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Nu skal Mårslet ha´ den MultiHal

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Der er kommet nyt blod til projektgruppen, der kæmper for en MultiHal i
Mårslet. Men et projekt af denne størrelse kan kun lykkes, hvis vi Mårslettere står sammen og hjælper hinanden med at nå målet.

REDAKTION

Modsat tidligere har vi i projektgruppen sat 1. januar 2015 som en fast
deadline for indsamlingen af bidrag fra byens borgere. Der mangler fortsat
at blive indsamlet cirka 1,2 mio. kroner, men fordelt ud på alle byens borgere – både store og små – så drejer det sig ”kun” om 220 kroner pr. næse.
Set i det lys er vi meget optimistiske i forhold til at nå vores mål.

Redaktør
John Engelbrechtsen
Ovesdal 30
8320 Mårslet
Tlf. 20 21 94 99
john.engelbrechtsen@8320.dk

Indsamlingskampagne under opsejling
Projektgruppen arbejder lige nu på en intensiv indsamlingskampagne, som
får startskud i midten af september. Alt det og meget mere vil I kunne se
og opleve rundt omkring i byen, når vi er klar.

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

Fra MultiHus til MultiHal
Behovet for en ekstra hal i Mårslet er stort, og derfor er det oprindelige
projekt om et MultiHus ændret tilbage til en MultiHal. Målet og visionen
for MultiHallen er fortsat, at det skal være et moderne forsamlingshus med
plads til både sport og kultur.

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

MultiHallen skal blandt indeholde:

Forsidefotos :
Jesper Andersen
(Århusvand separering Tandervej)

En fleksibel sportshal, som kan rumme mange forskellige sportsgrene
 Motionscenter med spinningslokale
 Café og festlokaler
 Lokaler til møder, revy, foredrag, koncerter, udstillinger og meget
mere.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.
Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på
2350 stk. - dog ikke i januar og august.

Følg os på Facebook og hjemmeside:
Multihallens hjemmeside er under opdatering, men den er god at holde øje
med. Adressen er www.multihal.nu. Du kan også følge projektet på Facebook. Scan koden og kom direkte til Facebook-siden.

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

/MultiHal projektgruppen

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. 20 21 94 99
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
Tandervej – spærret længe endnu
Siden lederen i juli/august udgaven af
dette blad, er der kommet nye oplysninger om varigheden af gravearbejdet på Tandervej. Det viser sig, at
gravearbejdet fortsætter til omkring
medio oktober. Arbejdet med den første del af gravearbejde fra midtbyen
og til Bedervej varer frem til 29. august, men det resterende stykke op til
den gamle busvendeplads varer indtil
omkring 17. oktober. Disse oplysninger var desværre ikke formidlet tilstrækkelig tydeligt under borgermødet om sagen og efterfølgende under
detaljeret korrespondance med aarhusvand om tidshorisont for projektet
til brug for Mårslet Bladets leder i juli/august udgaven. Vi er naturligvis
ikke tilfredse med forløbet omkring
formidling af oplysninger om tidshorisont, og har påtalt dette for aarhusvand.
Arbejdet med separatkloakering skal
naturligvis gennemføres, så vi må
væbne os med tålmodighed, selvom
det naturligvis er voldsomt generende
for passagerer til bus og for bilister.
Vore butikker kan også mærke på deres omsætning, at byen er delt i to.

I forbindelse med gravearbejdet er der
stillet en række spørgsmål som vi vil
formidle svar på fra aarhusvand.
Omkørselsmulighed for bilister i forbindelse med 2. etape på Tandervej
vil være omkørsel via Nymarks Allé,
Nymarksvej og Bedervej.
Adgangen til Agervej, Toftevangen.
Toftevangen vil blive lukket midlertidig for ind- og udkørsel i arbejdstiden. Efter arbejdstid vil der blive åbnet op for ind- og udkørsel. Ved
Agervej vil der blive etableret en interimsvej, så der er adgang i hele perioden. Der vil i hele perioden være adgang for brand- og redningskøretøjer.
De berørte beboere vil blive informeret nærmere med brev med otte til
fjorten dages varsel i takt med arbejdets fremdrift.
Arbejdet er optimeret, så der arbejdes
4-dages uge, hvilket betyder, at der
arbejdes ekstra lang tid mandag til
torsdag. Dette medfører en hurtigere
fremdrift på grund af færre opstarter
og nedlukninger af arbejdsområdet,
hvilket i sidste ende giver en kortere
anlægsperiode.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
aarhusvand tror på nuværende tidspunkt på, at arbejdet på Tandervej er
færdigt 17 oktober. Der kan selvfølge
opstå forsinkelser af projektet, men
indtil videre holder tidsplanen for
Tandervej som anført i plan for sydlige del af Mårslet indsat som annonce
fra aarhusvand her i bladet.
Det samlede projekt med separationskloakering af Mårslet forudses at fortsætte helt frem til udgangen af 2015.
Der skal udarbejdes plan for separatkloakering for den nordlige del af byen. aarhusvand planlægger indkaldelse til nyt borgermøde om separatkloakering af den resterende del af Mårslet i begyndelsen af 2015
FU
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Mårslet kan blive meget pænere
Hvorfor er det lige de offentlige arealer i mårslet som ikke bliver ordentlig
vedligeholdt?
År efter år har jeg bemærket hvilken
miserabel stand div. Grønne arealer i
mårslet som ikke hører ind under en
grundejerforening er i.
Går du en tur rundt i byen så er der
generelt pænt vedligeholdt i div
grundejerforeninger, men ukrudtet
vælter op mellem de kommunale fliser og de kommunale grønne områder
ser mildt sagt herrens ud.

Omkring butikscentret bliver der vedligeholdt på nær omkring bagerforretningen og hvad med stien fra stationen og ned til butikscentret?
Brugsen siges at have så store ressourcer at den har haft råd til at opkøbe brugser rundt i landet. Hvis pengekassen stadig bugner ville det klæde
Brugsen at bruge nogle ressourcer på
forskønnelse af arealerne omkring
butikscentret.

En anden ting er at det kan være særdeles svært at få en parkeringsplads
når man skal på indkøb, til læge, fy-

sioterapeut eller tandlæge. Måske dette er fordi at de ansatte de respektive
steder helst vil parkere lige udenfor
døren. De kunne nemt som en service
til borgerne parkere lidt længere væk.
Noget andet er at afmærkning af parkeringsbåse kunne være medvirkende
til at der blev plads til flere parkerede
biler.
Ja det blev lige til et surt opstød, men
forhåbentlig også ideer til løsning af
problemerne.
Venlig hilsen Mona Dybvad

Centerforeningens svar til Mona Dybvad
Centerforeningen er ansvarlig for en
del af vedligeholdelsen af parkeringsarealerne i forbindelse med Mårslet
Butikstorv, som området er betegnet i
lokalplanen for samme - (lokalplan
nr. 162, som naturligvis gælder endnu, da den ikke er erstatter af nyere).
Centerforeningen hilser Mona Dybvads indlæg meget velkommen.

Faktisk har vi selv for en måneds tid
siden skrevet til Rådmanden - efter en
længere dialog med Teknik og Miljøs
sagsbehandlere og endda den fungerende vejchef - det var inden den store omkalfatring i samme magistrat,
hvor det, der før hed TOV - Trafik og

Veje - nu hedder Byens Anvendelse.
Det vi beder rådmanden om, er at foranstalte et projekt til omlægning af
alle parkeringsarealerne med henblik
på bedre udnyttelse og sikrere parkering og afsættelse af børn - især om
morgenen - til de tre kommunale institutioner, der jo befinder sig inden
for centerområdet. NB, også i anledning af Solhavens udvidelse, som er i
fuld gang.
Det er ingen hemmelighed, at omsætningen i flere butikker er faldet med
ca. 20 % i denne periode, hvor byen
er delt over på midten - der jo for
Tandervejs vedkomende varer lige til

den 17. oktober.
Dette beder vi også rådmanden tage
højde for - især fordi den voldsomme
"overskærings-proces" gentages næste år for Hørretvejs vedkommende.
Så alt i alt er Monas indlæg som honning i vores ører - vi håber meget, at
Rådmanden også hører med - og gør
noget - noget mere end radikalt ved
det.
På Centerforeningens vegne
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Klub/legeplads Midgaard
Vi har fået nye åbningstider og håber
at mange børn i 5&6 klasse kan og vil
gøre brug af dem.
Mandag
kl. 13.20-18
Tirsdag
kl. 13.30-18
Onsdag
kl.13.30-18
Torsdag
kl.13.30-20.30 : aftenklub fra kl.17.00-20.30
Fredag
kl.13.30-17.
Her kan i se de store aktiviteter for
september og oktober.
September:
1-30 Musik modul. Bands finder

sammen og gir’ den gas.
3
Festugecup i Malling. Fodboldturnering fra kl.16.00-20.00. Alle kan
deltage.
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.
I kan følge med og se vores aktivitetstilbud på www.ungiaarhus-fco.dk
I kan også blive medlem af vores facebook, hvor vi giver den nyeste info
om dagenes gang.

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Club7UP
Ta’ en kammerat under armen og
kom forbi og se hvad der sker, hvis
du går i 7 klasse.
De seneste år hår vi håft omkring
75 medlemmer som ålle hår gået i 7
klåsse. Club7Up er et sted du kån
komme og være såmmen med kåmmeråter, men du kån også være
med til åt bestemme forskellige åktiviteter og ture som du godt kunne
tænke dig åt komme med til/på.
Hver dåg tilbyder vi et ”efterskole
mellemmåltid” og det er dejligt åt
kunne indtåge god måd, såmtidig
med åt ens kåmmeråter sidder omkring bordet og bidråger til en sjov
snåk og god stemning.
Vi låver er uforpligtende miljø, med
respekt for forskelligheder og hinånden.
I år hår vi indført differentieret brugerbetåling, og håber åt du kån finde et tilbud som påsser til netop dit
behov.
Du kån blive guld, sølv eller bronze
medlem. Se mere på vores hjemmeside www. Ungiåårhus-fco.dk

Åbningstider:
Måndåg: 13.30-21.30
Tirsdåg:
13.30-18
Onsdåg:
13.30-21.30
Torsdåg
13.30-21.30
Fredåg:
13.30-21.30
Husk! Hyttetur til Stendislejren
fredag den 12 september – søndag den 14 september.

Ungdomsklubben i Mårslet
KlubM
I KlubM kan du hurtigt blive medlem
og dermed en del af sjove tilbud til
dig og dine kammerater. Tilbuddet er
for alle unge i vores område fra 8
klasse til og med 18 år.
KlubM er en ungdomsklub. Vi har
pr.1.8.2014 indført differentieret betaling, og du kan enten blive Guld, sølv
eller bronze medlem.
Når du er guldmedlem får du en masse fordele. Du kan komme i hele vores åbningstid og have medlemsfordele til diverse arrangementer.
Vi har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag fra
kl.13.30 – 21.30.
Derudover holder vi en masse fester,
og festlige fredage, tager på introtur
og skitur.
Du kan blive en del af VIP holdet
som arrangerer fester og hjælper til i
baren, ved indgangen mm. Dette hold
samarbejder sammen med Kragelund
ClubK og afslutningsvis skal I på tur
til KBH.
Der er på åbningsdage et mellemmåltid efter skole.
I KlubM har vi på åbningsaftner også
hold fra ungdomsskolen i huset. Det
er medvirkende til at mange unge kan
mødes netop her. Du kan altid få
hjælp i KlubM i forhold til tilmelding
til ungdomsskolehold.
Vi samarbejder meget med ClubK og
har lavet nogle aktiviteter sammen
dette skoleår, som vi glæder os til at
præsentere. Men derudover, så kom
og vær’ med til at lave ”din fede
klub” sammen med venner og hvem
ved? – måske nye venner!

Aktiviteter i efteråret 2014
August:
15. Klubfest
23.Fordboldturnering med efterfølgende grill og bålhygge.
September:
12-14. HYTTETUR TIL STENDISLEJREN
Husk tilmelding senest den 5. September!

Oktober:
25. Model for en dag.
November:
14.December. Klubfest
21. Horror night i CLUB K
December:
5. Julefest i Kragelund – Fælles klubfest.
HUSK! TILMELDING TIL SKITUR

I ØSTRIG I UGE 7. KOM OG HØR
MERE I KLUBM.
Facebook!!!Du kan blive en del af
vores facebookgruppe (kun for målgruppen) og få oplysninger om hvad
der sker i KLUBM ved at blive ven
med: Maarslet ungdomsklub

Samarbejde med Mårslet skole
I år har vi indledt et samarbejde med
Mårslet skole omkring Musical 6.kl,
valgfag i 7 klasse og samarbejde med

5 årgang.
Vi ser frem til at samarbejde med lærerne, og det bliver dejligt at kunne

følge børnene i skoletiden og være
vidende til denne del af deres hverdag.
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Mårslet Bridgeklub
19.00 – 22.00 (letøvede/evt. begyndere) fra 1. september 2014
Torsdag
18.30 – 22.15 (rutinerede) fra 4. september 2014
spillestedet er Lokalcenter Kildevang
i Mårslet.
Efter en dejlig sommer med masser af
sol er vi i Mårslet Bridgklub ladet op
til den nye sæson 2014/15. Mårslet
Bridgeklub tilbyder bridge 2 gange
om ugen:
Mandag

Kontingent pr. halvår (sept.-dec. og
jan.-apr.) er 350 kr. pr. medlem.

Man kan også kontakte Lis Jensen
(22800686)
Eller
Jørgen
Brandt
(29790264)
tilmelding senest 01.09.14.

Vi glæder os til en ny sæson, med
udfordrende underholdning ved det
grønne bord.

Yderligere informationer kan ses på
klubbens hjemmeside:
www.bridge.dk/4244

Lis Jensen
p.b.v.

AKTIVITETER I SEPTEMBER 2014
Mormormad på Kildevang d. 24. september
Torsdag d. 4. sept. kl. 12.00:
Tag – selv – bord i caféen
Pris: 60 kr.

Onsdag d. 24. sept. kl.17-19:
Mormor Mad. Tilmelding senest den 17/9 på tlf. 8713
4434 man-ons-fre mellem kl. 9.30-15.00 eller mail: brugerkildevang@msn.com

Fredag d. 5. sept. kl. 14.00: Gudstjeneste
Mandag d. 8. sept. kl. 14.00:
Damernes Butik – modeopvisning og tøjsalg
Onsdag d. 10. sept. kl. 13-17.00:
Halvdags udflugt til Auning.
Pris: 150 kr. inkl. kørsel og kaffen.
Tilmelding – der er bindende - til Brugerrådet (tlf. 8713
4434) senest den 3. sept.
Søndag d. 14. sept. kl. 14.00:
Banko
Mandag d. 15. sept. kl. 14.00:
Sko - med Jan Guldbæk

-

Mandag d. 29. sept. kl.14.00:
Smartex modeopvisning og tøjsalg
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl.
15.00 -17.00 Henvendelse om Genbrugsen til:
Karen Kristensen 86 29 04 47
Villy Pedersen 40 31 24 45
Henry Lander 86 29 14 82
Sundhedsklinikkens åbningstid:
Torsdag kl. 9.00-13.00.
Tidsbestilling og afbud via
Televagten på tlf. 87 13 43 00 på
hverdage mellem kl. 8.00 -15.00

Onsdag d. 17. sept. kl. 14.00:
Syng med Uffe Torp
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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De Grønne Pigespejdere på lejr langt hjemmefra

Om Xplore14
Fakta
Bedste oplevelse ved lejren og ved
home hospitality
Hvad har vi fået ud af det

ge vendstafetter o.l. hvor man blev
våd, mudret og smurt ind i sæbe) hvor
nogle af pigerne bagefter tog en stor
spand hver og hældte vand udover sig
selv.

Fakta: International lejr for pigespejdere, arrangeret af Ulster (nordirland),
Castle Sauderson, 815 mennesker (ca
200 stab, resten deltagere). Pigespejdere fra hele verden; DK, Australien
(en enkelt fra New Zealand, som rejste med den australske gruppe), England, Skotland, Wales, Irland, Nordirland, Singapore, Sri Lanka, Oman,
Gibraltar. Fra Mårslet var vi 14 piger
og fem ledere. Der var også en anden
gruppe sammensat af sjælland og lolland.
Masser af regn midt på lejren (over
24 timer), pga stormvarsel blev alle
deltagere rykket ind i en stor hal for at
sove. Det lignede en flygtningelejr og
nogle fra de varmere himmelstrøg
blev underafkølede og måtte ind til
sammaritterne. Vi ledere blev i teltene
og sov fint og tørt.

Miriam:Min første internationale lejr.
Har slet ikke tænkt på forældrene under lejren fordi der er sket så meget
og det har været så sjovt. Det har været meget anderledes, fordi alt kører
på ”Irish time” hvilket betyder meget
aflsappet og at tage tingene som de
kommer.
Evakueringen fra regnen havde helt
panik-stemning over sig, og først blev
vi flyttet frem og tilbage en masse
gang og ind og ud af hallen og regnvejret, men da alle havde fået en plads
var det helt fint, og de ville bare gerne
sove. Det var rart at sove inde, for
teltene holdt ikke helt tæt.
Det var fedt at sove i hængekøjer i
skoven fordi vi ikke har prøvet sådan
noget før.
På lejren gik de meget op i sikkerhed
(vi skulle bl.a. altid have vores helthform på os og måtte ikke gå op ad
bakkerne udenfor stierne fordi græsset kunne være glat) men på aktiviteterne var de ligeglade og vi skulle
kravle gennem smalle beton-rør og
løbe i mudder osv.

Katrine (11 år): Det bedste var home
hospitality, især da vi delse værtsgaver ud, for de blev så glade. Det mærkeligste var da vi havde været på
Knockout (en aktivitet med forskelli-

Home Hospitality var det bedste. De
lærte pigerne rigtig godt at kende og
blev meget knyttede til dem (på bustuen hjem sad stort set alle pigerne og
græd, og mange af pigerne vi boede
hos græd også og løb med bussen og
vinkede da vi kørte). Det var rart at
møde ”rigtige” irrer og se Irland som
vio gjode på dagsturene, hvor vi tor
ud til Giants Causeway (lava-klippe
formationer, der naturligt former nogle seks-kantede søjler) og Marble
Caves (drypstenshuler).
Alle irrerne var sindssygt venlige og
gavmilde. Der blev delt gaver ud på
kryds og tværs.
Miriams værtsfamilie havde skrevet
et brev til hendes forældre (men Miriam læste det også) hvor de bl.a. skrev
”thanks for trusting us with your
daughter” og om hvor glade de havde
været for at have pigerne boende. Vi
håbr på at ses i år 2017 på spejdernes
lejr.
Julie og Anne: Det var en oplevelse at
rejse i en stor gruppe, og det var lidt
mærkeligt at lederne var så unge, for
på den ene side var de meget på bølgelængde med os, men de kunne også
tage lederhatten på og være voksne og
fornuftige.
De irske piger i venskabsgruppen var
mere guides end scouts, og det betyder at de var lidt mere tøsede og deres
aktiviteter var lidt hobby-prægede,
meget med male/tegne og lave perler
o.l. Deres ledere gjorde mange ting
for dem, som fx at lave mad.
-Det skal lige siges at de irske piger
syntes at vi var ret seje, og de ville
gerne lære at pionere ligesom os. De
Irske ledere syntes også at vi var ret
seje, og de vil prøve at få pigerne til
at lave mere på lejrpladsen på fremtidige lejre.Det var fedt at det var en relativ illle
lejr, så man lærte hinanden ordentligt
at kende. De sjoveste aktiviteter var
knopckout og brash (en forhindringsløb hvor man i hold skulle hjælpe hinanden gennem nogle forhindringer
bl.a. det smalle rør og over en kæmpr
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træstamme og gennem en mudderpøl
under en presenning.
Det var sjovt at være en udenlandsk
gruppe på en international lejr, for
alle syntes at vi var meget spændende
og ville hele tiden tage billeder. Det
syntes vores uniform er flot, for irrerene har ikke en rigtig uniform men
mere en polo-shirt, sweat-shirt eller tshirt som de sætter deres mærker på.
Som leder kan man godtmærke at i
Irland er de vant til at ledere er voksne og en del ældre en pigerne, for
som regelt henvendte lejren/lederne
sig til Klemme elelr skulle lige dobbelttjekke med hende om det nu også

passede, det vi sagde. Det var lidt irriterende, og Line ogTrine blev opfattet
som deltegere da de skulle op og hente en teleforn til opladning, og måtte,
efter at være blevet sendt ned for at
snakke med deres leder, informere om
at det altså var dem der var lederne.
Ida (leder): Det var noget anderledes
end en dansk lejr, som normalt er meget velorganiseret og struktureret. Det
var lidt bøvlet at vi ikke altid kendte
programmet og noglegange havde
masser af tid og andre gange skulle vi
pludselig skynde os, fordi vi ikke
havde fået de informationer vi skulle
have. Det sjove var at der var masser
af tid når vi skulle med en bus på tur,

13
og vi kunne sagtens køre 20 minutter
senere da vi skulle til Giants Causeway, men da Line og jeg skulle tage
officielle billeder med bormesteren af
Ennescillan (tjek stavning) gik de nær
i panik fordi vi var fire minutter forsikede. Mærkelige Irish time.
Line, Klemme og jeg var også ude og
sove i hængekøjer, kun for lederne
hvor vi lavede primitiv ild med flint
og strygestål og tørt græs og grangræne. Det var en stor succes og vi kunne
ryge en lækker makrel ved bålet inden
vi lagde os til at sove i de meget komfortable hængekøjer. Det var bedre
end et telt.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Mister Skoleskak på Mårslet Skole Kurt Ohlsen er stoppet
Danmarksmesterskaber til Mårslet er ikke hverdagskost.
Medaljer ved Nordiske Mesterskaber er heller ikke
Tage stillede al klubbens materiel til
rådighed, og efter Kurt Ohlsens ”ja”
opnåede nyetablerede Mårslet Skoleskak torsdags- tid og rum i TMG’s
gamle klubhus.

rakte nogle af Kurts, nu voksne,
”drenge” bl.a. en mindebog til ham,
som de havde krydret med mange
avisudklip og fotos fra skoleskakperioden.

Efter Skovbørnehavens overtagelse
fik foreningen lov til at flytte ind i
Mårslet
Skoles
SFO-bygninger.
Men Mårslet Skoles skakelever har
skam været repræsenteret flere gange
sammen med f.eks. basketmestrene
fra Bakken Bears, under den årlige
borgmesterhyldest på rådhuset af alle
kommunens aktuelle danmarksmestre.

Manden bag Mårslet Skoleskaks utallige topplaceringer er Kurt Ohlsen,
der gennem sit 22-årige virke på Mårslet Skole formåede - dels at indgyde
i hundredevis af SFO-børn samme
begejstring for kampspillet skak, som
han selv har - dels at stille sig til rådighed som træner, da et par skolebørn og deres forældre spurgte ham
tilbage i efteråret 1997.
Dengang røg man ud af SFO efter 3.
klasse. Det fik drengene Sune Sørensen og Jens Hundevadt til at spørge
deres forældre: ”Hvor skal vi nu spille
skak?”
Kontakt blev etableret mellem Mårslet Skolebestyrelse, Mårslet Skoles
Venner, forældrene til drengene og
Tage Refsgaard fra Mårslet Skakklub,
der dengang ”lå lidt stille”.

Kurt Ohlsen kan bestemt ikke kaldes
en løntung træner. Faktisk udførte han
sin trænergerning ganske gratis. Frivilligt kørte han fra Solbjerg til sine
skakspillere i Mårslet hver torsdag
aften, og når hans spillere om lørdagen hver tredje/fjerde uge stillede op
til stævner rundt om i kommunen, så
dukkede Kurt som regel også op og
coachede de efterhånden rigtig mange
Mårsletbørn, der begyndte at deltage.
Medaljer og præmier blev hentet
hjem fra første færd, og da Kurt stillede sine tropper op til holdskak første
gang blev Mårslet Skole både Østjyske Mestre - dengang Århus Amtsmestre, og Danmarksmestre samt Nordiske vicemestre i Norge med sølv i ”
Teambuilding Chess” i år 2000.
Kurts skaktrænersucces fortsatte i
årene efter. Således er Mårslet Skole
både blevet beriget med individuelle
danmarksmestre, danmarksmestre for
hold, samt er blevet repræsenteret
med elever i samtlige nordiske landes
NM’er.
Gennem omstruktureringer i SFO fik
Kurt på et tidspunkt ikke mere mulighed for at skakinspirere de alleryngste
elever mere, som da det lykkedes ham
at gøre Mårslet Skoles 9-årige Mikkel
Sørensen til DM-vinder i ”5-min.
lynskak”. Dermed kappedes fødekæden, og skoleskakken fadede desværre ud efterhånden, som de ældste elever dimitterede i 9. klasse.
Under Kurt Ohlsens afskedsreception
i SFO-Askgården den 26. juni over-

Hvor er alle mesterskabspokalerne så
egentlig blevet af? Ja - typisk for
Kurt, så genbrugte han dem til skakpræmier i SFO’en, da han synes, de
havde stået og samlet støv i kælderen
længe nok. 
Kurts enorme frivillige indsats, og
hele betydning som voksent menneske, for byens skakinteresserede
børns opvækst kan selvfølgelig umuligt
overvurderes!
En afslutning kan derfor passende
være med ord fra en forælder. Forfatteren til bl.a. Afghanistankrigsbogen
”I morgen angriber vi igen”, Kim
Hundevadt, der nu bor i København,
skrev: ”Hils Kurt og sig: ”Tak for
alt!”
Med venlig hilsen
Kåre Th. Sørensen
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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 bil-

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet

leder 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
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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
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 engagerede, og levede sig ind i at leve
som i middelalderen.
Overnatning
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.

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.
Afslutningsvis stod det store slag på
plænen, og det var næsten som at væ-

re med i Braveheart med masser af
krigere og leben omkring dem.

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 

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 
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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.

E-mail Mårslet-bladet

Indlaeg@maarslet-bladet.dk
annoncer@maarslet-bladet.dk

www.maarslet-bladet.dk

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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Det Kreative Hus i Hørret
inviterer til foredraget ”At lege med tanken” med filosof Niels Jakob Harbo
Tid:
Foredraget foregår mandag d. 8. september kl. 19.00-21.00
Sted:
Legeskab, Højballevej 4, 8320 Mårslet

Kom til en aften i nysgerrighedens,
forundringens og tankens tegn. Vi vil
undersøge, hvordan leg tager sig ud,
hvis man betragter det gennem filosofiens øjne. Vi tænker tit på filosofi
som noget meget abstrakt. Leg som
noget meget konkret, men er det hele
sandheden? Kan vi blive klogere på
leg og filosofi ved at arbejde med det
legende i en anden kontekst? Det og
meget andet vil vi blive klogere på i
aftenens oplæg.

taler med kreativitet for dette efterspurgte foredrag for at synliggøre kreativitetens værdi. Du vælger selv hvilken kreativ fortælling, du betaler
med: Et stykke musik, et digt, en
håndmalet sten, et maleri, en sang
eller noget helt andet. Kreativitet er
den vigtigste valuta i Det Kreative
Hus!

Mere information:
Der kan hentes yderligere information
om
arrangementet
på
www.legeskab.dk under ”Det Kreative Hus”
Tilmelding:
Der er begrænsede pladser, så tilmelding
er
nødvendig
på
info@legeskab.dk
Sådan kommer du med:
Vi gentager succesen med at lege med
betalingsformen denne aften. Du be-

Vi åbner dørene kl. 18.00 for den
kreative betaling - kom i god tid!

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014
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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn september 2014

Frygt og mod
Når vi sender de unge ud i verden,
når vi står op og går på arbejde, når vi
vågner og skal tage imod en ny dag,
er vi åbne og forventningsfulde eller
måske lidt bævende, for hvordan skal
det nu gå? Hvad vil den nye dag bringe? Vi ved det ikke. Usikkerheden
kan være spændende på den gode
måde, men også skræmmende – for
venter en fyreseddel, eller får jeg en
slem diagnose, eller sker der en af
mine kære noget ondt.

Frygten er god
Det er rart, når man kan være frimodig, men lidt frygt skal vi også have
med. Vi vil gerne selv holde fast i
håbet, og vi ønsker alt godt for de
unge, der skal ud og erobre verden.
Men vi ældre husker måske et eventyr, der hed Drengen, der skulle lære
frygten at kende. I eventyret lærer
drengen frygten at kende, da han lærer kærligheden at kende. Først da
hans elskede lille kone, der jo ligger
ved siden af ham i sengen og varmer
ham, hælder en spand kold vand over
ham fuld af karudser (små fisk) blev
han bange. Han, der ellers havde bekæmpet spøgelser og forheksede
mennesker, han blev bange, da han
troede, at den varme kone var blevet
kold.

Det er en gammel folkevisdom, at
overmod er farligt og kan være dødbringende, ligesom for meget skyhed
gør bleg og livløs. Livet er jo sårbart
og kærligheden skaber frygt – frygt
for at miste. Der luer mange farer,
som man skal tage sig i agt for. Vovemod er godt, og det er de unges privilegium at være lidt fanden-i-voldske.
For stram tæmning dræber livsmodet,
men omvendt uden en vis forsigtighed og omhu, kan det gå galt. Selvfølgelig kan ingen gardere sig mod
smerte og nederlag, og vi skal heller
ikke af frygt for alverdens ulykker
gemme os. Men lidt frygt skal vi have
med – både unge og ældre.

Vi mennesker er jo skrøbelige, og
udsatheden tydeliggøres i vores afhængighed af andre. Derfor skal vi
passe hinanden og på os selv, og prøve at finde den rette balance mellem
frygt og frimodighed.

Modet er godt
Da Jesus sendte sine disciple ud i verden var de frygtsomme og bange,
men han sagde til dem, at han ville
være med dem. Det var godt, at de
var lidt bange, for det var der sandelig
også grund til. Men mod på livet og
deres livsopgave skulle de også have.

Derfor sagde Jesus til dem, at han
ville være med dem alle dage indtil
verdens ende.
Bemærk: Han sagde ikke, jeg vil passe på jer, jeg vil skåne jer for lidelser
og forfølgelser. Nej, det sagde han
ikke, og de blev heller ikke skånet;
men han var med dem i deres frimodige vandring, og når de led nederlag
og var triste; han var med dem, når de
mistede troen og tvivlen nagede; han
var hos dem, når de sørgede over
ubærlige tab, og da de selv skulle dø.

Jesus som ledsageren,
der giver os mod
Disciplene blev ikke skånet, og det er
der heller ingen af os, der bliver. Men
også vi har en ledsager og trøster med
os livet igennem. Kristus er med os.
Han er den ledsager, vi altid kan bede
til, når mørket sænker sig, han er den,
der, når den tid kommer, vil føre os
ind i Guds lys, ind i Guds kærlighedsrige, hvor der er heling og oprejsning.

Hanne Davidsen

Præstevikar
I forbindelse med sognepræst Hanne
Davidsens studieorlov har biskoppen
konstituereret Christina Kousholt i
perioden 1. september til og med den
30. november 2014.

Christina Kousholt bliver indsat ved
Gudstjenesten i Mårslet Kirke, søndag den 31. august kl. 10.00. Efter
Gudstjenesten byder Menighedsrådet
på frokost i Sognehuset – hvor vi hå-

ber mange vil møde op og byde
Christina velkommen.

Vi glæder os til sammenarbejdet.
Mårslet Menighedsråd
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Aktivitetskalender
For Mårslet kirke
og Sognehus
August
Onsdag d. 27. aug. kl. 19.30
Mårslet Indremission
i Sognehuset.
Onsdag d. 27. aug. kl. 15.30-16.30
Sæsonstart Mårslet Kirkes
Korskole i Sognehuset.
Torsdag d. 28. aug. kl. 15.30-16.30
Sæsonstart Mårslet Kirkes
Pigekor i Sognehuset.

September
Mandag d. 8. sep. kl. 9.30-12.00
Mandagscaféen.
Mandag d. 8. sep. kl. 16.30
Ny sorggruppe.
Torsdag d. 11. sep. kl. 14.00-16.00
Mårslet Hyggeklub: Engagerende
Musikalsk Underholdning.
Kaffe og hjemmebag. Pris 40,Søndag d. 14. sep. kl. 11.30
KulturCafé 8320: Filmcafé i
Sognehuset
Entré: 50 kr.
Onsdag d. 17. sep. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognehuset
Tirsdag d. 23. sep. kl. 10.00-12.00
Nyt hold babysalmesang i kirken
Pris: 200 kr. for 8 gange.
Onsdag d. 24. sep. kl. 19.30
Mårslet Indremission i Sognehuset

Kirketiderne

August
ONSDAG d. 27. aug. kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste
Med efterfølgende fællesspisning
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 31. august kl. 10.00
11. s.e. trinitatis
Luk. 7,36-50
Indsættelse af præstevikar
Christina Kousholt
med efterfølgende frokost og
velkomst i Sognehuset

September
SØNDAG d. 7. sep. kl. 10.00
12. s.e. trinitatis
Matt. 10,24-31
Mette Maria Kristensen
(ingen dåb)
(alkoholfri nadver)
SØNDAG d. 14. sep. 10.00
13. s.e. trinitatis
Matt. 20,20-28
Christina Kousholt

SØNDAG d. 21. sep. kl. 10.00
14. s.e. trinitatis
Høstgudstjeneste
Christina Kousholt

Mandagscaféen
Byder velkommen til en ny sæson
mandag den 8. september
kl. 9.30 – 11.00

Fredag d. 3. okt.
Fredagsspisning i Sognehuset

SØNDAG d. 28. sep. kl. 10.00
15. s.e. trinitatis
Luk. 10,38-42
Christina Kousholt

Oktober
SØNDAG d. 5. okt. kl. 9.00
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 12. okt. kl. 10.00
Christina Kousholt
SØNDAG d. 19. okt. kl. 10.00
Christina Kousholt

ONSDAG d. 22. okt. kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 26. okt. kl. 11.00
BUSK-gudstjeneste
Mette Maria Kristensen

November
SØNDAG d. 2. nov. kl. 11.00
Alle Helgen
Mette Maria Kristensen
Fremover er der kirkekaffe hver
søndag, når det er kirkens egne
præster der prædiker.
(Altså MMK, HD/CH)

Kildevang

Fredag d. 5. september
høstgudstjeneste kl. 14.15

Søndag d. 28. sep. kl. 16.00
KulturCafé 8320: Jazzkoncert i
kirken. Entré: 50 kr.

Oktober

SØNDAG d. 21. sep. kl. 14.00
14. s.e. trinitatis
Familiehøstgudstjeneste
Mette Maria Kristensen

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

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der
kl. ca.14.15 er gudstjeneste
med altergang.
Prædikant: Christina Kousholt
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Nyt Fra Kirkegården
Vi byder velkommen til Astrid Løkke
Jakobsen, som er blevet ansat som gravermedhjælper dette efterår.
Mårslet Menighedsråd

Sorggruppe i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en
sorggruppe. Den begynder mandag den
8/9 2014, kl. 16.30. Gruppen mødes i
Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4a. Et
møde varer ca. to timer, og der afholdes
møde hver anden mandag, i alt 8 gange.
”Som jeg har det lige nu, er det godt at
være sammen med andre og at blive hørt
og forstået.” Det er et af de udsagn,
man ofte hører i sorggrupper.
Det kan være svært at finde personer i
ens omgangskreds, som i længden kan
rumme og forstå den smerte, som sorgen
over at have mistet en af sine nærmeste,
indebærer.

KulturCafé 8320
KulturCaféen tager nu hul på sin 2.
sæson. Vi byder på 9 dejlige arrangementer, der spænder over film, teater,
musik, kunst mm. KulturCaféen henvender sig til alle voksne kulturinteresserede i Mårslet by og omegn.

Siggi Flosason Kvartet. Kvartetten
består af Kjeld Lauritsen, hammondorgel, Siggi Flosason, altsax, Jacob
Fischer, guitar og Kristian Leth,
trommer. Vi skal høre iør efaldende, melodiske og swingende jazzstandards - "The Scandinavian Way"
I september kan man glæde sig til:
- fra kvartettens meget roste CD "Nightfall".
FilmCafé. Årets mår sletter 2014, Entré: 50 kr.
John Johansen, vælger en god film,
som vi ser i Sognehuset 14. septem- Se hele sæsonens spændende prober efter gudstjenesten. Arrangemen- gram på kirkens hjemmeside.
tet begynder med en let frokost kl.
11.30. Entre: 50 kr.
KulturCafé-gruppen
Anna Johnsen, Rigmor Nilsson,
Jazzkoncert. Der er jazzkoncer t
Lisbet Thorendahl, Pia Labohn og
søndag den 28. september kl. 16.00 i
Hanne Davidsen
Mårslet kirke med Kjeld Lauritsen-

Babysalmesang
-Et tilbud for babyer (0-10 mdr.)
og deres forældre
evt. medbragte mad samt lære nogle
af de andre forældre/børn bedre at
kende.

Et andet udsagn er: ”Min omverden synes jeg hurtigt skal se at komme videre,
men så hurtig er sorg ikke, skal jeg hilse
og sige”.

I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer selvfølgelig hinanden at
kende. Det kan give mulighed for at få
en kontakt, som man også efter forløbets
afslutning kan have glæde af. Gruppen
ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.
Har du brug for, eller kender en, der har
brug for at deltage i gruppen, der henvender sig til voksne fra 25 år og op, så
kontakt Susanne Lauritsen 2532 4657
(efter kl. 15.00) eller på mail:
sus@sjl.dk
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm
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Forløbet består af 8 på hinanden
følgende tirsdage med undtagelse af
tirsdag den 14. oktober (uge 42).
Første gang er:
Nu er der mulighed for at tilmelde
sig efterårets hold i babysalmesang.

Det begynder i kirken, hvor vi synger og leger til salmer og sange. For
eksempel danser vi lidt med barnet
på armen eller lader den lilles sanser
skærpes af lyden fra et klokkespil,
farverne fra blafrende kulørte tørklæder, den sprøde lyd af rasleæg
eller sæbebobler der flyver og pludseligt forsvinder.
Efter 30-40 min. er børnene mætte
af oplevelser, og de der har lyst går
over i Sognehuset, hvor der er babycafé frem til kl. 12.00. Her er der
mulighed for at få en kop kaffe/te og
en småkage. Man kan også spise sin

Tirsdag den 23. september
kl. 10.00 - 12.00.
Tilmelding kan ske på
tlf.: 2216 6792 eller på
mail: mb@maarslet-kirke.dk
Pris for forløbet er 200,- inkl. kaffe/
te/småkager. Betalingen sker første
undervisningsgang.
Der er plads til højst 10 babyer og
tilmelding sker efter ”først til mølle”
-princippet, hvorfor det er en god
ide at være hurtig med tilmeldingen.
Jeg glæder mig til at se babyer med
forældre tirsdag den 23. september.
Kirke-og kulturmedarbejder
Mette Bugge

22

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014

Mårslet
Hyggeklub
Engagerende musikalsk
underholdning
Torsdag d. 11. september kl. 14.00
Ole Nørskov har et stor t r eper toir e
af danske og udenlandske sange, og
hans mål er at få et par hyggelige timer i musikkens og de gode historiers
selskab. Han har været skolelærer i
mange år, har haft en håndboldkarriere, og har turneret landet rundt med
musik for alle aldre de sidste 25 år.
Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemmebag.

Mårslet
Hyggeklub

Skole-kirke-temadag
for 7. årgang
Siden Aarhus by blev grundlagt, har
der været socialt udsatte mennesker i
byen. Vilkårene har været forskellige
gennem tiden, men følelsen af at være
på bunden af samfundet har nok været den samme hele tiden.
Temadagen for 7. Årgang vil give
eleverne indblik i, hvordan livet på
gaden er. Med Foreningen Oplysning
om gadeliv går vi en Poverty Walk.
Turen går gennem det moderne Aarhus. Ruten er valgt, så den kan nås
indenfor et par timer. Undervejs vil vi
få forevist nogle af de vigtigste institutioner, tilbud, og mødesteder for de
udsatte i Aarhus og høre om livet på
gaden.
I dag er det Aarhus Kommunes Socialforvaltning og forskellige private
organisationer, som hjælper byens
udsatte. Flere kirkelige organisationer
hjælper også til med at forbedre livet
for de socialt udsatte mennesker i
Aarhus. En af dem er Kirkens Korshær i Nørre Alle. Lige ved siden af
Kirkens Korshær ligger Ungdomskirken, som vi skal besøge. Ungdomskirkens præst Lars Lindgrav Sörensen
vil fortælle om kirkens historie, kirkerummets opbygning, kirkens opgaver, og hvordan Ungdomskirken adskiller sig fra en ”almindelig” middelalder kirke, som Mårslet Kirke.

Dagen afholdes i samarbejde med lærere på Mårslet
skole og er for alle elever
på 7. årgang.
………..
7.a og 7.d: 5. september
(uge 36) kl. 8.00-15.00
………..
7.b og 7.c: 19. september
(uge 38) kl. 8.00-15.00

Dagens program:
Kl. 8.00 mødes vi på Mårslet station,
hvorfra vi tager toget til Århus
(afgang 8.10)
Kl. 9.00 Poverty walk

Kl. 11.30 Medbragte madpakker spi-

ses i Ungdomskirken
Kl. 12.00 Besøg i Ungdomskirken
Kl. 14.40 tager vi med toget tilbage til Mårslet (ankomst 15.03)
Praktisk: Husk madpakke, drikkedunk og tøj, der passer til vejret.

Efterårets arrangementer:
Torsdag d. 9. oktober kl. 13.00
LØVFALDSTUR
…………

Torsdag d. 13. november kl. 14.00
FØDT I HORSENS TUGTHUS

Fredagsspisning i
Sognehuset

Husk
Sæsonstart for

Fredag d. 3. oktober
&
Fredag d. 5. december

Mårslet Kirkes Korskole
Onsdag d. 27. august
Kl. 15.30-16.30
&
Mårslet Kirkes Pigekor
Torsdag d. 28. august
Kl. 15.30-16.30

…………
Torsdag d. 4. december kl. 14.00
Menighedsrådet arrangerer
ADVENTSMØDE

Yderligere information findes
på kirkens hjemmeside
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Familiehøstgudstjeneste
Søndag den 21. september kl. 14.00

Vi fejrer årets høst med en familiegudstjeneste søndag den 21. september kl. 14.00 i Mårslet Kirke og afholder efterfølgende amerikansk lotteri, hvor overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp.

Vi begynder med gudstjenesten i kirken kl. 14.00. Alle deltagende børn
må meget gerne medbringe frugt,
grønt eller andet høstudbytte. Under
festlig musik bærer børnene den medbragte høst ind i kirken i en flot procession.

Når den værste kaffetørst er slukket
vil vi spille amerikansk lotteri om det
donerede høstudbytte, som tidligere
har været båret frem i kirken. Husk
derfor lidt mønter på lommen. Hele
beløbet fra lotteriet går til Folkekirkens Nødhjælp.

Igen i år har minikonfirmanderne
ugen op til høstgudstjenesten lavet
pynt til kirken, så vi har noget smukt
at se på. Gudstjenesten er målrettet
børn og vil vare knap 45 min.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag.

Kirke- og kulturmedarbejder
Mette Bugge og sognepræst
Mette Maria Kristensen

Efter gudstjenesten er alle de fremmødte børn og voksne velkomne i
Sognehuset. Der vil der være kage til
alle, kaffe og te til de voksne og saftevand til børnene.

Høstgudstjeneste
og
Ny Kunst i Sognehuset
Søndag d. 21 september
kl. 10.00 fejrer vi
høstgudstjeneste i
Mårslet Kirke

Kunstneren Alice Kaas
Om sig selv og sit maleri fortæller
hun: ”Jeg er en kreativ og iderig pige,
lidt en multikvinde, bor på 1. parket
lige ud til Vejle fjord, hvor jeg henter
en del inspiration både ved vandet og
i skoven. Fantasiens uanede muligheder bliver også brugt.

Prædikant
Christina Kousholt

Når jeg starter på et maleri, kan det
være en velovervejet tanke, eller det
kan være en pludselig indskydelse,
måske et motiv der har fanget mig i
naturen.

……...
I anledning af at høsten er kommet i
hus, har Susanne Lauritsen og Ellen
Albæk pyntet kirken smukt med neg
og årstidens blomster.
Der vil denne dag være indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp, der hjælper
nogle af verdens allerfattigste.

Ny Kunst i Sognehuset
Efter høstgudstjenesten vil der være
kirkekaffe og fernisering i Sognehuset, hvor kunstneren Alice Kaas’ også
selv vil være til stede og fortælle om
sin kunst.

Et enkelt penselstrøg kan ændre billedet til noget andet, måske skal der
startes helt fra begyndelse igen, før
jeg er 100% tilfreds.”
Hanne Davidsen
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Mårslet Indremission
september:

Boganmeldelse:
Inger Højmark:
En mors tragedie
– og hvordan lyset og glæden bryder frem!

Onsdag den 24. september
får vi besøg af
Lektor i kirkehistorie,
Kurt E. Larsen, Aarhus
Kurt vil, med udgangspunkt i Paulus'
brev til Efeserne, kap. 1,1-14, skitsere,
hvad der er Guds helt store plan, både
for det enkelte menneske, for kirken
og for hele menneskeheden.
Det er vigtigt at holde disse store perspektiver fast, når man drøfter detaljer
i den danske kirkes liv.
Det vil vi gøre senere på aftenen, hvor
Kurt E. Larsen fortæller fra arbejdet i
regeringens udvalg om folkekirkens
fremtidige styring.
Kurt E. Larsen er 59 år og uddannet
cand.theol. i 1981.
Desuden har han været Landssekretær
ved Menighedsfakultetet i Århus
1982-84.
Medarbejder ved »Projekt I.M.’s historie« 1985-86.
Sognepræst i Skarrild 1986-98.
Undervisningsassistent i kirkehistorie
ved Teologisk Fakultet, Århus 1986,
1989-90.
Lektor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Århus 1998, ph.d. 2000,
Århus Universitet.

Medlem af teologisk arbejdsgruppe
under Mellemkirkeligt Råd fra 2011.
Medlem af ”Udvalget om en mere
sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”, under
Ministeriet for Ligestilling og Kirke,
fra 2012.
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet Sognehus og alle er hjerteligt velkomne.

Inger Højmark har skrevet en lille
gribende bog om det værste, der kan
ske for en mor: at miste et barn. Hudløs ærlig og åbenhjertigt fortæller
hun om den dag, da alt forandrede sig
i hendes liv. Hendes søn, Jens, omkom ved et trafikuheld den 8. september 1994.
Bogen beretter om hendes til vanvidgrænsende sorg og hendes kamp om
ved egen og andres hjælp at finde vej
ud af det mørke, der truede med at
tage livsmodet fra hende.
Et stort afsnit er viet en skildring af
Jens’ barndom og ungdom. Erindringsbilleder af et dejligt liv og en
god dreng. Billeder, der fortæller, at
den tid han fik, 28 år, var gode, indholdsrige og fulde af betydning.

Hun har oplevet, at det at gøre noget
for andre, også gør noget ved en selv.
Man bliver glad igen, ligeså langsomt.
Inger Højmark har indført såkaldte
’takkedage’ i sit liv, og det er faktisk
hver dag, for hun finder stort som
småt at takke for hver eneste dag.
Sorgen er der stadig; den kommer
man ikke sådan over, men man kan
lære at leve med den. Det er Inger
Højmarks lille følsomme og meget
personlige beretning et vidnesbyrd
om, - ”Lyset skinner i mørket”, som
der står på Jens’ gravsten.
Bogen er hermed anbefalet og kan
købes hos Inger Højmark, Hørretløkken 253 b, tlf. 8629 8313, for 75 kr.

Bogens sidste sider bør levnes særlig
opmærksomhed. På baggrund af sine
egne dyrekøbte erfaringer vover Inger Højmark her at øse af sin visdom.
Hun fortæller om de naturlige reaktioner, der kommer på et voldsom og
pludseligt tab, og hvad man selv kan
gøre for at komme videre. Hun kommer også med mange gode råd om,
hvordan andre mennesker skal forholde sig til en person, der har lidt et
stort tab, og ikke mindst om, hvad
man ikke skal gøre og sige.
Mange år er gået siden den frygtelige
dag i 1994– og alligevel er det stadig
for Inger Højmark, som var det i går.
Men der er også sket meget i hendes
liv siden den dag. Hun har fået overskuddet tilbage til at være noget for
andre og være til nytte, som hun skriver. Det er empatien, der driver hende – og hendes tro.

Hanne Davidsen
Foto: Privat
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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. 17. september kl. 19.00
i Sognehuset.
Menighedsrådets møder er offentlige og
alle er velkomne til møderne.

Sognepræsterne
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
Vikarpræst
Christina Kousholt
Træffes bedst tirsdag, onsdag og
torsdag kl.12.00-13.00
Mandag er fridag
Chko@km

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

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

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

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

Ørnereden
er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4. - 7. klasse.
Sognehuset, mandag
kl. 19.00 - 20.30
Program kan fås i Sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:
Anders Kristoffersen,
tlf. 8628 9965
René Lunderskov,
tlf. 8621 2186
Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.
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Øvrige adresser:
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Træffes normalt på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
hmb@maarslet-kirke.dk
ellers henvises til sognepræsterne på
Tlf. 8629 0234 (Hanne Davidsen)
eller 2446 4882 (Mette Maria
Kristensen)
KIRKETJENER
Allan Vindfeldt Jensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
avj@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
KIRKE– OG KULTUR
MEDARBEJDER
Mette Grøn Bugge
Tlf. 2216 6792
mb@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
GRAVER (BARSELSVIKAR)
Stine Ethelberg
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 september
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt

Gymnastik melder klar til sæson 2014/15
TMG gymnastiks holdplan for sæson 2014/15 finder du på www.tmgsport.dk . Her kan du læse mere om det enkelte
hold, du kan få et overblik over holdenes fordeling over ugen, og du kan tilmelde dig online – nemmere bliver det ikke!

Sæsonen begynder i uge 38 med mindre andet er angivet i holdbeskrivelsen. Vi glæder os til at røre dig og din familie!
Tine Westergaard Clausen

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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TMG Motion melder klar til træning
Styrk dine muskler, bliv fit og få pulsen op i dit lokale fitness-center
To nye instruktører i in-door cycling
er netop ved at blive uddannet. Det
betyder, at TMG Motion kan tilbyde
spinning-hold mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag fra oktober.
Følg med på tmg-fitness.blogspot.dk
I løbet af efteråret opsættes et Activio
pulssystem, hvor du kan få direkte
feedback om din arbejdsbelastning.
Det giver en hjælp til at opnå det rigtige, individuelle træningsniveau ud
fra den dine egne forudsætninger og
mål. Instruktørerne vil indarbejde
pulstræningen i en del af timerne, og
det er altid frivilligt, om du vil koble
dig til systemet. De fleste oplever
pulssystemet som sjovt og motiverende, hvor man får direkte signal om,
hvordan hjertet faktisk arbejder.

Efter en sommer i liggestolen og masser af lækker grillmad, så trænger vi
til igen at få gang i kondien og strammet balderne. TMG Motion har åbent
hver eneste dag fra klokken 6 til 23.
Her kan du få din egen personlige
træningsvejledning
til
fitnessmaskinerne eller prøve en tur på en af
vores in-door cycling maskiner, hvor
du for alvor kan få pulsen op.

Du kan også booke en tid hos en af
centrets otte fitness-instruktører. Så
kan du få styr på, hvordan du bruger
maskinerne, så de passer til din krop,
din styrke og dit behov.
- Her i sommerperioden har her som
vanligt været lidt stille, men vi ser
frem til et gensyn med kendte ansigter
og også til at byde velkommen til nye,

siger formand for TMG Motion, Mette Skov Skjødt.
Sammen med den øvrige bestyrelse
ser hun frem til en aktiv periode for
TMG Motion. – Løbeskolen er stadig
en succes. Der er løbetræning tirsdag
og torsdag klokken 17, og medlemmer af TMG Motion kan gratis følge
træningen.

Mårslet Triatlon Klub er endnu et
tiltag, som efter planen også vil blive
en del af TMG Motion. Hold øje med
det nystartede initiativ på facebook.
- TMGs hjemmeside skulle gerne
komme op at køre her i løbet af efteråret. Der er lagt op til et brugervenligt
og overskueligt system. Det ser vi
frem til, siger formanden for TMG
Motion.
Peter Vestergaard

Lokale virksomheder støtter familie-cykelløbet
Hvert år får mange børn og voksne
mårslettere en anderledes oplevelse,
fordi familie-cykelløbet i forbindelse
med byfesten får dem ud på små veje
i omegnen, hvor de suger til sig af
syns- og dufteindtryk fra nyhøstede
marker og hegn, samtidig med at de
får en hyggelig snak med andre af
byens beboere.

Og bagefter får de en sjov oplevelse,
når et makkerpar fra Mårslet Cykel
Motion – udrustet med megafon og
afkrydsningslister – trækker lod om

mange små og store præmier blandt
deltagerne i løbet.
Det kan kun lade sig gøre, fordi lokale virksomheder og butikker bakker
op om arrangementet ved at gå med
som præmiesponsorer.
Til dette års løb var der bl.a. præmier
fra:
Bedemand Grundtvig Riising & Søn
Cyclingfreak.dk, Højbjerg
Frisørhuset, Mårslet

Hermansen Cykler, Nørre Alle
KonditorBager, Mårslet
Mårslet Pizzabar
Rema 1000, Mårslet
Soul Hair, Mårslet
SuperBrugsen Mårslet
Aarhus Bryghus
BBQ House, Mårslet
Mårslet Cykel Motion takker præmiesponsorer, deltagere og alle, som i
øvrigt hjalp med at gennemføre løbet.
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Håndbold skole – den sidste uge i skolernes ferie
Som tilskuer til dette arrangement
kunne man ved selvsyn opleve en
fantastisk atomsfære, som bar præg af
stor koncentration når man var ”på” samtidig med at der var plads og humør til at knytte nye bekendtskaberog
grine og snakke i krogene
Ind imellem øvelserne og aktiviteterne kunne man oplevede et mylder af
glade børn som fyldte alle krogene
både indenfor og udenfor med smil
og højt humør.

En stor flok børn fra TMG Håndbold
valgte igen i år, at bruge den sidste
uge af skolernes sommerferie, på
BMI’s
håndbold
skole.
Der var fuldt tryk på aktiviteterne
hver dag fra kl. 9 til 15 i hallerne på

beachbanen og på græsarealer ved
Egelund Idrætscenter. Hvor der i
ugens løb blev afprøvet og trænet rigtig mange forskellige sjove og nye
øvelser til stor glæde for de over 100
børn der i år var tilmeldt Håndboldskolen.

Som Jan Dyrberg tidligere har beskrevet og som er ganske rammende; " trænerne, ligeså vel som børnene, er
godt slidte hen mod slutningen af sådan en intensiv uge, men trætheden
forsvinder som dug for solen, når man
overalt i idrætscenteret mødes af glade børns smil og latter. Hvis man
kunne proppe atmosfæren fra håndboldskolen på flasker, havde man en
stensikker medicin mod depressioner."

Mårslet Run & Walk takker for Jubilæumsåret!
De seneste 10 år i alt er flere tusinde deltagere, mødt til fælles opvarmning lørdag eftermiddag under byfesten, og derpå sendt ud på
byens motionsrute.
Også her i jubilæumsåret har vi fået
uvurderlig hjælp af frivillige, der har
stillet sig til rådighed denne dag som
trafikvagter, ”cykelmyg”, fotograf til
www.runwalk.dk , depotvagter, tilmeldingsvagter osv. – knaldhamrende
mange tak for hjælpen alle sammen!
Derudover er vi så heldige, at vi 10 år
i træk har oplevet en kæmpestøtte fra

et stort antal firmaer, der synes så
godt om vores motionsidé, at de har
valgt at støtte os som ”RunWalksponsorer” - dels økonomisk dels
med gaver. Enorm stor tak for hjælpen til virksomhederne: SUPERBRUGSEN MÅRSLET, DJURSLANDS BANK, STEEN B. HANSEN, KK VENTILATION, SMINIPAC, SLAGTER ZACHO, NORDEA, MB SPARE PARTS, HAGELQUIST VINE, MÅRSLET PIZZA
BAR, SUNDSNACK, AARHUS
BRYGHUS, CANAL DIGITAL
AARHUS, MALLING BIO, KONDITOR BAGEREN, FRISØRHUSET,

MÅRSLET VANDVÆRK, INVOICE, ODDERBANEN, BLAABJERG
RADIO, MÅRSLET BRÆNDEVINSLAUG, CYCLINGFREAK.DK,
KAAE´S FISK, OK BENZIN, CIRKUS KRONE, FOTO-THOMSEN,
AH KOMMUNIKATION, STEIN P.
SPORT samt REMA 1000 MÅRSLET.
Endnu engang mange tak til alle!
Med venlig hilsen ”Eventgruppen
Mårslet Run & Walk”: Bent og Rita
Schierff, Anne Birthe Rasmussen,
Poul Seerup, Annette Jacobsen,
John Johansen og Kåre Sørensen.
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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 den13. august
og
onsdag den 27. august

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Gourmetpræget landkøkken
med en smag af byens brosten
ning af mad, vin, kvalitet mm gennemsyrer restauranternes kultur. Stilmæssigt vil madoplevelsen læne sig
op af det, man møder på Det Gamle
Mejeri, nemlig et klassisk innovativt
køkken uden begrænsninger. De to
kokke betegner selv det nye koncept
som, et gourmetpræget landkøkken
med et tvist af byens brosten.
To århusianske barndomsvenner åbner deres anden restaurant i Århus.
Tanken er at trække det gastronomiske landkøkken fra Vilhelmsborgskoven ind til Århus C.
En ny restaurant åbner i hjertet af Århus fredag d. 28. august. Navnet er
Gastromé, og bag restauranten står de
to århusianske kokke Søren Jakobsen
og William Jørgensen. De har de seneste ti år med stor succes drevet
gourmetrestauranten Det Gamle Mejeri ved Vilhelmsborg i Mårslet.
”Vi er på ingen måde blevet trætte af
Det Gamle Mejeri, og det kommer til
at køre videre på fulde omdrejninger
og med samme høje standard, som vi
altid har haft. Men vi har gennem et
par år gået og leget med tanken om at
starte en restaurant inde i Århus C. Et
sted hvor vi kunne trække nogle af
vores landlige projekter med ind og
eksperimentere med. Det er bl.a. vores egne urter, honning og de ting vi
finder i skovene omkring Vilhelmsborg, som vi vil bringe ind i retterne
til gæsterne på Gastromé,” forklarer
Søren Jakobsen, kok og medejer af
Gastromé.

”Vi kommer til at lave masser af
events i den nye restaurant for eksempel kokkeevents og vinsmagninger.
Vinmæssigt bliver det som vores nuværende koncept, der handler om, at
vi kun sælger det, vi selv elsker. Det
er bl.a. økologisk og biodynamisk vin
og økologiske øl,” fortæller William
Jørgensen, kok og medejer af Gastromé.
De to kokke har valgt at ansætte en
højre hånd på begge steder til at sikre
kvaliteten, når de selv befinder sig i
det andet køkken.

Landkøkken i byen

”For at frigive mere tid til os selv, har
vi også valgt at ansætte en ’all over
controller’ til meget af det praktiske.
Det er vigtigt for os, at vi kan være
mere på "gulvet", så vi bevarer en
klar linje mellem vores restauranter.
Tanken er at skabe stor synergi mellem Det Gamle Mejeri og Gastromé i
byen, det kan vi skabe ved, at lade
personalet på begge restauranter arbejde tæt sammen og dermed sparre
med hinanden. Gastromé vil blive en
slags smagsprøve for Det Gamle Mejeri, da mange forhåbentlig vil lade
sig forføre af oplevelsen på Gastromé
og derefter bestille deres næste fest på
Det Gamle Mejeri,” fortæller William
Jørgensen.

De to kokke vil selv være til stede, så
meget som det er muligt i begge restauranter, da det er afgørende for
dem, at netop deres udtryk og fortolk-

Barndomsvenner fra Århus
Navnet på den nye restaurant er ikke
tilfældigt, det har fulgt de to barndomsvenner i snart 20 år.

Husk Deadline
Den 10 hver måned

”Vi har haft et firma sammen med navnet
Gastromé, siden vi var 18 år gamle. Dengang startede vi med at lave mad til selskaber her i Århus. Til januar har vi 10
års jubilæum med Det Gamle Mejeri, og
samtidig 20 års jubilæum med Gastromé,
selvom det er den nye ’baby’. Vi føler os
rigtig godt klædt på til dette næste skridt i
vores karriere. Vi har bevist med Det
Gamle Mejeri, at vi kan drive forretning
og det endda i en tid, hvor vi har gennemlevet en finanskrise, som har været rigtig
hård ved mange gourmetrestauranter,”
fortæller Søren Jakobsen.
På Gastromé bliver der plads ca. 40 gæster ad gangen, og derudover bliver der
en VIP-kælder med chefstable med plads
til ca. 20 personer. Gastromé åbner officielt den 28. august, det er fredagen i Festugen.
Fakta om Gastronomé:
Gourmetpræget landkøkken
Ejere: Søren Jakobsen og William Jørgensen
Åbningstider: Tirsdag til lørdag fra kl.
18.00 til sent.
Adresse: Rosensgade 28. 8000 Århus C.
Der kan allerede nu bookes bord til festugen via hjemmesiden.
www.gastrome.dk
Baggrund:
Søren Jakobsen og William Jørgensen er
barndomsvenner fra Århus.
De ejer også gourmetrestauranten Det
Gamle Mejeri ved Vilhelmsborg i Mårslet.
Begge har arbejdet på nogle af Danmarks
bedste restauranter bl.a. Svinkløv badehotel, Ketchup og Molskroen.
Siden 2005 har de haft stor succes med
restaurant Det Gamle Mejeri, der i år fik
tildelt en stjerne i den anerkendte madguide ’Den Danske Spiseguide’.
Yderligere oplysninger kontakt:
Søren Jakobsen, kok og ejer af Gastromé.
Telefon: 26 13 75 93
William Jørgensen, kok og ejer af Gastromé. Telefon: 86 93 71 95
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Nye stærke kræfter i projektgruppen
for MultiHal i Mårslet
Hen over foråret og sommeren er der
for alvor kommet nyt blod til projektet omkring en kommende MultiHal i
Mårslet.
Cirka 25 engagerede personer har
meldt sig ind i forskellige grupper,
der sammen kæmper for en MultiHal
til byen.

Mårslet Skole har fået bevilget penge
til udvidelse af skolens lokaler, og
skolen er meget interesserede i at arbejde sammen med MultiHal projektet, så ønsker og behov bliver afstemt
til gavn for begge parter. 1 + 1 giver
3, når de samme faciliteter kan udnyttes både dag og aften.

Nye og bedre forudsætninger for succes:

- Positive meldinger fra Aarhus Kommune

- Mange nye kampklare Mårslettere
står bag projektet.

I december 2013 bevilgede Aarhus
Kommune 2 mio. kroner til projektet,
så den samlede bevilling fra kommunen nu er på 3.6 mio. kroner i alt. Både Kultur og Borgerservice samt Børn
og Unge er involveret i den nuværende
proces.

let på de 1.2 mio. kroner. Vi glæder
os til at modtage et bidrag fra dig – og
din nabo.
Foreløbig tidsplan:
- 1. januar 2015 – de resterende 1.2
mio. kroner er samlet ind.
- 1. marts 2015 – De endelige tegninger over MultiHallen er færdige –
Anlægs- og driftsbudgetter ligger klar
- 1. juli 2015 – Første spadestik

En ny flok Mårslettere er gået ind i
projektet med friske øjne og fornyet
kampgejst. Organisationen er: Styregruppe, Kommunikation og PR, Økonomi, Indsamling(herunder fonde,
sponsorer, events, private donationer), Byggegruppe, Skole/Kommune
og andre interessenter.
- MultiHus atter ændret til MultiHal
Behovet for en ekstra hal i Mårslet er
stort, og derfor er det oprindelige projekt om et MultiHus ændret tilbage til
en MultiHal. Målet og visionen for
MultiHallen er fortsat, at det skal være et moderne forsamlingshus med
plads til både sport og kultur.
- Tæt samarbejde med Mårslet Skole

- August 2016 – Indvielse af MultiHallen
NB! Mere info om, hvordan du støtter
projektet, kommer i løbet af september.

- Intensiv indsamlingskampagne i
efteråret
2014

Med
venlig
MultiHal Projektgruppen

Vi mangler fortsat at samle 1.2 mio.
kroner ind i byen. Derfor planlægger
projektgruppen lige nu en større indsamlingskampagne med startskud i
september. Nærmere information følger.

Kurt
Kirkedal
Laursen,
kurt@kirkedal.dk
Erling Sørensen, erso@mail.tele.dk
Jens
Thomsen,
tranbjerggaard@hotmail.com
Lars
Juul,
lj@elcon-as.dk
Lars
Lyngholm
Andersen,
lars.andersen@mail.dk
Michael Haas, michael@haas.dk
Tine Westergaard Clausen, tinewestergaard@gmail.com
(Kilde Mårslet Net www.maarslet.net)

- ”Kun” 220 kroner pr. næse.
Hvis alle borgere i Mårslet – både
store og små – giver et bidrag på 220
kroner pr. næse, kan vi hurtigt nå må-

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

hilsen

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014

35

Sømandsmissionær går i land i Søndagsskolerne
Aarhus, siger Bent Molbech Pedersen, landsleder for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, DFS.
Fra legestue til lejrchef
Jørgen Knudsen bor i Mårslet ved
Aarhus, er gift og har fire piger. Efterhånden som pigerne vokser op, er
han aktiv i legestuen, børneklubben
og er i mange år lejrchef på sommerlejren Strandsborg i Knebel. I en årrække er han medarbejderrepræsentant i Indre Missions hovedbestyrelse.
I dag arbejder han som sømandsmissionær i Indenlandsk Sømandsmission.
Nyt ansigt: Jørgen Bech Knudsen
fra Mårslet er valgt til Danmarks
Folkekirkelige
Søndagsskolers
landsudvalg, som nu har konstitueret sig. Med ham får de en meget
erfaren spiller fra det kirkelige
miljø i Danmark.
- Jørgen har stor erfaring fra et bredt
spektrum af det kirkelige miljø. Han
er sømandsmissionær, er uddannet
diakon og socialpædagog og har bl.a.
stået for legestuen i Sct. Pauls Kirke i

Målrettet og visionær
- I landsudvalget vil jeg arbejde for,
at endnu flere børn og juniorer må
lære Jesus at kende og derved komme
til tro på ham, men også at medarbejderne – både lønnede og fritidsansatte
– får så optimale arbejdsforhold som
muligt. DFS er et godt brand, og det
vil jeg gerne arbejde for bliver endnu
bedre, siger Jørgen Bech Knudsen.

den stopper.
Dorte Krogh Eriksen fra Nørrebro er
genvalgt som formand for landsudvalget (LU). Dorte har siddet i LU i
12 år. Næstformand Niels Jørgen
Holm Larsen fra Skrødstrup stopper
efter otte år og er afløst af Erik Bertelsen, der kom med i LU sidste år.
Erik Vibenholm Christensen fra Løsning blev genvalgt som kasserer, og
har siddet i LU i et år.
Forretningsudvalget (FU) består af
formand, næstformand og kasserer
samt et fjerde medlem. Her blev valgt
Kirsten Borg fra Holstebro, som tidligere har været med i FU.
Yderligere informationer fås ved henvendelse til landsleder Bent Molbech
Pedersen på 2689 2207 eller
bent@soendagsskoler.dk
Formanden og det nye medlem kan
også kontaktes direkte:
Dorte Eriksen: 3581 7210 /
de@soendagsskoler.dk
Jørgen Bech Knudsen: 2865 5277 /
jbk@soendagsskoler.dk

Formanden genvalgt, næstforman-

Massør Hjermind fik Dronningens fortjenstmedalje
For nylig var Prinsgemalen i Mårslet
for at få en gang massage, som han
plejer.
Men denne gang var anderledes. Da
han kom, krævede han fru Hjerminds
tilstedeværelse - MED fotografiapparat.
Prinsgemalen holdt en kort tale, hvor
han takkede massøren for mange års
samarbejde og tro tjeneste for kongehuset, og sluttede af med at tildele
ham Dronningens fortjenstmedalje i
sølv.

36

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014

9.30-17.30

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2014

37

100 året for Den Første Verdenskrig
Den Første Verdenskrig med, at kujonagtige politikere havde dolket hæren i ryggen, ved at trække de tyske tropper tilbage alt for tidligt, hvorved man havde lidt
et unødvendigt nederlag. Dette blev en af
Adolf Hitlers bevæggrunde for at stille op
og i 1933 blive valgt som Rigskansler i
Tyskland.
Mens man i Danmark hørte valgsloganet
Stauning eller kaos, troede mange tyskere, at Hitler kunne skabe orden i kaos; det
kaos som herskede i Tyskland efter Første Verdenskrigs afslutning. Det lykkedes
da også Hitler at få sat gang i den tyske
økonomi, medens hans egentlige mål
først skulle komme for en dag ved udbruddet af Den Anden Verdenskrig.

Mens Anden Verdenskrig ligger tættere på, ikke mindst i vores kollektive
erindring, fordi Danmark var inddraget (besat) i 1940-1945 - de fem forbandede år - har Den Første Verdenskrig
ikke prentet sig så fast i vores kollektive erindring, idet Danmark stod udenfor krigen. Med Henrik Jensens nye
historiske bog ”Krigen 1914-1918” bliver historien atter aktuel, da Henrik
Jensen trækker tråde fra Første Verdenskrigs afslutning og frem til vor tid.
Ved fredsslutningen i 1918, som skulle
lede frem mod Første Verdenskrigs officielle afslutning med Versaillestraktaten i
1919, var de tyske soldater fortsat ved
fronten. At man ikke havde været trængt i
defensiven ved at blive angrebet i éns
eget land, gav efterfølgende anledning til
Dolkestødsmyten.
Denne myte forklarede Tysklands tab af

Under Den Første Verdenskrig kostede
kampene i alt 9 millioner soldater livet.
Det høje tal skyldtes, at krigsteknologien
blev forbedret undervejs i krigen. Således
blev maskingeværet taget i brug, hvorved
tidligere tiders krigstaktik led skibbrud:
Den som først begyndte at rykke frem
mod fjenden, ville så at sige blive skåret
midt over af fjendtlig geværild. Resultatet
blev, at der opbyggedes lange fronter,
hvor man på begge sider gravede sig ned;
Forrest frontlinjen, og bagved forsyningslinjer, alt sammen forbundet af nedgravede gangsystemer. Det blev en langtrukket
udmattelseskrig. Livet som soldat kom til
at foregå under jorden. Man så himlen
øverst og lyttede til et inferno af geværild
og granatnedslag. Tyskernes opfindelse af
krigsgas gjorde gasmasken til et nødvendigt onde.
Midt imellem de to frontlinjer fandtes et
ingenmandsland, og med jævne mellemrum foretog man bevægelser ind i ingenmandsland for at erobre en lomme af
fjendens territorium. I praksis blev der

dog tale om, man kom til at ligge i årevis
og vente på fjenden. Det var som beskrevet forbundet med meget betydelige tab
på begge sider at rykke frem, hvilket man
dog gjorde med jævne mellemrum, hvorved tabene blev så store som de blev.

Medens Erich Maria Remarque i 1929
beskrev hvor meningsløst dette var for
den enkelte soldat, i bestselleren ”Intet
nyt fra Vestfronten”, beskriver Henrik
Jensen hvordan krigen førte til en meningsløshed på et samfundsmæssigt niveau, hvor mange havde svært ved at
fatte krigens rædsler og tilsyneladende
meningsløshed.
En begivenhed Henrik Jensen udelader,
men som illustrerer denne tilsyneladende
meningsløshed, er Julefreden på Vestfronten i 1914, en spontant opstået våbenhvile, hvor der blev afholdt en fælles
gudstjeneste i ingenmandsland, og hvor i
hvert fald 100 englændere og tyskere blev
stedt til hvile af en engelsk feltpræst, ligesom der blev udvekslet gaver og spillet en
fodboldkamp. Denne fraternisering med
fjenden ophørte, da parterne blev beordret
til at fortsætte krigshandlingerne.
At krigen fik konsekvenser for Europæisk
kultur og identitet, som rækker helt frem
til nutiden, er man ikke i tvivl om, efter at
have læst Henrik Jensens bog, hvor både
efterkrigstidens vigtigste tænkere og mest
centrale historiske begivenheder ses i
sammenhæng med Første Verdenskrig.

Sirius H. Rønn
Henrik Jensen: ”Krigen 1914-1918 - og
hvordan den forandrede verden”. Kristeligt Dagblads Forlag

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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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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