfordret!
Du sørger selv for transport til Odder
Svømmehal inkl. Din cykel. F.eks. i
toget.

Mårslet Run and walk begynder
kl. 15.10 fra Mårslet fodboldbaner og ruten tages ned kl. ca.
17. (Det præcise tidspunkt

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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Vilhelmsborg Festspil forvandler Vilhelmsborg
Vilhelmsborg Festspil har siden vinter
arbejdet indendørs på forberedelserne til
dette års forestilling The Sound of Music,
men nu hvor sæsonen er skiftet til sommer og vi nærmer os premieren d. 29. juli
med hastige skridt, er forberedelserne
flyttet udenfor – nærmere bestemt ud på
pladsen i Vilhelmsborgs smukke park.

I løbet af meget kort tid forvandles græstableauerne i haven sig til en festspilsplads, hvor der på øverste terrasse opstilles boder og servicevogne, som i juli og
august skal modtage publikum og danne
rammerne før forestillingen, hvor folk
kan nyde mad i det grønne.

På næste trin opsættes den store publikumstribune, som rummer 918 publikummer. Publikum kan via billetnet både vælge deres foretrukne aften eller eftermiddag, samt deres yndlingspladser. Nogle
vil helst sidde tæt på scenekanten, mens
andre foretrækker at sidde længere tilbage. Der er lavet lidt om på tribunen, så
alle pladser har fint udsyn til scenen, og
derfor er alle pladser i år A-pladser.
Fra tribunen er der fint kig ned på 3. trin,
hvor scenen står opført. I år har scenografen Per Steenberg haft travlt med at ud-

tænke kulissen, så publikum føler sig
hensat til de østrigske alper og Salzburg.
Bag scenen på den nederste terrasse holder de frivillige til. Her gøres klar med
regi, kostumer og sminke inden forestillingen, og mens forestillingen spiller, skal
der laves hurtige sceneskift med kostumer. Der løbes meget hurtigt til tider! Det
er også her der hygges mellem hinanden
med kaffe på kanden. Området er kun
forbeholdt medvirkende.
Henover sommeren vil de næsten 200
frivillige arbejde på festspilspladsen, så
alt står klart og vi kan nyde at vise det
færdige resultat og bringe publikum med
på en rejse til Alperne med The Sound of
Music fra d. 29. juli til d. 16. august. Læs
mere på www.vbf.dk og følg festspillet
på www.facebook.dk/vbf.dk

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Selvstændige børnepassere i Mårslet
Børnene får hurtigt venner blandt de
andre selvstændiges børn, til stor fornøjelse hos både store og små. Vi
lægger vægt på det enkelte barns trivsel og udvikling. Det skal føle sig
trygt og godt tilpas i hverdagen, det
hjælper barnet til at udvikle sig og
gøre det mere modtagelig for læring.

Mårslet er en by med mange forskellige pasningsmuligheder for de 0-3 årige. Blandt dem er også at få sit barn
passet hos en selvstændig børnepasser.
I Mårslet er vi lige nu fire selvstændige børnepassere, som hver har plads
til 4-5 børn.
Mårslet er en dejlig by med højt til
loftet og en skøn natur lige uden for
døren. Vi børnepassere, sætter alle
stor pris på udelivet og sætter ofte
hinanden stævne på en af byens legepladser eller grønne områder. Andre
gange besøger vi hinanden eller mødes på f. eks Svendgaarden i Beder
med børnepassere fra nabobyerne og
lader os inspirere af både hinandens
og børnenes forskellighed.

I de små pasningsordninger er der tid
til at tilgodese det enkelte barn. Barnet bliver både set og hørt hos os. Det
har stor betydning for barnets udvikling af selvværd og selvstændighed.
Barnet indgår i en genkendelig og
hjemlig hverdag, hvilket giver trygge
og glade børn, og ikke mindst tilfredse forældre.
Kosten indgår i prisen hos alle de
selvstændige børnepassere i Mårslet,
og maden tilpasses det enkelte barns
alder. Under måltiderne er der god tid
til hygge og snakke eller f.eks. højtlæsning.
Der er ca. 31 selvstændige børnepassere i Århus kommune. Det der kendetegner en selvstændig børnepasser
er, at vi driver vores egen lille
"butik", dog under kommunalt opsyn
og i henhold til lovgivningen på bør-

neområdet. Når forældrene vælger en
plads hos en af os, yder kommunen
økonomisk tilskud til pladsen.
Der afholdes jævnligt fyraftensmøder
hos Børn og Unge i Viby, hvor alle
børnepassere i Århus mødes til foredrag om nyt på børnefronten og/ eller
orienteres om nyt fra kommunen. Her
har vi også mulighed for at dele erfaringer og viden med hinanden.
Hvis du mangler pasning til dit barn i
Mårslet er du meget velkommen til at
kontakte byens selvstændige børnepassere:
Bente Seerup
Tlf 30 56 47 70
www.bentesdagpleje.net

Merete Skauge
Tlf 20 62 95 73
www.solbærhaven.com
Henriette Laursen
Tlf 20 72 45 10
www.kastaniehytten.dk
Jette Sjørup
Tlf. 22 67 37 98.
www.dagplejehuset.dk

Husk Deadline
Den 10 hver måned
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

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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