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MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet
Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
En af tidens positive trends er, at vi gerne vil købe lokalt producerede varer. Når
Skolesiderne
vi køber fødevarer, der er produceret tæt på os, sikrer vi, at transporten og CO2
TMG-Nyt

Lokale resurser

forbruget er minimalt. Samtidig ved vi at sandsynligheden for, at varen er forureningsfri er størst, og at der ikke er snydt med hensyn til evt økologisk status osv.
REDAKTION
Coop Danmark har en kampagne med dette emne, og efterlyser lokalt producereRedaktør
de varer.
Lars P. Nielsen
Et problem for vores område er dog, at der ikke er nogen særlig stor lokal proNymarks Allé 109
duktion af fødevarer.
8320 Mårslet
Vi har i Fællesrådet en ambition om, at gennemføre et projekt med følgende indTlf. 20 20 37 80
E-mail: lpn@privat.dk
hold:
Der er i lokalområdet en del uudnyttede resurser i form af dyrkningsarealer og arIndlæg til bladet indleveres til
bejdskraft. Tidligere landbrugsarealer, der er for små og ukurante, der ligger hen i
Hanne Salling Jensen
græs. Og væksthusgartnerier, hvor manglende rentabilitet gør, at de står tomme.
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Arbejdskraften er til stede i form af rigtigt mange efterlønnere og pensionister,
Tlf. 86 72 20 00
der så ikke lige har adgang til dyrkningsmulighederne.
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Vi vil gerne fungere som en ”formidlingscentral” og vil som første skridt gerne
have registreret:
Annoncer
 ledige arealer
Hanne Salling Jensen
 ledige væksthuse
Kratleddet 5
 interesserede brugere
8320 Mårslet
Et tænkt eksempel kunne være:
Tlf. 86 72 20 00
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk
Der etableres en produktion af drivhus-grønsager i nedlagt væksthusgartneri;
Jordbær, tidlige kartofler, tomater, blåbær, ribs, solbær, osv. Grønsagerne dyrkes
Forsidefotos :
under glas og vil derfor være tidligt på markedet (lokale forretninger), hvilket kan
Ole Iversen
retfærdiggøre en god pris.
(Sommerfugle)
Der kan evt. suppleres med mere eksotiske frugter som kiwi, citroner, appelsiner,
figner, vindruer osv.
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
Og endelig kan sortimentet suppleres med almindelige frilandsgrøntsager, frugter
forfatteren og eller indsenderen.
og bær, så der vil være en kontinuerlig produktion, der kan sikre interessen hos de
Redaktionen forbeholder sig ret til at
lokale købere.
redigere indleveret og offentliggjort
Og det er så her, de små private jordlodder kommer ind i billedet. Foreningen tilstof.
planter arealet med f. eks frugtbuske, og sørger for renholdelse og plukning mm.
Deadline er den 10. i måneden for stof Den private ejeres indsats består i at holde opsyn og evt. deltage i det fysiske arbejde, hvis dette er muligt.
til efterfølgende nummer.
I første omgang vil vi gerne have et overblik over ledige arealer, væksthuse, der
Udkommer hver måned i et oplag på
2350 stk. - dog ikke i januar og august. er på vej ud af drift osv.
Og naturligvis interesserede deltagere i projekterne, der kan tænke sig at bidrage
Distribution: Privat
med planlægning og evt. senere deltagelse i det fysiske arbejde.
Udebliver bladet, så kontakt:
Send en mail til php@kpf.dk eller ring på 28116536
Hanne Salling Jensen
Når vi har overblik over den lokale interesse, kan vi gå videre med dialogen med
Tlf. 86 72 20 00
de mulige støttegivere, vi allerede har kontakt til, og som synes vi har fat i noget
meget interessant.
Tryk: EJ Offset
På vegne af Mårslet Fællesråd
Højvænget 5
Poul H Poulsen
8330 Beder
Tlf. 86 93 66 33

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

Margrethe Bogner
Hørret Byvej 13
Jens Thomsen
Tranbjerggårdsvej 20
Lars P. Nielsen
Nymarks Alle 109
Carsten Bedsted Pedersen Hørretløkkevej 2
Poul H. Poulsen
Hørretløkken 48
Lars Munk
Tingskovvej 10
Anette Poulsen
Nymarks Alle 128
Troels Laursen
Hørretvej 12

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

Tlf. 20 20 20 71
Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 20 20 37 80
Tlf. 21 21 22 05
Tlf. 28 11 65 36
Tlf. 30 55 33 98
Tlf. 29 20 96 34
Tlf. 86 29 05 00

margrethe@bogner.dk
tranbjerggaard@hotmail.com
lpn@privat.dk
cbedsted@gmail.com
php@kpf.dk
lars.munk@live.dk
anettepo@gmail.com
troels.laursen@superbrugsen.dk
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Sommerfugle
fra Danmark og andre arter bliver
sjældne. De før meget almindelige
arter er der også færre af. Hver tiende
art er ved at uddø. Også på europæisk
plan er tilbagegangen stor.
Hvorfor går det så galt? Deres yngleområder forsvinder. Den intensive
dyrkning af markerne er ikke godt for
sommerfuglene.
Hvor bliver vore sommerfugle af?
Specielt i år har der været meget få
dagsommerfugle på vingerne. Desværre er det ikke kun i år, der er meget få sommerfugle. Arter forsvinder

Jord, der i en periode lå brak med en
del vilde planter, var godt for mange
arter. Men brakmarkerne forsvinder.
Naturligvis kan man gøre noget ved
det. Lav bedre betingelser for blom-

sterenge og ryd nogle områder i plantagerne, så er der vel en chance for, at
vi kan bevare et rigt sommerfugleliv.
I private haver kan der også gøres noget. Plant blomsterplanter, sommerfuglene finder tiltrækkende: sommerfuglebuske (Buddleia), lavendler osv.
Som sagt forsvinder der en del arter i
Danmark; men vi får også en del nye
arter, sandsynligvis på grund af det
varmere klima. I løbet af de sidste år
er en del arter indvandret fra syd og
øst..
Ole Iversen
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Sognepræst Hanne Davidsen forlader Mårslet
"Skal det være, så skal det være nu!",
siger Hanne Davidsen, der efter 22 år
som sognepræst i Mårslet har valgt at
søge nye udfordringer, og da en stilling i Rudkøbing-Simmerbølle pastorat på Langeland var ledig, søgte hun
den.
"Jeg havde troet, at alderen ville være
mig imod, men det var ingenlunde
tilfældet, så jeg fik stillingen, og nu er
Ole og jeg flyttet ind i Rudkøbing
Præstegård, der er fra 1761, midt i
byen"
Søndag den 9. august blev Hanne Davidsen så indsat som sognepræst i
Rudkøbing - Simmerbølle pastorat af
provst Trille Brink Westergaard, der

ved den efterfølgende reception på
hotel Skandinavien causerede over
Gustav Wieds "Livsens Ondskab" og
fremhævede de mangfoldige typer i
den langelandske befolkning.
Menighedsrådets formand, Vibeke
Westphal, der ikke var i tvivl om, at
der var truffet den rigtige beslutning,
ønskede på menighedsrådets vegne
tillykke og så frem til og glædede sig
til et godt og konstruktivt samarbejde.
Hanne Davidsen selv så optimistisk
på fremtiden med disse ord:
"Solen skinnede, da vi første gang var
her. Solen skinnede, da jeg var til
samtale. Solen skinnede den dag, jeg
var til prøveprædiken, og i dag stråler

solen fra en skyfri himmel".
Hanne Davidsen bliver ikke alenepræst. Som kollega får hun sognepræst Lene Kjær Andersen, Strynø.
Med de mange samlende aktiviteter
som Hanne Davidsen har stået for her
i Mårslet, og det gælder ikke mindst
kirkespillene, bliver det en stor udfordring for hendes kommende efterfølger!
Hanne Davidsen, der er 61 år, kom til
Mårslet i 1993, hvor hun afløste sognepræst Martin Kontni.
Billederne er fra indsættelsen og den
efterfølgende reception på Hotel
Skandinavien i Rudkøbing.
Tekst og foto:
Susanne og Jørgen Lauritsen ©

Provst Trille Brink Westergaard og
Hanne Davidsen, i Rudkøbing Kirke

To præstekolleger på Langeland:
Hanne Davidsen , Rudkøbing Simmerbølle og Lene Kjær Andersen, Rudkøbing - Strynø.

Første arbejdsdag og et møde med
mange nye sognebørn!

- og så var der naturligvis en gave
fra Menighedsrådet.

Hanne Davidsen: ”- og solen den
skinner!”

Ole og Hanne Davidsen ved receptionen på hotel Skandinavien

Menighedsrådsformand Vibeke
Westphal: ”Vi har valgt rigtigt!”

Rudkøbing Præstegård midt i det
centrale Rudkøbing er fra 1761.
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9.30-17.30

Husk sidste frist for
indlevering af stof,
annoncer og rettelser
er d. 10. i måneden
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Flemming Kristiansen – Årets Mårsletter 2015

Når man siger Flemming Kristiansen,
tænker man vilkårligt på en person
der på en positiv og diskret måde har
sat sine fodaftryk på hver tænkelig
måde i Mårslet igennem hele hans liv.
Han har i rigtig mange år været en aktiv træner i håndboldafdelingen. Han
har en særlig god evne til at udvikle
spillerne og en god og stor omsorg for
alle spillerne. Han har været med
spillerne til rigtig mange stævner rundet om i landet i rigtig mange år.

Han har uafbrudt i 36 år været en
uundværlig træner i TMG Håndbold
hvor han er meget vellidt af både børn
og voksne.
Flemming er en person, som altid er
hjælpsom med byens foreningsliv.
Han har i mange år været en af de frivillige som passer kiosken i Halhuset.
Har påtaget sig dommerjobbet til
mange af klubbens hjemmekampe. Er en af de bærende kræfter til det årlige loppemarked. Han har hjulpet til
med de gamle byfester som foregik

på boldbanerne og mange andre aktiviteter som har bidraget økonomisk til
byens aktiviteter.
Titlen som Årets Mårsletter 2015 er
en titel, som er velfortjent til dig
Flemming Kristiansen - for alt det frivillige arbejde, du igennem årene har
udført til stor glæde for rigtig mange
børn og voksne
TMG Håndbold - ønsker Flemming
Kristiansen et stort tillykke med
den velfortjente titel som Årets
Mårsletter 2015.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarsletbladet.dk
www.maarsletbladet.dk
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Venneforeningen på Kildevang
Så er vi klar til en ny efterårs sæson.
Hermed vores program for efteråret. Vi afholder tre BANKO spil
Søndag den 27 september, Søndag den 25 oktober,
Søndag den 22 november,
Kaffe og æblekage til kr. 25,00, Øl og Vand kan købes,
desuden sælger vi amerikansk lotteri, vi glæder os til at se rigtig mange ALLE er velkommen.
Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00.
Vi afholder generalforsamling mandag den 5 oktober kl. 19,00 i caféen på Kildevang
Kender du /I ikke Venneforening, kan jeg for fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på
medlemmer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang med en hyggelig middag og underholdning og det er en
stor fornøjelse både for os og for de ældre.
Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person

Giv en

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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AKTIVITETER I SEPTEMBER 2015
Kom til Opstillingsmøde til Brugerrådsvalg
Tirsdag den 29. september kl. 14.00
(Efter mødet serveres gule ærter)
Onsdag d. 2. sept. kl. 14.00:
Syng med Josser Herold
Fredag d. 4. sept. kl. 13.45:
Gudstjeneste
Søndag d. 13. sept. kl. 14.00:
Banko
MORMOR MAD
Onsdag d. 16. sept. kl.17.3019.00:
Fællesspisning for alle!
Tilmelding senest den 9.sept.
på tlf. 8713 4434 man-onsfre mellem kl. 9.30-15.00 eller mail: brugerkildevang@msn.com

OPSTILLINGSMØDE TIL BRUGERRÅDSVALG
Tirsdag den 29. september kl.
14.00
Alle borgere over 60 år og
førtidspensionister har opstillingsret og stemmeret.
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
Caféens åbningstid:
Man-fredage: kl. 9.30-13.00
Lør/søndage: kl. 12.00-13.00
Tlf.: 41 85 52 25
Har du lyst til at hjælpe i caféen? Kontakt Brugerrådet
for at høre mere om hvad de
frivillige laver.

Ret til ændringer forbeholdes.
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd
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
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 43 00.
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Nye åbningstider på klinikken fra 1. september

Vi holder nu længe åbent hver tirsdag til 17.30.
Book din tid online på www.tandlaegerneimaarslet.dk
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Spejderpiger på Østersøens Perle
griner Anne.
Men pigerne havde slet ikke fået nok
af højder og udfordringer, så der blev
også tid til rapelling ved Opalsøen –
mange af de modige piger lykkedes
endda med at rapelle med hovedet
først!
På turens sidste dag blev en planlagt
aktivitet aflyst på grund af blæst og
regn. Men den slags holder ikke friske
spejderpiger indendørs.

Efter sidste års tur til den grønne ø Irland, var det denne sommer en anden
ø, som De Grønne Pigespejdere skulle
udforske på sommerlejr; nemlig
Østersøens Perle – Bornholm.

seværdigheder og byer som Hammerknuden, Svaneke, Rytterknægten og
Ekkodalen – og ind i mellem blev der
tid til at springe i vandet fra klippekysten og skylle cykelstøvet af.

Selv om der er knapt så langt, og passet ikke skulle i brug, varede turen fra
Aarhus Banegård til Rømeregård
Spejdercenter i Nyker næsten lige så
lang tid som turen til Irland – hele otte
timer. Men for sådan en flok spejdere
er der ikke noget med at kaste sig på
en liggestol ved poolen, når man endelig er fremme.
”Vi skulle jo have lavet bålplads, sat
vores telte op og bygget os et spisebord af rafter. Alt sammen i bagende
hede – det var lidt hårdt. Men allerede
næste morgen var pigerne klar til at
tage af sted på den første tur med bus
til Sandvig hvor vi skulle hente vores
lejede cykler,” fortæller Anne
Schramm, som er en af lederne.
Pigerne brugte cyklerne som transport
rundt til en række af øens klassiske

På vej mellem Rytterknægten og Ekkodalen slog pigernes kortlæserevner
dog fejl og endte på noget der ville
være en udfordring for selv en garvet
mountainbiker.
”Vi endte simpelthen med at måtte
bære de fine lejede damecykler ned af
et stejlt stikke med klipper og store
sten, men vores seje piger klarede
selvfølgelig også den udfordring,”

”I stedet valgte tre seje piger samt et
par ledere at gå de cirka fem kilometer til Gudhjem i regnvejr langs den
flotte kyst. Og med masser af sange
og godt humør kan selv våde sko og
bukser klares,” fortæller Anne
Schramm.
Et sidste festmåltid før den lange tur
hjem til Mårslet blev indtaget i Gudhjem. Det bestod selvfølgelig af …
røgede sild.

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2015

14

Status på Projekt MultiHal
Sct. Hans gav 20.000 kr. i overskud
5-600 mårslettere mødte op til en
festlig og hyggelig Sct. Hans aften,
hvor vejrguderne viste sig fra deres
gavmilde side. Ca. 400 personer havde på forhånd købt madbilletter i SuperBrugsen, så der var travlhed ved
grillen. Tak for indsatsen til Troels,
Peter og co. fra SuperBrugsen. Der
var også travlhed i tombolaen – ikke
mindst takket være de mange flotte
sponsorgaver. I alt gav arrangementet
et fint overskud på 20.000 kr.
Flere
penge
på
vej???
I juni måned foreslog børn- og unge
rådmand Bûnyamin Simsek en mulig
finansiering af de manglende 4 mio.
kroner til ”det store projekt” med integration mellem MultiHallen og skolen.
Hans forslag går på, at kommunen
skyder de manglende fire millioner
kroner i projektet, og at pengene skal
hentes fra provenuet fra salg af Kolt
Skole og Vejlby Skole efter skolefusionerne i de to områder. Overskuddet fra de to skolesalg er disponeret af

en forligskreds bestående af Socialdemokraterne, SF og Radikale. Om pengene kommer er desværre endnu ikke
afklaret.
Status
fra
byggegruppen
Der er pt. fire teams i gang med at udarbejde projektforslag over MultiHallen. Deadline for indlevering af disse
forslag er blevet skubbet 14 dage, så
deadline nu er den 17. september.
Herefter går en udvælgelsesprocedure
i gang. De prækvalificerede er:

Dansk Halbyggeri A/S i samarbejde med GPP Arkitekter A/S
og ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

STB Byg i samarbejde med
Kontur Arkitekter Aps og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Brdr. Thybo A/S i samarbejde
med P+P Arkitekter A/S og det
rådgivende ingeniørfirma Arne
Elkjær A/S

Q-Construction A/S i samarbejde med Cebra Arkitekter og
tri-consult A/S

Har du købt billet til foredrag med
Lola Jensen?
Der er godt gang i salget af billetter
til foredraget med familievejleder Lola Jensen den 10. september i Mårslet
Hallen. Lola Jensen vil på humoristisk vis sætte spot de danske børnefamilies mange udfordringer. Alle er
garanteret en sjov, inspirerende og
lærerig aften. Billetterne sælges i SuperBrugsen, og prisen er 150 pr. stk.
Foredraget starter kl. 19.00 og dørene
åbner kl. 18.00.
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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Tak for 22 fantastiske år!
men. Ja, så var der også det store messehagelprojekt, hvor kreative og dygtige mennesker fik skabt fire smukke
og unikke messehagler til Mårslet
Kirke. Jeg har nydt at bære dem hver
eneste søndag!

Så skete dét, som jo på et tidspunkt
måtte ske. I skrivende stund (primo
juli) ligger jeg i flytterod, for jeg er på
vej til Rudkøbing præstegård. Jeg er
udnævnt til sognepræst i RudkøbingSimmerbølle pastorat og kan se frem
til indsættelse derovre og afskedsgudstjeneste i Mårslet. Det er meget
mærkeligt. Jeg forlader Mårslet og
alle de dejlige mennesker, som jeg
holder meget af og drager til udkants
– eller skal vi sige vandkants – Danmark. Det er vemodigt, for jeg vil
komme til at savne jer alle sammen,
og alt det vi har oplevet sammen.
Et lille tilbageblik
Der er sket meget siden jeg som 39
årig i 1993 ankom til Mårslet med
min lille familie. Børnene skulle i
Mårslet Skole og Ole arbejdede på
Aarhus Universitet, og nu skulle jeg
til at tage fat på et nyt liv som præst i
en stor spændende forstad. Først fik
jeg startet minikonfirmandundervisningen og fornyet konfirmandundervisningen. Efterhånden blev der bygget et godt skole-kirke-samarbejde op.
Så fik jeg ideen med et julespil, og
efterhånden kom der også et påskespil
og til sidst i år et pinsespil til. Så blev
kirken en synlig del af byfesten med
friluftsgudstjenesten. Og et særligt
brand for Mårslet Kirke var de store
kirkespil, som satte byen på Danmarkskortet. Det første i 1998 og det
sidste 2014 – en stor flok mennesker
fik helt vidunderlige oplevelser sam-

Den gode og indholdsrige hverdag
Hver gang jeg har fået en idé, har der
været villige, resursestærke mennesker, der gerne ville være med, og
sammen fik vi tingene til at ske. Men
samtidig med alle disse nye initiativer
har der jo været dagligdagen med undervisning, dåbsbesøg, bisættelser/
begravelser, bryllupper og gudstjenester. Jeg er meget taknemmelig for
den store TILLID, jeg som præst har
mødt. Det er enestående, som mennesker har åbnet sig og har haft tiltro til,
at jeg kunne bruges. Jeg har fået så
megen anerkendelse, at jeg bliver helt
flov – men selvfølgelig også glad.
Præsten i byen
Det har været en utrolig dejlig by at
være præst i, og jeg har været glad for
at deltage i byens liv. F.eks. arbejdede
jeg en årrække i projektet Mårslet fra væreby til leveby. Det var spændende. Nye tiltag blev sat i søen, bl.a.
Litteraturkredsen 8320, som stadig er
meget livskraftig og i vækst. En overgang var jeg formand for skolebestyrelsen. Min gang på Kildevang har
også været berigende og lærerig. Jeg
har mødt så mange skønne mennesker
i denne herlige by; jeg har haft mange
interessante og dybe samtaler med
mennesker i alle aldre. Børn og unge
har råbt ’Hej Hanne’, når vi mødtes
tilfældigt i byen, og en del er blevet
aftalt med folk over frysedisken i SuperBrugsen.
Præsten i kirken
Kirken har jo været mit hjemsted, min
hjemmebane. Her har jeg nydt stor

respekt fra de skiftende menighedsråd
(jeg har haft 8 menighedsrådsformænd ved min side gennem årene!).
Altid har jeg fået opbakning fra rådets
side til mine undertiden lidt vilde og
udfordrende ideer - et kæmpe privilegium! Aktivitetsniveauet er steget
mærkbart i min tid både på grund af
de mange initiativer, men også fordi
sognet er vokset meget. Da jeg kom,
var skolen 2-sporet, nu er den 4sporet! Derfor måtte Sognehuset udvides. Et stort og flot stykke arbejde af
menighedsrådet og frivillige medarbejdere har gjort, at vi nu har god
plads til alle kirkens aktiviteter med
undervisning og kor o.m.a. Jeg har
også haft stor glæde af at samarbejde
med menighedsrådets dygtige ansatte
såvel i kirke, sognehus og på kirkegård. Altid er kvalitet og professionalisme været i højsædet, hvilket jeg har
sat stor pris på. Til sidst vil jeg også
sige tak til Mette Maria Kristensen. Vi
har i fem år kørt et rigtigt godt parløb.
Tak!!
Det jeg nu står tilbage med er en dyb,
dyb taknemmelighed for alt det, jeg
har fået fra Mårslet sogn, by og kirke.
Det blev her, jeg fik lov at udfolde og
udvikle mig for alvor. Det var her, jeg
fik mulighed for at udleve mine visioner og ideer. Det har været spændende
– nogle gange lidt nervepirrende –
men altid interessant, sjovt og givende. Jeg vil altid tænke tilbage på tiden
i Mårslet med stor glæde. Jeg begyndte i tre små landsogne på Fyn. Jeg
slutter nu i en mindre købstad på Langeland. Men det var i forstaden Mårslet – så smukt beliggende med den
lille buttede kirke i midten – jeg fik
mit hovedvirke som præst. Tak for 22
fantastiske år!
Sognepræst Hanne Davidsen
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Kirketiderne

Aktivitetskalender

AUGUST
Søndag den 23. august kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
Gunnar Kasper Hansen

Mandag den 14. september kl. 9.30
Mandagscafé
Onsdag d. 16. september kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Onsdag den 26. august kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
Søndag den 30. august kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis
Gunnar Kasper Hansen

SEPTEMBER
Søndag den 6. september kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 13. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 20. september kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 20. september kl. 14.00
Familie-høstgudstjeneste
Unna-Pernille Gjørup
Søndag den 27. september kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis
Unna-Pernille Gjørup

OKTOBER
Søndag den 4. oktober kl. 10.00
NN

AUGUST
Onsdag den 26. august kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste med
efterfølgende spisning i Sognehuset
Søndag den 30. august kl. 11.00
Kirkekaffe i Sognehuset
- Farvebølgen udstiller og fortæller

Søndag den 20. september kl. 14.00
Familiehøstgudstjeneste med
efterfølgende samvær i Sognehuset
Onsdag d. 23. september kl. 19.30
Indre Mission
Søndag den 27. september kl. 16.00
Kirkekoncert med Kaare Norge

OKTOBER
SEPTEMBER
Torsdag den 3. september kl. 14.30
Spirekor - opstart
Tirsdag den 8. september kl. 13.45
Minikonfirmand opstart for 3. a
Onsdag den 9. september kl. 19.30
SprogCafé: Lær at læse Hieroglyffer
Torsdag d. 10. september kl. 14.00
Hyggeklubben

Kildevang
Høstgudstjeneste
Fredag den 4. september

Torsdag den 8. oktober kl. 12.00
Hyggeklubbens Løvfaldstur
Mandag den 12. oktober kl. 9.30
Mandagscafé
Tirsdag den 20. oktober kl. 13.45
Minikonfirmandopstart for 3. b
Onsdag den 21. oktober kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

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.

Søndag den 11. oktober kl. 9.00
NN

——————————————

Søndag den 18. oktober kl. 9.00
Unna-Pernille Gjørup

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Ring til kirketjeneren senest fredag
kl. 8.30 på tlf. 8629 8190.

Søndag den 25. oktober kl. 10.00
Unna-Pernille Gjørup

Kirkebil
Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15
er gudstjeneste med altergang.
Prædikant: Unna-Pernille Gjørup
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Onsdag den 26. august kl. 17.00
Tag din bamse med til gudstjeneste
og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie.
Mette Maria Kristensen er denne dag
i Mårslet Kirke og leder gudstjenesten som tidligere.
Gudstjenesten er kort og afslappet i
dens form og henvender sig til børnefamilier. Men alle er velkommen til
at være med.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad.
Maden koster 10 kr. pr. barn og
20 kr. pr. voksen.

Høstgudstjeneste
for hele familien
Søndag den 20. september kl. 10.00 og kl. 14.00

Spirekor
– for børn i 2. og 3. klasse
Under forudsætning af det nødvendige
deltagerantal – min. 8 deltagere, max 15
deltagere – oprettes et Spirekor ved
Mårslet Kirke, og vi begynder sæsonen
torsdag den 3. september kl. 14.30 –
15.30 i Sognehuset.
Der oprettes venteliste i tilfælde af flere
end 15 tilmeldinger. Først-til-mølleprincippet gælder.
Udover at være glad for at synge vil det
være en fordel, at man kan læse de mest
almindelige ord.

Mårslet Kirke vil være smukt pyntet i
anledning af høsten som markeres
med hele to gudstjenester denne søndag. Først er der almindelig højmesse
med altergang om formiddagen.

Vi lærer nye sange og ”leger” desuden
med holdning, sangteknik, vejrtrækning
og musikteori. Music Mind Games, som
er musikteori forvandlet til spil og leg,
indgår ligeledes i undervisningen.

Om eftermiddagen er der familiegudstjeneste. Her inviteres minikonfirmander og sognets øvrige børn til
at medbringe og bære kurve ind i kirken med blomster, frugter, bagværk,
og hvad der ellers symboliserer sommeren og efterårets høst.

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

Foto: ©2008 Jørgen Lauritsen

Tilmelding snarest muligt – og

Efter gudstjenesten bringes det hele
over i Sognehuset, hvor der er dækket
op med kaffe, the, saft samt kage og
boller.
Her bliver hele høsten solgt på en
festlig auktion som går til Folkekirkens Nødhjælp.
Mårslet Kirkes Korskole medvirker
til familiegudstjenesten.
Unna-Pernille Gjørup
og Mariann Bech

Foto: ©2006 Jørgen Lauritsen

INDEN star tdatoen – til korleder Pia
Labohn på mailadressen
korpia@os.dk eller tlf. 8655 6408.
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Mårslet Hyggeklub

Mandagscaféen byder velkommen
til en ny sæson
mandag den 14. september
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset.

Musikalsk underholdning
Torsdag d. 10. september kl. 14.00
Silkeborg Gårdsangerlaug er glade
mennesker, som forsøger at vedligeholde den gamle gårdsangertradition.
Den oprindelige sang i gårdene er
ikke det primære for dem, da der alligevel ikke er nogen hjemme. Derfor
kommer de på besøg hos os. Repertoiret spænder vidt fra de stille, vemodige sange, til mere sprudlende og
festlige gårdsangerviser.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere er meget velkomne i Sognehuset. Det er normalt den 2. torsdag i
måneden kl. 14.00.
Der serveres kaffe og kage til 40 kr.
Kom og hent programmet for den
nye sæson i Hyggeklubben

Løvfaldstur
Bussen kører fra Kildevang kl. 12.00
og fra Sognehuset kl. 12.05.
Vi kører til Fængselsmuseet i Horsens, hvor der er rundvisning med
guide. Der er en del trapper.
Derefter er kaffebordet klar i Café
Lorentzen.
Pris pr. person 200 kr. for bustur, entré, rundvisning med guide samt eftermidagskaffe.

Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Sorggruppe

Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller sende mail
til Susanne Lauritsen, sus@sjl.dk
tlf. 2532 4657.
Gruppelederne
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Hjemkomst ca. 17.15.
Tilmelding senest 30. september til
Else Svendsen 8693 6038 –
else.svendsen@gmail.com

Kunst og kaffe i Sognehuset

Annette Pedersen fra Farvebølgen
fortæller:

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

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

Torsdag d. 8. oktober kl. 12.00

"Farvebølgen" udstiller i Sognehuset
fra den 30. august og gennem september og oktober.
Repræsentanter fra foreningen deltager i kirkekaffen i Sognehuset søndag
den 30. august.

Mandagscafé

Farvebølgens medlemmer har malet i
flere år, men først i 2010 fundet sammen i et fællesskab, hvor vi gensidigt
kan inspirere hinanden.
Vi arrangerer fællesudstillinger, maler sammen, arrangerer små workshops og tager på udstillinger sammen.
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KulturCafé 8320
SprogCafé:

Kirkekoncert
Kaare Norge hylder Carl Nielsen
i
Mårslet Kirke

Lær at læse
hieroglyffer!

Søndag den 27. september kl. 16.00
Danmarks vel nok kendteste klassiske
guitarist - Kaare Norge (som nu er
bosiddende i Mårslet) – præsenterer
ved denne koncert sin allernyeste CD
i anledning af 150-året for Carl Nielsen: ”The Song The Melody – Carl
Nielsen”. CD’en er imponerende nr.
22 i rækken.
Først og fremmest er Kaare Norge
klassisk guitarist, men han er også
optaget af den rytmiske musik, den
spanske tradition og spansk guitar.
Musik, som har givet ham et meget
bredt publikum og fyldte koncertsale.
Kaare Norge har spillet mer e end
3500 koncerter i Danmark og udlandet og har modtaget et utal af priser,
bl.a. Danmarks Radios ”Bolero-pris”.

Ved koncerten i Mårslet Kirke spiller
Kaare Norge selvfølgelig uddr ag
fra sin nye CD, men også spansk guitarmusik, egne kompositioner samt
arrangementer af populærmusikken
finder vej til eftermiddagens koncertprogram.
Den nye CD kan selvfølgelig – sammen med de 21 øvrige – købes i forbindelse med koncerten, hvor man
også kan få en autograf på det indkøbte.
Der er adgang til kirken fra kl. 15.30,
og entréen er kr. 50,KulturCafé-gruppen

Onsdag den 9. september kl. 19.30 i
Sognehuset

Turen går til Egypten!
En aften med fhv. gymnasielærer Henry
Pedersen, der passioneret og med humor vil fortælle om det gamle egyptiske
sprog. Ved at tyde ”gudernes tale” møder man et yderst nuanceret og charmerende sprog, der giver et levende indblik i de gamle egypteres forestillingsverden.
Kom også og få en smagsprøve på noget meget velsmagende slik efter en
4000 år gammel egyptisk opskrift.
Vi håber at se mange til dette første
arrangement i KulturCafé 8320 i den
nye sæson.
Det er ikke så tørt, som det kan se
ud! Tag naboen med og gå ber iget
hjem efter en spændende og fornøjelig
aften.
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage.
KulturCafé-gruppen
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KulturCafé 8320
Forår 2016:
MusikCafé: Jazz/gospel-koncert med
Margrethe Grarup (sanger), Uffe
Steen (guitar) og Mads Vinding
(kontrabas). Søndag den 17. januar
kl. 16.00 i Mårslet Kirke. Entr é 75
kr.
KulturCaféen 8320 indbyder til en
ny sæson med et spændende og varieret program.
Efterår:
SprogCafé: Lær at læse hieroglyffer!
En aften med fhv. gymnasielærer
Henry Pedersen, der passioneret og
med humor vil fortælle om det gamle
egyptiske sprog. Ved at tyde
”gudernes tale” møder man et yderst
nuanceret og charmerende sprog, der
giver et levende indblik i de gamle
egypteres forestillingsverden. Kom
også og få en smagsprøve på noget
meget velsmagende slik efter en 4000
år gammel egyptisk opskrift. Onsdag
den 9. september kl. 19.30 i Sognehuset. Entr é 50 kr .
MusikCafé: Koncert med guitarist
Kaare Norge søndag den 27. september kl. 16.00 i Mårslet Kirke. Vi
præsenteres her for hans helt nye Carl
Nielsen CD. Entré 50 kr.
FilmCafé: Portrætfilmen om fhv. lærer Jens Jørgen Bech, der er produceret af APPARAAT, vises i samarbejde med Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening torsdag den 29. oktober
kl. 19.30 i Sognehuset. Efter for evisningen er der samtale med kunstnerne, der har skabt filmen, ligesom
filmens hovedperson også vil være til
stede. Entré 50 kr.

LitteraturCafé: Forfatter og debattør
Iben Krogsdal holder foredrag over
emnet ”Fuldmagt til liv.” Hun vil fortælle om det moderne menneskes forandrede livsvilkår ud fra en række af
sine helt nye salmer. Hun vil tale om
dagligdagens magt og afmagt og stille
spørgsmålet, om kristendommen stadig kan være relevant for mennesker i
dag. Onsdag den 3. februar kl. 19.30 i
Sognehuset. Entr é 50 kr .
PåskeCafé: Aktivitetsudvalget og
KulturCaféen indbyder til påskemåltid med kammerkoncert ved pianist
Pia Labohn fra Mårslet kirke og violinist Christian Gottschalck fra Aalborg Symfoniorkester. Temaet for
aftenen er VILD OPSTANDELSE.
Fredag 11. marts kl. 17.30 i Sognehuset. Entr é: 200 kr .
SangCafé: Hans Dammeyer, der har
skrevet flere melodier til højskolesangbogen, leder en sangaften torsdag
den 7. april kl. 19.00 i Sognehuset.
Entré 50 kr.
MusikCafé: Forårskoncert med Michala Petri og Lars Hannibal søndag
den 1. maj kl. 16.00 i Mårslet Kirke. Entr é: 100 kr .
Vi ser frem til en dejlig og indholdsrig sæson – sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
KulturCafé-gruppen

Indbydelse til
Seminar
I anledning af udgivelsen af
professor Gerd Theissens bog
”Tro & tanke. En poetisk-kritisk
katekismus.” indbydes til seminar
fredag den 2. oktober 2015 kl. 9.3015.45 i Domkirkens menighedslokaler, Skt. Clemens Gård, Kannikegade
12,1.
Program:
9.30: Velkomst ved forlagsdirektør
Charlotte Ekstrand, forlaget Alfa
9.45: Erfaring og tro, ved ph.d. Sanne B. Thøisen
10.30: Kaffepause
10.45: En præsentation af ”Tro &
tanke. En poetisk-kritisk katekismus”, ved professor Gerd Theissen
(på dansk), Heidelberg
12.15: Frokost
13.00: Nytestamentlig eksegese: En
udfordring til den blåøjede tro og
den enøjede tanke, ved lektor, dr.
theol. Ole Davidsen, Aarhus Universitet
14.00 Kaffepause
14.30: Tro uden metafysik er ikke
tro men tvang, ved professor, dr.
theol. Svend Andersen, Århus Universitet
15.30: Afrunding ved sognepræst
Hanne Davidsen
I pauserne er der mulighed for at
erhverve sig bogen til en favorabel
pris ved henvendelse til Charlotte
Ekstrand, Forlaget Alfa.
Bindende tilmelding skal ske til
sognepræst Hanne Davidsen, tlf.
2936 6579, hda@km.dk
Pris for foredrag og forplejning:
150 kr. som betales ved ankomsten.
Arrangørerne er oversætterne:
Hanne Davidsen og Sanne B.
Thøisen, Forlaget Alfa i samarbejde
med Aarhus Domsogn.
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Livet på kirkegården
Jeg er nu tilbage fra barselsorlov og
sommerferien er også afholdt for personalet. Det betyder, at på kirkegården kan I nu møde undertegnede og
Astrid Løkke Jakobsen hver dag samt
Kurt Jensen en dag om ugen. Kurt
tager sig primært af græs- og hækklipning i præstegårdshaven. Astrid
er nu vikar for Stine Ethelberg.
På Mårslet Kirkegård er der så mange forskellige slags hække, at vi kan
klippe hæk en stor del af året, således
også her i september. I denne måned
er det også tid for nyanlæg og opretning af gravsteder samt udskiftning
af planter. Gravstedsejere er meget

velkomne til at henvende sig, hvis I
har tanker om ændringer på jeres
gravsted, så vi kan nå det inden grandækningssæsonen. Hvis I ikke har
aftale om grandækning, opfordres I
til at komme i god tid og bestille dette for at lette gangen i arbejdet.
Vi går nu ind i en smuk periode på
kirkegården med begyndende efterårsfarver og løvfald. Kom og besøg
din kirkegård og se hvor smukt her er
nu!
Graver Anne Marie Dalsgaard

Foto: ©2014 Carl Gerhard Crone

Mårslet Indre Mission
Onsdag den 23. september er der
møde med besøg af Landsleder i Bibellæser-ringen, Lasse Holmgaard
Iversen, Aarhus.

Bibelen? Og hvilke konkrete tiltag
kan vi tage i vores bibellæsende fællesskaber, for at de bliver små laboratorier for liv og læsning?”

Emnet for denne aften er:

Efter Lasses oplæg bliver der mulighed for at kommentere på emnet, ligesom vi også skal høre lidt om Bibellæser-ringens arbejde.

Fællesskab om liv og læsning
”For tiden er jeg ret optaget af, hvordan Bibelen i høj grad er en fællesskabs-bog, og det kunne jeg godt tænke mig at sige noget om.
Når vi læser i Bibelen ser vi, at den er
skrevet til Israels folk og til brug i
menigheder. Altså til fællesskaber.
Hvad kan vi lære om bibellæsning,
ved at se mere på denne dimension af

Lasse Holmgaard Iversen er udover at
være Landsleder i Bibellæser-Ringen
også hjælpepræst i Aarhus Bykirke.
Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet
Sognehus og alle er meget velkommen.

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
Susanne Lunderskov, tlf. 6086 2617
Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.

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, 8629 7155
Ørnereden

er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4.– 8. 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. 2276 1539
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Kontakt Kirken
KONSTITUERET SOGNEPRÆST
Unna-Pernille Gjørup
Tlf. 2257 4658
upg@km.dk
Kan træffes på præstekontoret
i Sognehuset
- se også kirkens hjemmeside
KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Træffes 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
KIRKETJENER
Gudrun Voigt Pedersen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
KIRKE– OG
KULTURMEDARBEJDER
Mariann Bech
Tlf. 8629 8190
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk

Præstevikar

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården.
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Præstegårdsvej 84
Tlf. 2276 1539
rl@maarslet-kirke.dk
KIRKENS HJEMMESIDE
maarslet-kirke.dk

Menighedsrådsmøde
Der afholdes menighedsrådsmøde
onsdag den 16. september kl. 19
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

Fra den 25. august og tre måneder
frem skal jeg være præstevikar i
Mårslet Sogn.
Det glæder jeg mig til!
I vil møde en 50-årig kvinde med
elleve års præsteerfaring fra ikke
mindst landsogne. Men også sygehus
og både forstad og by har jeg prøvet
kræfter med. Efter seks år i en præstegård på landet blev jeg for to år
siden præstevikar i Silkeborg- og
siden Aarhusområdet. Samtidig bosatte jeg mig på Trøjborg og nyder
skov og strand. Jeg løber og vinterbader; jeg læser en masse og skriver
løbende anmeldelser til Kirken i Østjylland.dk.
I skrivende stund har jeg mine sidste
dage i et tre måneder langt vikariat i
Gellerup Sogn. Lige herefter holder
jeg to ugers ferie, før vi mødes.
Jeg ser frem til at møde jer i kirke og
sognehus!
Unna-Pernille Gjørup

Nyt fra Mårslet Menighedsråd
Der sker i øjeblikket rigtig meget på
personalefronten.
Kirketjener
Den 1. august begyndte Gudrun Voigt
Pedersen som kirketjener.
Kirke- og Kulturmedarbejder
Menighedsrådet har pr. 1. september
ansat Mariann Bech som kirke- og
kulturmedarbejder.
Vi ønsker begge velkommen til Mårslet Kirke og glæder os til samarbejdet.

Der vil på kirkens hjemmeside og i
næste nummer af Mårslet Bladet
komme en nærmere præsentation af
de nye medarbejdere.
Præsterne
Sognepræst Hanne Davidsen har fået
embede i Rudkøbing-Simmerbølle
pastorat. Der er afskedsgudstjeneste
(friluftsgudstjenesten) søndag den
16. august kl. 11.00 i præstegårdshaven samt afskedsreception i Sognehuset kl. 12.00-14.00, hvor alle er velkomne.
Fra 1. august er sognepræst Mette
Maria Kristensen på orlov i 2 år, hvor

hun skal arbejde 100% i Skole-KirkeSamarbejdet i Aarhus Kommune.
Begge præstestillinger vil blive slået
op i løbet af august.
Aarhus Stift har indtil videre indsat
vikarpræst Unna-Pernille Gjørup fra
den 24. august.
De resterende handlinger varetages af
præsterne fra nabosognene indtil der
afklares yderligere fra Stiftet.
Menighedsrådsformand
René Tindbæk Lunderskov
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TMG - Nyt

Den nye sæson er i gang!
TMG Badminton har ansat endnu en hjælpetræner til vores ungdomshold og vi er rigtig glade for at kunne byde Christina Hempel-Jørgensen velkommen i trænerteamet.
Christina vil være hjælpetræner på alle ungdomsholdene ligesom André Christopher Fitje, som også var hjælpetræner
sidste år med stor succes.
Husk at du kan finde informationer om TMG Badminton på vores nye hjemmeside tmgsport.dk/badminton hvor der også
er informationer om træningstider og baneleje samt kontingentbetaling.
På bestyrelsens vegne
Jens Birk
Formand, TMG Badminton

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

formand@tmgbadminton.dk

Basketball

Jesper Sander

20 64 02 88

jespersanderdk@gmail.com

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

89 38 15 86

tinewestergaard@gmail.com

Håndbold

Ole Gade

86 29 80 51

formand@tmg-haandbold.dk

Motion

Freddy Jensen

Pétanque

Kirsten Sørensen

27 59 23 51

kirstenvilly@gmail.com

Tennis

Henrik Breyen

86 29 83 22

hb@melindascandinavia.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

86 72 17 28

krusejacobsen@gmail.com

TMGmotion8320@gmail.com
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Giv en

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Flot sæson, udvikling og afslutning af puljen for
drenge A U13 – GULDDRENGENE!
at slutspillet stoppede for os der.
Efter puljeafslutning deltog vi i en
opvisningskamp i AIA, en invitation i
forbindelse med deres sommer byfest.
Her tog trænerne fusen på drengene…
Vi havde fået lavet guldtrøjer med nr.
og navn til samtlige spillere! Disse
blev dog først vist frem efter opvarmningen hvor der lød ”De stiller op i
guld…”. Så presset var på os, men vi
levede op til trøjerne og leverede en
flot og overlegen 8-2 sejr.

Øverst fra venstre: Allan, Carl, Jonas, Mathias, Casper, Filip, Jesper –
Nederst fra venstre: Marcus, Asger, Magnus, Frederik, Oliver, Viktor HH & Viktor H
Efter en kold vinter på grus, var det en
flok fodboldivrige drenge vi startede op
med i denne forårssæson. Drengene der
sidste sæson blev nr. 2 i deres pulje var
forventningsfulde og sultne for at vinde
puljen, det samme var vi som trænere…
Vi lagde ud med at tage til en turnering i
Holland, i påsken. En tur som var blevet
mulig, idet drengene havde samlet penge
sammen via salg af lodsedler og en uge
med at plukke nødder efter skole. Derudover lykkedes med baggrund i forældrenes velvillighed til at hjælpe med det

økonomiske. Her mødte vi A-række
hold fra Frankrig, Holland, Belgien
og Tyskland. En stor oplevelse hvor
drengene mærkede den fysisk som
spillerne fra udlandet kommer med.
Det var super sjovt at spille
”landskampe”. Ud over en flot
2.plads blev det til en tur med masser
af skæg og ballade! Alle deltog i det
fodboldmæssige og kammeratlige på
allerfornemste vis, så det var en flok
meget glade og trætte spillere og trænere som vendte hjem igen.

Drengene har været flittige til træning, og var top klar da tuneringen
endelig gik i gang. Puljen viste sig at
være særdeles jævnbyrdig, og har
derfor budt på rigtig mange tætte
kampe. Tætte kampe som har bølget
frem og tilbage, budt på ivrige trænere og forældre der troligt at fulgt holdet. Kampe er blevet kæmpet, venskaberne styrket og drengene har
sammen fulgt puljens resultater løbende, så de præcist viste hvor de
stod i kampen mod AIA, Galten, Lyseng, Kolt/Hasselager og BK15.
Det lange seje træk til hver træning
og kamp kulminerede som vinder af
puljen – og dermed direkte oprykning
til mesterrækken. Det blev fejret med
børnechampagne, skumsprøjt og fællessang på udebane i Galten i sidste
kamp. Alle forældre var mødt talstærkt op og festede med drengene.
Så stod den på Jysk Mesterskab allerede 2 dage efter. En flot spillet kamp
mod FC Århus endte dog med et nederlag på 1-2, hvilket desværre betød

Sæsonen er netop sluttet af med Krone Cup i Hadsten, hvor vi igen mødte
nogle kendinge fra pulje-kampene. Et
flot spillet stævne, som bragte os helt
frem til finalen hvor vi desværre måtte tage til takke med sølvmedaljen,
men dog endnu en flot bedrift og pokal til klubhuset (lidt ærgerligt idet vi
have vundet 2-0 over vores banemænd fra finalen i puljespillet!).
Stolt over holdet, drengene, sammenholdet og ikke mindst de meget flotte
fodbolmæssige resultater – vil vi gerne takke for mange gode oplevelser
med drengene, Viktor HH, Marcus
M, Carl, Filip, Mathias R, Casper,
Oliver, Magnus, Jonas, Asger, Frederik og Viktor H.
Til slut vil vi gerne takke forældre og
kammerater for en rigtig flot opbakning til holdet. Alle kampe har været
flittigt fulgt at jer alle, hvilket naturligt har løftet drengene og stemningen.
Også et kæmpe tak til vores sponsorer, Pigmentum, Cyclingfreak.dk og
Hvidevarerbanditten.dk
HELD OG LYKKE TIL HOLDET
SOM EFTER FERIEN SPILLER
U14 DRENGE MESTER!
Allan Randrup & Jesper Holler
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Team Aarhus Syd piger

drog til Barcelona i sommerferien

34 fodbold piger fr a Mår slet, Beder
og Malling drog i samlet flok til Barcelona, Santa Suzanna ved Costa Brava kysten til en europæisk fodboldturnering. Pigerne kunne mønstre 3 hold,
to U15- og et U17-pigehold. Og fire
spændende turneringsdage med hårde
kampe imod hold fra Sverige, Spanien, USA og Danmark ventede forude.
Planlægning af turen begyndte allerede små to år tidligere, da BMI og
TMG’s to U15 fodbold valgte at indgå et samarbejde. Indtil da havde der
kun været et samarbejde imellem U18
holdene under navnet Team Aarhus
Syd. Rejsemålet blev fodboldens
Mekka Barcelona, og rejsen var fra
begyndelse planlagt at foregå med fly.
Pigerne havde selv tjent pengene til
turen, så forventningerne hos pigerne
og de fire træner var store den første
weekend i sommerferien, da pigerne
søndag stævnede ud fra Ålborg lufthavn imod Cataloniens hovedstad
Barcelona.
Allerede mandag morgen kom alle
pigerne i kamp, hvor halvdelen af
U15 pigerne ligeledes skulle spille på
U17 holdet. Trænernes bekymringerne om disse piger kunne klare et dobbelt kampprogram med en vejrudsigt
på den anden siden af 35º var unød-

vendig. Efter de indledende runder,
havde de to U15 hold kvalificeret sig
dels til A- og B-puljen. U17 klarede
sig ligeledes utroligt flot i én samlet
U17-pulje.
På fjerde dagen havde alle tre hold
stadig en chance for at komme i semiog finalekampe. Koncentrationen og
kampgejsten var høj hos de hos alle
finaleholdene, hvilket resulterede i
straffesparks afgørelser for alle vores
hold. Desværre tabte U15 Apuljeholdet deres semi-finale kamp og
endte på en flot 4. plads, hvorimod
U15 B-puljeholdet vandt deres finale
kamp efter kun 3 straffespark, idet
Camilla Winther på mål reddede
modtagernes 3 første skud.

Sidste kamp for U17 pigerne afsluttede hele turneringen. Vores U17 piger
kom desværre hurtigt bagud fra start.
Først fem minutter før tid fik Freder-

ikke Cajus, holdets anfører, på en ballonbold helflugtet fra kanten af målfeltet hen over modtagerens målmand, og udligningen var sikkert. De
udvalgte piger fra begge hold virkede
meget trætte og temmelige nervøse
over situationen, hvilket resulterede i
stillingen 2-2 for de fem første skud.
Sjette skud fra vores modtager blev
reddet af Therese Ottow, og det var
nu muligt at afgøre kampen. Freja
Poulsen kunne sikre den absolutte
succes, og spænding var stor fra alle
veninderne, trænerne samt de seks familier som var rejst med. OG Freja
scorede til stor jubel og fest.

De sidste tre dage blev der hygget,
badet og shoppet. Derudover var pigerne, trænerne og familierne sammen på tur med Olsen Tours til Camp
Nou, Ramblaen og kulturel besøg på
Sagrada Familia. Dagen får hjemrejsen fik pigerne rundet turen af med 2
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Pigerne og trænerne havde en fantastisk tur, og vi sender stor tak til vores
sponsorer Bedemand Riising og Retail
Insight.
TÅS U15/17 trænerne, Morten Winther, Peter Godrum-Overgaard, Lars
Munk og Erik Ottow
timer træning med Espanyols talent-

trænere,

Joaquin

og

Adrian.
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Annoncepriser og størrelser for år 20115
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms.
Annoncer for mindre perioder kan også aftales.
Bladet udkommer 10 gange om året år til alle Husstande i postnummer 8320
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2015 udgør ca. 2.300 husstande

6,00 x 2,5 cm
6,00 x 5,5 cm
6,00 x 8,5 cm
6,00 x 11,5 cm
6,00 x 14,5 cm
9,25 x 2,5 cm
9,25 x 5,5 cm
12,5 x 2,5 cm

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

12,5 x 5,5 cm
12,5 x 8,5 cm
12,5 x 11,5 cm
12,5 x 14,5 cm
19,00 x 2,5 cm
19,00 x 5,5 cm
19,00 x 8,5 cm
19,00 x 11,5 cm

kr. 3.100 19,00 x 14,5 cm kr. 7.200
kr. 4.000 19,00 x 27,0 cm kr.12.850
kr. 4.750
kr. 5.300
kr. 2.400
kr. 4.000
kr. 4.900
kr. 5.825

Annoncer sendes til:
E-mail : annoncer@maarslet-bladet.dk
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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:
maarsletsarkiv@gmail.com
Hjemmeside:
http://maarsletegnsarkiv.dk

Egnsarkivet
holder åbent
er
onsdag den 9. sept.
og
onsdag den 23. sept.

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

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2015

30

Strikke - event i Mårslet
tirsdag d. 3. november kl. 16.30 til 22.30.
Kom og vær med når strikkeklubben
“Mårslet strikpiger” og jeg arrangerer
træf for alle strikkeglade piger m/k.
Mårslet Borgerhus danner rammen
når vi skal strikke på livet løs, snakke,
udveksle erfaringer, se hinandens
strik, hygge, lære nyt og meget mere.
Program for eftermiddag og
aften ser sådan ud:

16.30 strik og snak - kaffe og te (og
lidt kage)
18.00 vores udstilling åbner
18.30 tid til mad, tag med selv eller
køb her
19.30 Annette Kristensen fra netgarn
viser spændende sager.
22.15 oprydning og tak for denne
gang.
Det koster 25,- kr at deltage, og så
skal man have en strikket en firkant
på 15 x 15 cm med, som vi syer sammen til et smukt vægtæppe. På entrébilleterne trækker vi lod om fine præmier.
Der vil være mulighed for at spise en
god portion Chili Con Carne, der serveres med flutes og mineralvand. Det
er Bjørn med kammerater der står i
køkkenet.
Maden får du for 90,- kr og bestilling

er nødvendig!
Tilmelding starter d. 1. september på
mobil 30564770 eller på mail lepieg07@gmail.com. Mobile Pay tilmeldingsgebyr samtidig. Husk navn.
Ring eller send en mail hvis du skal
have et kontonr, eller har spørgsmål :o)
Mad bestilling og betaling gerne nu,
men kan også gøres senere.
Se mere på Facebook under begivenhed Strikke event i Mårslet
Jeg håber at se rigtig mange - inviter
gerne din nabo, veninde, søster, datter
og mor med!
Hilsen og på glædeligt gensyn
Bente Seerup
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Åbningen af Bastholm-Massage
i Ceter Syd i Tranbjerg
Bastholm-Massage åbnede i Center
Syd i Tranbjerg d.1-8-2015. lige ved
siden af slagter glad og Lars siger velkommen
til
lokalbefolkningen.
Lars Bastholm har selv totalrenoveret

de gamle lokaler igennem 2 måneder
i det tidligere solcenter Sun-Z.
I fremtiden tilbyder Lars fysiurgisk
og wellness massage, samt solarium i
de
2
tilstødende
kabiner.

Giv en

Så nu behøver man ikke tage helt til
Århus, for at få behandlet en øm ryg
eller få wellness massage og tage sol.

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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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

Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Sammen rykker vi verden – med vilje
Vil du være med?

Den første uge i sommerferien tog 12
mårsletdrenge fra de grønne spejdere turen til spejdercenteret æbleskoven ved
Vejle fjord. Ud over det almindelige lejrliv skulle der prøves kræfter med aktiviteter på og ved Vejle fjord.
Lejrpladsen blev hurtigt forvandlet fra
græsmark til funktionel boplads med telte, overdækket spisebord og bålsted.
Til vands og til lands.

Alle var en tur på fjorden i kanoer. Og
mens Ulvene (2.-3. klasse) forsøgte sig
med krappefiskeri og forhindringsbane,
kastede de store sig over tømmeflådebygning, sejlas i meginjolle og havkajak.
140 på lejr
På lejren deltog i alt 140 spejdere fra hele landet. Det gav basis for nye bekendtskaber, og mange forskellige aktiviteter
på
fællesdagen,
hvor
drengene

bl.a.prøvede vandrensning i hjemmelavet
rensningsanlæg, brødbagning og legetøjsfremstilling.
25 km. med oppakning
Vandretur giver ro i sjælen. Men når turen er 25 km. med en fyldt ryksæk på
rykken giver det også ømme fødder og
brede skuldre. Det var nogle stolte drenge der vente hjem til lejren efter godt 24
timer på egen hånd. Og lidt har man altid
lært. Bl.a. skal man huske at tænke på
hvilken type køkkengrej man har med i
ryksækken, når man handler ind til aftensmaden. Det kan være en udfordring
at åbne en dåse flåede tomater uden dåseåbner, ligesom man indser at skærebrættet er en ret smart opfindelse.
Opstart 18. august
18. august starter vi op igen efter ferien.
Her skal endnu 2 seje spejdere kan hædres med Vikingemærket – shorts i 365 ud
af 400 dage. En viking nåede endda helt
til station nord på Grøndland - iført
shorts.
Godt gået drenge, og tak for en god lejr.
Alle bør have en ven der er spejder
Har du?
Mårslet gruppe
www.maarsletspejderne.dk
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Kæmpestor tak for hjælpen!
Mårslet Run & Walk vil gerne takke alle, der bidrog til endnu en udgave af vores motionsarrangement
under byfesten!
Tusinde tak for den uvurderlige hjælp
af frivillige, der har stillet sig til rådighed denne dag som trafikvagter,
”opvarmere”, ”cykelmyg”, fotograf til
www.runwalk.dk , depotvagter, speaker, tilmeldingsvagter osv. – knaldhamrende mange tak for hjælpen alle
sammen!
Igen i år er vi så heldige, at have ople-

vet en kæmpestøtte fra et stort antal
firmaer, der synes så godt om vores
motionsidé, at de har valgt at støtte os
som ”RunWalk-sponsorer” - både
med økonomi og 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, FRI-

SØRHUSET, MÅRSLET VANDVÆRK, INVOICE, ODDERBANEN,
ODDER BOWLINGHAL, MÅRSLET BRÆNDEVINSLAUG, CYCLINGFREAK.DK, KAAE´S FISK,
STEFF’S KLINIK, OK BENZIN,
CIRKUS KRONE, FOTOTHOMSEN, AH KOMMUNIKATION, STEIN P. SPORT samt REMA
1000 MÅRSLET.
Endnu engang mange tak til alle!
Med venlig hilsen
”Eventgruppen
bag Mårslet Run & Walk

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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