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bakkede landskab med skiftende årstider filtrere de mange bebyggede områder
med de levende læbælter. Det er flere steder muligt at få et kig gennem læbælterne til det åbne land, og de skjuler den store landsby bagved. Rækker af træer følger en på vej til byen fra blandt andet Langballe og til dels Storhøj, mens Fællesrådets træer ved byskiltene møder en lige før byen. De levende læbælter er historiske på flere måder; De afgrænser landmandes marker, formidler matrikler og
består af forskellige typer træ. Ved Vilhelmsborg jorde formidles det kulturhistoriske landskab. Deres træer og bevoksninger er nok tilfældigt plantet af landmanden, men i dag er deres proveniens speciel, og samlet har de kulturhistorisk narrativitet.
Byens grønne kiler har været sikret af skiftende fællesråd. De mange veje mødes
centralt ved kirken og flere bevaringsværdige bygninger, senest med den prisværdige restaurering af bindningsværksbygningen ved kirken og åen.

Åen sammenbinder de to kiler med det åbne land. Det er fantastisk med byens
størrelse, at man kan stå ved kirken og være i kontakt med det bakkede landskab
mod øst ved Bomgårdshaven og åen. Bevoksningerne ved den glemte vej ved Bedervej burde nærmest i dag hedde den glemte grønne kile.
Ved den seneste planlægning af bebyggelsen overfor TMG og skolen blev det
muligt at sikre en afstand til åen og lade bebyggelsen vige, så det åbne land kom
tættere på den centrale bymidte. Samspillet er der mellem de bakkede marker og
deres afgrænsninger i læbæltet, alle med skiftende farver i de forskellige årstider.
Skalamæssigt sker der en magisk sammensmeltning ved udviklingen af centrum
og de mange bebyggelses ”øer” som eksempelvis Præstegårdsvænget, Mølleparken og Nymarksvej.
Byen har udviklet sig fra 1960’erne styret af landbrug og med et mindre antal huse omkring kirken til en by med cirka 4800 indbyggere idag. Karakteristisk for alle udbygninger er, at de er omkranset af grønne læhegn eller nye grønne beplantninger.

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. Kommer man i højden ved yderkanten som ved Nymarksalle mod øst og kigger

ned over byen, skal der ikke meget fantasi til at se en samlet grøn by.

Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

Når man går en tur i denne magiske grønne landsby, kan man stille sig spørgsmålet, om der er kvaliteter, som skal sikres for næste generation.
Finn Larsen
Langballevænget 92
Mårslet, den 13. Oktober 2015.
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Stort og småt fra Fællesrådet
Den relativt nytiltrådte projektleder
for Aarhus Kommunes Vejanlæg og
Bydesign, Carsten Thomsen havde taget imod FU’s invitation til en snak
om Mårslet’s trafikale situation, ønsker og planer, samt til en mulighed
for at mødes og lære hinanden at kende. Det blev til en meget konstruktiv
snak om såvel generelle problematikker og muligheder, samt konkrete initiativer og ønsker, hvor Carsten
Thomsen var lydhør og udtrykte en

positiv og samtidig pragmatisk tilgang til byens behov og ønsker.
FU ser frem til det planlagte borgermøde på Testrup Højskole mandag
den 9. nov. kl. 19.00, hvor Rådmand for Teknik og Miljø Christian
Würtz bl.a. vil tale om Planstrategi
2015, samt deltage i debat om andre
relevante emner vedr. Mårslet og området omkring. Vi ses til en spændende aften med fokus på Mårslet, Aar-

MÅRSLET FÆLLESRÅD
hus Kommune og fremtiden. Vel
mødt J
Se yderligere i referatet på
www.maarslet.net

Glider trafikken bedre på Oddervej
Hvad har været godt ved løsningen?:
trafikken glider meget bedre PÅ Oddervej Hvilke udfordringer eller problemer
har du oplevet i forbindelse med løsningen?:
I Maarslet Fællesråd`s Forretningsudvalg har vi drøftet TILKØRSEL til
Oddervej fra Hørretvej og har følgende kommentarer. Det er vores opfattelse at der køres HURTIGERE på
Oddervej - og dermed vanskeligere at

komme ud på Oddervej fra Hørretvej.
Trafikanterne stopper ikke lidt op
som tidligere - men "ræser" bare videre. Når det er mørkt er det utroligt
svært at se om biler køre i inder-eller
yderbanen, - og naturligvis også hvor
stærkt der køres. Det betyder at det er
blevet an farligere udkørsel - og vi
frygter, at der specielt i mørketiden
vil ske ulykker på dette sted.
Vi vil foreslå at man flytter 60 km.
skiltet på den anden side af udkørslen
fra Hørretvej - og det allerbedste og

sikreste ville naturligvis være en lysregulering af krydset. Det er vores
fornemmelse at flere har "opgivet" at
komme ud på Oddervej i spidstimerne
- og i stedet benytter de mindre veje hvad de jo overhovedet ikke er gearet
til. Det ville være fint med en trafiktælling på Obstrupvej og Ellemosevej
samt Jelshøjvej. Er der en ny fartmåling på Oddervej ?? altså FØR 60 km
skiltet ved Højbjerg.
Margrethe Bogner
Formand fællesrådet

Redaktionen ønsker annoncører, storbrugere og læsere en glædelig jul og et godt nytår
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En veloplagt rådmand
En veloplagt rådmand og spørgelystne 8320 borgere drøftede planstrategi
og aktuelle mere lokale spørgsmål på
Testrup Højskole . Det var godt set af
forstander Jørgen Carlsen at mødet
skulle flyttes fra foredragssalen til
den noget større sal i ”musikhuset” –
et fortrinligt sted – hvor alle både
kunne se og høre !!
Udover selve planstrategien – som er
et vigtigt led i den revision af kommuneplanen, der foretages én gang i
hver byrådsperioode- altså hver 4 år,var det meget lokale emner der optog
forsamlingen.
Beder-Beringvejen og den VVM analyse, som snart kommer blev naturligvis drøftet, og forhåbentligt vil der i
løbet af 2016 komme en afklaring på,
hvilken vejføring der bliver valgt. Der
var fra rådmand Kristian Würtz ingen
løfter om at man så ville ekspropriere
eller købe berørte ejendomme og/eller
arealer, men man ville se på ejendomme som helt sikkert ville blive berørt.
Der var et eksempel på et hus – hvor
vejen – hvis den linjeføring blev
valgt – så ville gå direkte gennem hu-

set. Det ville man se på –lovede rådmanden.
Et andet emne var den ”nedbrudte”
dæmning ved Vilhelsmborg – og
Møllesdammens fremtid. Her var der
et indlæg fra en borger, der meget
klart argumenterede for at nedlægge
dammen og føre Giber Å tilbage til
det oprindelige forløb. I Fællesrådet
går vi ud fra at lokalområdet naturligvis bliver hørt og får lejlighed til at
kommentere og komme med høringssvar.
I forbindelse med den forestående anlægsperiode af letbanen kom der
mange gode forslag om hvilke tiltag
der kunne iværksættes medens banen
er lukket. Her var der både tunneller
og andre løsninger på banen.
I Fællesrådets forretningsudvalg ser
vi frem til det lovede ”kaffemøde”
med rådmanden, for at få afklaret
hvad ligger der i begrebet ”en helhedsplan for Mårslet”. Det blev vedtaget i forbindelse med den forrige
kommuneplan, at der skulle udarbej-

des en sådan for Mårslet – og lige siden har der været uklarhed over –
hvad der overhovedet ligger i ”en helhedsplan”. Sikkerligen er der mange
ønsker og
krav, - men det vil være utroligt nyttigt at få afstemt de lokale forventninger med de kommunale – således at
der kan udarbejdes en helhedsplan,
som ikke ender i et luftkastel.
På mødet var der flere der gav udtryk
for at de gerne ville med i arbejdet
med at ”forme” 8320– og det er jo bare herligt at fornemme den lokale opbakning.
Det store og aktive fremmøde giver
bestemt ”blod på tanden” – til at invitere til debatmødet om ”vores” 8320
område – og måske kan vi igen være
så heldige at Testrup Højskole gæstfrit åbner dørene. Rammerne kunne
ikke være bedre !!
(og kaffen og kagerne var bare
umh !!)
på vegne af Fællesrådet
Margrethe Bogner
Formand
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Kære borgere i Mårslet
I søndags gik jeg en tur med min datter på 7 måneder i barnevognen, så
hun kunne falde til ro og få en af hendes mange lure, som sådan en lille
størrelse tager. Det var dejlig solskinsvejr og da hun faldt til ro, satte
jeg mig på en bænk ved en legeplads,
i udkanten af byparken, for at nyde
solen og roen. Da jeg sidder der,
kommer der en ”dejlig” dunst af hundelort forbi min næse, den forsvinder
ikke. Jeg kigger derfor hurtigt på barnevognens hjul, men ser ikke noget,
så jeg tænker, at der må ligge en i
nærheden. Jeg tænker også, bare der
ikke kommer et barn og træder i den,
hopper op i gyngen, hvor børnene lig-

ger, sidder og også smager på den engang imellem. Ja små børn elsker jo
at smage på verden. Da jeg har siddet
der lidt tid, vender vi snuden hjem og
derhjemme må jeg konstatere, at dunsten hænger ved. Jeg snupper vores
vandkande og vores hundelorteopvaskebørste og går i gang med
ENDNU en rengøring af datterens
køretøj, for dette sker desværre jævnligt. Det er ikke løgn, vi har en kande
og børste til at stå til formålet.
I dag under en uge efter, må jeg til at
gøre det igen – En tur i byparken med
morfar, som ellers skulle have været
hyggeligt, endte med ren irritation,
over at skulle hjem og vaske hjul

Giv en

igen. Vi havde kun gået på vejen og
den store brede sti i by-parken, da vi
opdager det. Men der ligger hundelorte over alt, hvis man kigger og jeg
er sikker på, at der både er børn og
voksne der også færdes udenfor stierne eller må overhaler hinanden og betræder kanten af stien. Jeg er ærligtalt
pisse træt af at bruge SÅ meget tid på
at have besvær pga. andres kæledyr,
tid der går fra min datter. Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste der
har det sådan – så hermed en opfordring til alle om at samle lorten op På forhånd tak!
Med venlig hilsen
Ida Marie Groth.

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Sammen er vi bedst
I fællesskab har folk fra Vilhelmsborg, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune og Mårslet på flotteste vis gennemført en renovering af stierne til
Vilhelmsborg.
Prøv at se på skitsen. Tag traveskoene
på og oplev at Mårslets 2 stier til Vilhelmsborg er blevet renoveret og
gjort mere skridsikre, når du passerer
vandløb over træbroerne. Et mål har
været, at familier med barnevogne
kan gå til Vilhelmsborg og tilbage
igen til Mårslet Station uden at færdes
på nogen trafikeret vej. Det har du
faktisk kunnet siden den 12. november. En god naturoplevelse.
Denne gode historie startede i foråret,
hvor et selvbestaltet stilaug gik en tur
med en medarbejder fra Kommunen.
Stilaugets ønsker til væsentlige forbedringer af stierne blev drøftet og
resourcer blev stillet til rådighed fra
Teknik og Miljø, mod at Stilauget påtog sig visse arbejdsmæssige forpligtigelser.

Arbejdsgrundlaget fremgår også af
skitsen. Her fremgår hvad Kommunen tager sig af og hvad Stilauget tager sig af. Det har taget tid at få de
enkelte dele forhandlet på plads, men
det er lykkedes ved at gi og ta og være lidt fleksibel. Engagerede medarbejdere fra Teknik og Miljø har vi
haft et forbilledligt samarbejde med.
Læg endelig mærke til broerne ved
Giber Å. En stor del er genbrug af
træ, der har været badebroer og dermed saltvandsbehandlet og det øger
træets levetid, fordi træet nu ikke længere er mundgodt for skadedyr.

Den tredje part i fællesskabet er Mårslettere, som blot har sagt, at de kommer, når Stilauget har behov for hjælp
til en konkret opgave.

En anden meget væsentlig part i dette
arbejdsfællesskab har været de ansatte
på Vilhelmsborg. De kunne godt se,
at havetrillebører og 15 tons stigrus,
det hænger ikke sammen. Så hvad gør
de så på Vilhelmsborg. De kører naturligvis gruset ud i dynger på stierne,
så Stilauget blot skal jævne ud og
glatte til. Vi er meget taknemmelige
for, at få denne hjælp fra vores naboer
i Øst.

Vi har fået så meget ”lyst til” stier, så
hvis du vil involvere os i spørgsmål
eller ideer om stier i Mårslet, så kan
du altid ringe til en af os. Har du lyst
til at være med i vores meget uformelle laug, så hører vi gerne fra dig.

Stilauget er begejstret for projektet.
Det lægger vi ikke skjul på. Vi er
stolte på fællesskabets vegne og
yderst tilfredse med resultatet. Det giver ikke mening at nævne alle, der har
deltaget i arbejdet, men Stilauget siger tak, fordi du hjalp til. Vi sender
også lige en tak til Fællesrådet, som
sponserede nogle dejlige klapsammender fra Superbrugsen.

Emma Søe, 4259 9320.
Karl Jørgen Jensen, 2048 6714
Inger Degn Rasmussen, 2147 8682.
Knud Lunderskov, 4011 0175
ørgen Brandt Andersen, 2979 0264
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I praktik på Christiansborg hos Mette
I uge 45 havde jeg den glæde af at
være i praktik hos Mette Hjermind
Dencker (DF), bedre kendt som Mette
fra Mårslet.
For nogle år siden så jeg et læserbrev
hun havde skrevet i Mårslet bladet,
hvor der blandt andet stod, at hvis
man havde lyst til at komme i erhvervspraktik hos et folketingsmedlem kunne man bare kontakte hende.
Det gjorde jeg så her da jeg begyndte
i 9. klasse.
Heldigvis fandt hun plads til mig i sin
fyldte kalender, og mandag den 2.
November mødte jeg op ved Christiansborgs hovedindgang for første
gang. Jeg fik ligesom de andre praktikanter udleveret en mappe om Christiansborg og et skilt med navn og erhverv på, der i mit tilfælde var praktikant i uge 45. Som sagt brugte jeg hele første dag sammen med en masse
andre praktikanter der i løbet af ugen
skulle følge forskellige politikker og
partier, ligesom jeg. Vi fik en rundvisning og så et par oplæg om hvem
der arbejder på Christiansborg, hvad
Christiansborg er og har været, hvor
stort det er osv, sammen med en masse anden nyttig viden, vi kunne bruge
i løbet af ugen, som fx. man hele tiden skal have sit skilt på sig, da kun
folketingsmedlemmer og ministre må
gå rundt på Christiansborg uden et
synligt skilt. Vi fik også at vide, at vi
i denne uge var ansatte eller måtte det
samme som ansatte, så vi måtte spise
i Snapstinget, bruge de gamle elevatorer, og komme gratis ind nogle steder mm.
Anden dag var så første dag ude ved
politikerne. Jeg mødte ved Provianthusets indgang, som er der DF, Radikale og Enhedslisten har deres konto-

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
annonce@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk

rer. Mette gav mig som noget af det
første fire opgaver jeg skulle løse i
løbet af ugen. Jeg skulle 1) hjælpe
hende med at få sat nogle billeder og
noget tekst op på hendes kontor, 2)
hver dag føre dagbog så jeg til sidst
kunne 3) skrive dette indlæg til Mårslet Bladet om hvordan ugen har været. Og 4) kunne sige et par ord om
mig selv torsdag når jeg skulle med til
gruppemøde i DF.
Tirsdag morgen kom der en journalist
der skulle interview Mette om nogle
forskellige ting angående hendes arbejde med øerne og landdistrikterne.
Det var første gang jeg fik lov til at
opleve hvor travlt en politiker har, allerede fra morgenstunden af. Senere
på dagen holdt Lars Løkke sin første
spørgetime, og det fik jeg lov til at
overvære på første række, fra en af
balkonerne, hvor man kunne se udover hele folketingssalen, og følge
med i alt det der ikke bliver vist på tv.
Onsdag var mødedag. Først var der
møde i DF’s interne sundhedsudvalg,
jeg var så heldig at være med til, og
der blev snakket om alt fra tandlæger
til hospitaler. Direkte efter var der
møde om turisme og så afsluttede vi
med oplæg i Udvalget for landdistrikter og øer om hvad nedskæringerne
inden for uddannelsesområdet vil betyde for nogle bestemte uddannelser i
bestemte områder i Danmark. Og så
var de fem en halv time gået.
Om torsdagen var der det længe ventede gruppemøde hvor jeg med en del
sommerfugle i maven skulle stille
mig op og fortælle lidt om mig selv
foran hele DF’s folketingsgruppe. Det
gik dog smertefrit til. Der blev snakket frem og tilbage, til gruppemødet,
om forskellige politiske emner og ef-

Klaverundervisning
Piano v/Lis Brøsted Pedersen
Majsvænget 74, 8340 Malling
86 10 05 32 29 42 25 92

ter nogen tid listede jeg og en anden
praktikant ud, da resten af mødet var
fortroligt. Da Mette kom ned på kontoret var der endnu engang et møde
om turisme, og derefter fik jeg min
helt egen rundvisning på Christiansborg af Mette, og der var der endelig
tid til jeg kunne få svar på en masse
spørgsmål, der ikke var tid til at snakke om første dag. Frokosten spiste vi i
Snapstinget og efter det var der ikke
så meget andet tilbage end at få lavet
mine projekter med tekst, billeder og
dagbog færdig.
Fredag mødte jeg op hjemme hos
Mette, hvor vi sammen evaluerede
ugen, snakkede om hvordan det havde
været og fik lavet de sidste opgaver
helt færdig.
Det var en helt fantastisk uge som
kun kan anbefales, til andre der er bare en smule interesseret i dansk politik! Jeg har lært rigtig meget, ikke bare om Christiansborg som slot men
også som arbejdsplads, og om alle de
mange meget forskellige mennesker
der arbejder der. Der har været mange
sjove, pudsige og overraskende oplevelser gennem ugens løb, og mange
af dem ved jeg jeg kommer til at huske mange år frem, da det har været
en kæmpe oplevelse. Det var sjovt at
se Christiansborg som det er, uden at
se det gennem medierne eller en tvseries øjne, se hvor meget politikerne
arbejder og hvor meget de brænder
for deres sag.
Tak til Mette for at have mig en uge
som praktikant, det har været utrolig
hyggeligt og lærerigt og jeg er meget
taknemmelig for du fandt tid i dit
travle skema.
Af Thea Dekker 9.z
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KLUB M’S PIGEHOLD VANDT SØLV!
I INDENDØRS FODBOLD I LEMVIG
I den sidste weekend af oktober var
24 unge fra Klub M taget til jyske
mesterskaber
On the road…
Vi fyldte 3 minibusser sent fredag eftermiddag med vores søde, forventningsfulde og glade unge fra 7. Årgang, som længe har glædet sig til
denne tur.
Lemvig Cup skulle afvikle sit 49.
Stævne, som med 2000 deltagere
overgik sig selv i år.
Efter ca. 2 ½ times hyggelig kørsel
med god stemning, masser af snak og
høøøøjt musik, nåede alle tre busser
Lemvig, nogle dog lidt hurtigere end
andre (Kristoffers kørsel blev af de
unge beskrevet som langsom oldemorstil;)).
Indkvartering
Vi blev alle indkvarteret på Christinelund skolen. Drengene og pigerne fik
hvert deres klasseværelse og da madrasser og dyner var gjort klar, var det
tid til at gøre sig lækker til aftenens
diskofest. Så med 24 flotte drenge og
smukke piger kørte vi ind og fik den
hurtigste betjening ever på Dino’s
Pizza, som meget effektivt fik lavet
godt 20 pizzaer til os, som blev spist
med velbehag, selvom vi voksne undredes over, at alle kunne spise noget
ovenpå det slik og snack, der alligevel
var røget indenbords på vej til LemvigJ.
Så skal der danses
Diskoteket gik som sådan et skal.
Højt musik bragende ud af højtalerne,
masser af glade unge mennesker, flatterende bemærkninger hist og her, efterspurgte telefonnumre osv.
Klokken 23.30 kørte vi tilbage til skolen, hvor vi skulle overnatte. Vi skulle
jo være klar til næste dags kampe.
Lørdagens kampe
Vores tre hold skulle alle spille tre
kampe hver, derefter afhængigt af resultatet kunne pigernes hold gå videre
til mellemrunde og hvis den semifinale og så i Finalerunden.

Der blev scoret rigtig mange flotte
mål, ligesom der blev lavet nogle katastrofale afbrændere. Der var en del
udvisninger, mest pga. tekniske fejl –
vores tre hold udviste super sportsånd
og god opførsel igennem hele stævnet, hvilket resulterede i meget stolte
voksne. Det var en fornøjelse at være
afsted med unge, som kunne finde ud
af at opføre sig ordentligt hele vejen
igennem!

Resultater
Nå, tilbage til bolden. Drengene spillede 6 kampe med 1 vunden kamp, 1
uafgjort og 4 tabte kampe. Det kan
dog undre undertegnede, at
drengene ikke kom længere med 2 SÅ
erfarne holdtrænere, som Rasmus og
Kristoffer skulle være med deres
mange års fodbold på bagen og ikke
mindst har de jo været afsted før og
var meget eftertragtede af drengene,
som holdtrænere;)
Pigerne vandt alle 3 kampe. Dette fik
dem videre til Mellemrunden, hvor

pigerne spillede en nervepirrende
kamp med kun 2 spillere på banen i
en stor del af kampen. Der blev heppet og hujet på bedste vis fra sidelinjen og pigerne kæmpede for vildt og
vandt mellemrunden med 2-1.
Finalen skulle fløjtes i gang sidst på
eftermiddagen, så nu var det tid til
frokost og fri ”leg”. Det nød de unge i
fulde drag. Og de voksne fik sig en
lille velfortjent slapper inden oprydning, nedpakning og Finalen.

Finalen
Pigerne skulle spille to kampe i deres
pulje. Det var to meget spændende
kampe, hvor den første blev uafgjort
1-1 og den sidste kamp blev vundet
med 3-0. Superflot og godt kæmpet af
pigerne som var oppe mod to fysisk
større og stærkere hold, som var hårde at spille mod. Pigernes flotte indsats og seje kampgejst resulterede i en
flot Sølvmedalje. Stort tillykke herfra
.
Jane Noesgaard Jensen, Klub M
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UNG I MÅRSLET
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.

KLUB M
MODEL FOR EN DAG
Lørdag d. 24. Oktober var 6 piger
fra 9. Årgang inde i Club K, Kragelund Ungdomsklub i Højbjerg og få
taget nogle fantastiske billeder af
Fotograf Rasmus Kradrup.

”MODEL FOR EN DAG”, som foregik på denne dejlige lørdag.

anvende eksempelvis som profil billede på deres foretrukne sociale medie.
Pigerne mødte op i Klub M noget
trætte og ikke sådan helt klar på dagen. Men der var smil og at ane - en
spændt forventning i luften.
I Club K var der 3 andre piger, som
ventede på os med morgenbrød og
frugt, uhm.
Og det blev en super hyggelig dag,
hvor pigerne stylede sig selv og hinanden og alle blev super smukke og
klar til selve fotograferingen, hvor
Rasmus i godt og vel 4 timer knipsede løs på sit kamera.

Morgenbrød og lækker frugt – Lige
hvad de trætte piger trængte til 
Gruppebillede af vores søde smukke piger
Klub M & Club K har i samarbejde
med Ungdomsskolen lavet et hold

Det er en tradition i Klub M, at vi
hvert år laver sådan et fotoshoot, hvor
de unge får mulighed for at få taget
nogle rigtig fine billeder, som de kan

Pigernes styling kit var bestemt ikke
mangelfuld, tværtimod!
Så nu venter vi bare spændte på fremkaldelsenJ.
KLUB M, UNG I MÅRSLET

MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10.
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12.
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
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UNG I MÅRSLET
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.

KLUB M havde en fantastisk Årgangs fest
for 7. Årgang fredag d. 25. September.
Tak til vores superseje VIP hold bestående af 9. Klasses hjælpere, som
hjalp til ved at påtage sig diverse forskellige arbejdsopgaver under festen.
Vores festlokale på Mårslet Skole var

fyldt med cirka 65 skønne, festklædte, glade unge mennesker, som besatte dansegulvet og gav den max gas!

af Mobildiskotek JustDj, som spillede
totalt fremragende hele aftenen.
KLUB M, UNG I MÅRSLET

Der var super stemning og fed dansemusik, som på fineste vis blev leveret

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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AKTIVITETER I
DECEMBER 2015 JANUAR 2016
Husk! Mormor Mad onsdag den 20. januar kl. 17.30-19.00
Kildevangs traditionsrige JULEFROKOST afholdes fredag
d. 11. dec. kl. 12.00.
Menu: Røde og hvide sild med æg
og karrysalat – julekål m. medister
– ribbensteg m. rødkål – risalamande m. mandelgave, kaffe m. småkager.
1 øl el. vand + 1 snaps og underholdning.
Pris: 150 kr. alt inkl.

stralien

Smartex tøj – udsalg.

Søndag d. 10. jan. kl. 14.00:
Bankospil

Fredag d. 22. jan. kl. 14.00:
Beder Spillemænd underholder

Fredag d. 15. jan. kl. 13.45:
Gudstjeneste
Onsdag d. 20. jan. kl. 17.30-19.00:
Mormor Mad – fællesspisning for
alle!
Pris: 50 kr. voksne, 20 kr. børn 312 år.

Søndag d. 13. dec. Kl. 14.00:
Banko
Fredag d. 18. dec. kl. 13.45:
Julegudstjeneste

Tilmelding senest d.13. jan. til Brugerrådet.

Tilmelding til Brugerrådet på tlf:
8713 4434 senest d. 4. dec.
Fredag d. 8. jan. kl. 14.00:
John Malm viser billeder fra Au-

Torsdag d. 21. jan. kl. 10.00-12.00:

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 – kun december 2015.
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.

Resultatet af Brugerrådsvalg
Lokalcenter Kildevang den 5. nov.
Følgende er nu valgt ind i det nye
Brugerråd der tiltræder den 1.jan.
2016.
Det nye Brugerråd konstituerer sig på
deres møde i december måned.
Hanne Torp (103 stemmer)
Grethe Sørensen (99 stemmer)

Villy Pedersen (89 stemmer)
Else Andersen (75 stemmer)
Henry Lander (63 stemmer)
Karen Hedegård (60 stemmer)
Helle Brøndum (47 stemmer)
Ellen Jensen (33 stemmer)
Inge Mønsted (23 stemmer)

1. suppleant Birte Pedersen (20 stemmer)
2. suppleant Henny Iversen (18 stemmer)
Stemmeprocent var på 18 %.
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Frivilligkoordinator Pia Koller takker af!
Efter mange års ansættelse som aktivitetsleder og derefter som frivilligkoordinator, stopper jeg ved udgangen af året.
Det er vemodigt at sige farvel, men
jeg ved, at frivilligheden ved Lokalcenter Kildevang vil fortsætte med at
blomstre med alle de gode kræfter der
er i gang på utallige måder, til gavn
og glæde for rigtigt mange borgere.

Jeg vil gerne sende alle de frivillige
og mine samarbejdspartnere i lokalområdet en varm hilsen og en kæmpe
TAK for jeres tid, engagement og
fællesskab.
Held og lykke med jeres frivillige arbejde!
Pia Koller
Frivilligkoordinator
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"

STONER" AF J OHN WILLIAMS
Selvhjælpsbøger versus romaner
en selvhjælps bog, er der formodentlig grundlæggende et behov for at lære og kende til noget om andre mennesker og en selv.
I samtlige romaner er der indirekte
selvhjælp og personlig udvikling at
hente. Bogen "Stoner" er et oplagt og
strålende eksempel på dette.

ud af 6
Lige apropos personlig udviklings bøger og Svend Brinkmands bog "Stå
fast", hvori han opfordrer folk til ikke
at
læse
personlig
udvikling/
selvhjælps bøger, men romaner....
Uanset om man er til selvhjælps bøger eller ej, ikke at det ene nødvendigvis er bedre eller værre end det andet, så er der i romanen "Stoner" meget personlig udvikling/selvhjælp at
hente, hvis man ser på karakteren og
hovedpersonen William Stoners personlighed. Der er meget at lære i en
simpel roman om livet og dets beskaffenhed. Uanset om de ord, man
læser, kommer ud af en roman eller

Det er en gammel roman fra starten af
det nittende århundrede skrevet af
John Williams , første optryk i 1965,
som siden er blevet genoptrykt i
2006. Den handler kort og godt om en
dreng, der lever et simpelt bondeliv,
men som begynder at studere. Han
brænder for sit fag og arbejder som
lærer på et universitet i Missouri til
sine dages ende. Han har en ganske
simpel livsførelse, og udover familielivs relationer berettes der også om en
tidsepoke i USAs historie.
Det er en tragedie med et let læseligt
og direkte sprog. Den efterlader ikke
læseren trist og uinspireret, omend
handlingen kan lyde simplificeret og
kedsommelig. Men man sidder tilbage undrende og eftertænksom, det også på Hr. Stoners vegne.

Jeg synes, den er utroligt godt skrevet
og fortalt, og undres over ikke at have hørt om dette stykke litteratur før.
Bogen er efter min mening egnet til
undervisningsmateriale i folkeskolen,
til de større klasser.
Denne her bog kunne i princippet have været en klassiker, og efter dens
genoptryk ender den måske med at
blive det. Den har i hvertfald fået en
"Second opinion".
Den fortæller det så godt: Om livet
før i tiden, som man kan overføre til
vor tid. Et liv, et sind eller væren er
grundlæggende det samme uanset
tidsepoke.
Den fortæller det så godt: Hvordan
ting hænger sammen. Hvordan ET
enkelt valg og EN bestemt følelse kan
styre det hele. Ja, styre et helt liv, udover tilfældighedernes spil.
Der er kun tilbage at sige, at det er en
bog , der er værd at læse i de kommende vintermåneder, selv for ungdommen.
Boganmeldelse, 18 okt. 2015
Tine Larsen- Bjerre

Husk Deadline Den 10 hver måned Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Andet år med skolereformen er godt i
gang, og på Mårslet Skole arbejder vi
med en god blanding af tradition og
fornyelse.
Traditioner – med fornyelse
Før efterårsferien afviklede vi vanen
tro skolernes motionsløb med fælles
opvarmning i skolegården, løb på forskellige ruter, fodboldturnering og
duatlon med løb og cykling for de
ældste.
Motionsugen startede med tre skoledage, hvor trivsel var temaet. Mange
klasser tog på ture: I skoven, til Bazar
Vest eller til andre af omegnens natur
- og kulturtilbud. Der var klasser, som
lærte om sund mad, og klasser, som
arbejdede med pubertet og seksualundervisning. En årgang havde digital
dannelse og mobiletik på programmet, og en årgang havde besøg af
selvværdsworkshoppen ”Mindtalk”,
som tager temaer som spiseforstyrrelser og selvskader op. Det kan du læse
en særlig artikel om.
Der var klasser, som lavede mad i
hjemkundskab, børn, der arbejdede
med praktiske ting i håndværk & design eller billedkunst, nogle som så
film, nogle der arbejdede med klassefællesskabet og gode samværsformer
og meget mere.
Et fokus i alle klasser var, at trivselsdagene er dage, hvor glæde, fællesskaber og trivsel er i højsædet.
D. 29. november fastholdt vi en anden
af vores andre traditioner: Åben Skoledag. Åben Skoledag er en dag for
børn og forældre, hvor man både får
indblik i en helt almindelig hverdag –
undervisning, pauser, kantine - , og
hvor vi juler med juleklip og pynt i
klasserne og har et ægte nissebal med
live-musik af vores dygtige lærerband
i hallen.

Fornyelse: Skolereformen år to
Da skolereformen blev vedtaget sidste
sommer, fik skolerne tre år til at implementere reformen i. Vi er nu i fuld
gang med år to, og vi mærker en stor,
positiv forskel ved, at vi nu bygger
ovenpå de erfaringer, vi fik det første
år. Vi har fået lavet bedre rammer om
flere af de nye tiltag i reformen som
fx understøttende undervisning, lektiehjælp og bevægelse. I kan læse mere om vores arbejde og måde at organisere os i vores Hvidbog 2.0, som
ligger på skolens hjemmeside.
Lange skoledage – ikke hos os
Én af de ting, som pressen har haft
fokus på dette efterår, er de lange skoledage, som reformen nogle steder i
landet har medført.
På Mårslet Skole har vi lavet et skema, så de yngste elever er i skole hver
dag fra 8 – 14, og de ældste maksimum fra 8 – 15.15, og om onsdagen
kun til kl. 14. Så eksemplerne fra
pressen om dage til kl. 16 og 16.30 er
altså ikke en realitet på Mårslet Skole.
Samtidig arbejder vi hele tiden på at
organisere vores dage og fylde dem
med et indhold på en måde, så dagene
ikke føles lange, og så alle børn og
unge kan lære og trives hele dagen.
Lektiehjælp
Efter sommerferien blev lektiehjælp
en obligatorisk del af skoledagen. Det
havde vi forudset, så derfor har vi i år
som hovedregel fordelt tiden til lektiehjælp mellem klassernes hovedlærere (én lærer pr. klasse og typisk
dansk og matematiklæreren).
Tanken er, at tiden til lektiehjælp på
den måde kan anvendes fleksibelt i
løbet af skoledagen eller ugen. Skal
en klasse fx arbejde med en større opgave i dansk, kan eleverne arbejde
med opgaven i dansktimerne midt på
dagen med hjælp og vejledning fra
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læreren. Til gengæld kan det være, at
lektiehjælpstiden sidst på dagen så
bruges til præsentation af et nyt emne,
til diktat el. lign., som læreren vurderer eleverne bedre kan koncentrere sig
som sidst på dagen.
Bevægelse
Bevægelse er et af de redskaber, vi
har, til at skabe variation og tilføre ny
energi og glæde i skoledagen, så dagene ikke opleves ”lange”. Vi har stadig fokus på, at børnene bevæger sig i
løbet af undervisningsmodulerne og
har vel nok kommunens mest udbyggede materialesamling til læringsstilsbaserede undervisningsaktiviteter. I
samlingen kan lærere og pædagoger
finde materiale, der understøtter bevægelse i fagene.
Udover dette har vi indlagt egentlige
bevægelsestimer: For de yngste er det
”Leg & Lær” som pædagogerne i
SFO laver om onsdagen fra kl. 12.
Indholdet planlægges årgangsvis, og
der er dage, hvor der arbejdes med
motorik, lege, fysiske læringsspil, opgaveløb m.v. på ”stationer”, som børnene besøger på hold.
For de ældste elever har vi som noget
nyt lavet et bevægelsesbånd, hvor de
unge arbejder årgangsvis, og som de
selv er med til at tilrettelægge. Forløbene planlægges med inspiration fra
et norsk koncept, som hedder
”Trivselslederkonceptet, og som Mårslet Skole er en del af. Trivselslederkonceptets fokus er egentlig aktive og
mobbefri pauser , og elever fra forskellige årgange uddannes til at være
”trivselsledere”, hvis opgave er at
sætte gode aktiviteter i gang for dem
selv og kammeraterne. Det gør de i
bevægelsesbåndet i de store klasser.
I de yngre klasser tilbyder trivselslederne sjove aktiviteter i frikvartererne.
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Innovation
og
Fablab
”Det 21. århundredes kernekompetencer” er i fokus, når vi tænker læring på Mårslet Skole. Det står i vores værdigrundlag og betyder blandt
andet, at eleverne skal trænes i at være innovative, det vil sige at arbejde
med at udvikle nye idéer og realisere
dem
i
praksis.
4.a har været i Skjern og deltaget i
”Design to Improve Life”, som er et
undervisnings- og kulturinitiativ under Aarhus 2017, som engagerer børn
fra hele Region Midtjylland i at designe bæredygtige løsninger på lokale
og
globale
udfordringer.
Klassen har arbejdet med skybrud, og
hvordan de kan lave nogle forbedringer i vores nærmiljø, hvis der kommer flere og kraftigere skybrud i
fremtiden. Klassen har arbejdet i fire
faser - forberedelse, forståelse, formgivning og færdiggørelse - og har
indsendt 5 plancher om dette til en
jury sammen med en video om deres
arbejde.
Klassen skal deltage i projektet de
næste to år også og afsluttes i forbindelse med Aarhus som Kulturby. I

kan snarest læse mere om projektet på
vores hjemmeside og allerede nu på
http://

læring på spændende og anderledes
måder, og vi glæder os meget til at
tage det endnu mere i brug, end vi
gør nu!

challenge.designtoimprovelife.dk/
Fablab
Vi er i fuld gang med at etableret et lokalt fablab (fabrikations – laboratorium) i forbindelse med, at vi er med i
fablab@school projektet, som er et
tværkommunalt samarbejde mellem
Vejle, Aarhus og Silkeborg kommuner.
Vores Fablab ligger i forbindelse med
vores PLC og indeholder blandt andet
3D printer, vinylcutter, Lego mindstorms, Little bits elektronik - og et væld
af konkrete materialer, man kan bruge
til design af prototyper, kreativ idéudvikling, innovationsundervisning og
meget mere. Selve rummet vil emme af

Opråb – en halv Multibane er stjålet!
Til slut en træls ting. Vi har været udsat for tyveri på skolen. En hel langside af vores Multibane i det område,
som ligger ved parkeringspladsen
ved hallen, er blevet stjålet. Tyveriet
skete i en week-end i november. Det
tager længere tid at afmontere en sådan langside, så vi håber på, at det ikke sker igen, hvis vi hjælper hinanden i lokaleområdet med at holde øje.
Vi opfordrer til, at I ringer til politiet,
hvis I ser noget mistænksomt i weekenden og ellers kontakter skolen.

Spiseforstyrrelser, mobning og lavt
selvværd. Alle vigtige ting, der kan
fylde meget i et teenageliv. Som
teenager har man mange spørgsmål
om identitet, gruppedannelser, og
holdninger. Mårslet skole har hyret
en fra LMS* til at fortælle 8. årgang om, hvad der foregår i en
teenagehjerne.

mærksomheden vendes mod Xenia
fra LMS*. Hun introducerer sig selv
kort, gennemgår dagens program, og
får hurtigt sat en lille øvelse i gang.
Alle eleverne får udleveret et kort
med et spørgsmål, og eleverne skal
derefter gå rundt mellem hinanden og
udveksle meninger. Spørgsmålene lyder f.eks: “Hvad synes du om, at så
mange store firmaer bruger photoshop
til deres reklamer?” “Hvor meget betyder udseende for dig?” “Hvorfor
tror du at mange unge udvikler spiseforstyrrelser?” “Hvad er forskellen på
selvtillid og selvværd?”, osv.
8. a, c og d sætter sig ned igen, og der
bliver gennemgået nogle af spørgsmålene.

8. a, 8.c og 8.d fra Mårslet skole sidder klar i PLC’en. En, indtil nu, fremmed dame står klar foran et powerpointshow, og skal til at lære de unge
noget om dem selv. 8. klasserne véd
ikke, hvad der kommer til at ske, men
de har forventningerne i top. Småsnakken holder langsomt op, og op-

Xenia starter sit powerpoint, og fortæller nogle historier om børn og unge, som har oplevet mobning. Hun
guider eleverne til, hvordan man kan
håndtere det, hvis man selv, eller nogen man kender, bliver mobbet. Det
hele bliver modtaget med interesse.
De tre klasser lytter opmærksomt til,
hvad eksperten fortæller.
Timerne går, og eleverne kommer
igennem en masse øvelser, der blandt
andet tvinger dem til at tage stilling til
nogle vigtige emner.
“Efter foredraget var vi godt proppet
med viden. Det var spændende at høre om, og det var fedt, at det var en
professionel i emnet, der underviste.
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Det var nogle relevante ting vi fik at
vide, og vi passede godt ind i målgruppen. Emnet er meget aktuelt for
os i denne alder”,
Udtaler Sigrid,14 år, fra 8.c.
“Jeg var overrasket over, hvor engagerede alle var, og hvor meget de del-

tog i det hele. Jeg synes, ligesom Sigrid, også at det var et rigtig godt emne, og det er en vigtig ting at snakke
om i vores alder. Det er vigtigt for
unge at vide, at de ikke er alene, og
det er vigtigt at vide, hvad man kan
gøre for at stoppe mobning”,
Kommer det fra Sidsel, 14 år fra 8.a.

Nordens dage 2015 Af
I uge 45 havde 8. a, b og c “Nordens
dage”. Et projekt der går ud på at
skabe forbindelser mellem de nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge,
Finland, Åland, Grønland, Island og
Færøerne.
Lederen af det hele, Tina Møller Kristensen, har lavet en hjemmeside,
som alle elever og lærere havde adgang til, og hvor programmet for alle
tre dage kunne findes sammen med
dagens øvelser og mødetidspunkterne. Som forberedelse til projektet
havde vores lærere været på kursus i
Oslo sammen med lærere fra de øvrige nordiske lande.
Hver klasse var delt op i 4 grupper
og skulle efter et meget præcist skema kommunikere med andre grupper
fra andre lande via “Google
Hangouts”.
Eleverne skulle gruppevis forberede
spørgsmål til hver dag, der handlede
om dagligdagen i de andre lande.
Hver dag var der både en quiz om
Norden og en lytteøvelse på fx
svensk, der skulle løses. Sidst på dagen skulle hver gruppe producere en
film under dagens overemne.
Som en afslutning på hele projektet,
blev alle grupperne sat sammen to og
to, for at løse den endelige opgave:
”Skriv i samarbejde et manuskript til
Rødhætte og film det hver især, også
det, der ikke er på jeres eget sprog”.
Øvelsen blev modtaget med engagement, og der kom nogle underholdende film ud af det.

Nordens dage 2015 var en succes, og
kan klart anbefales. Vi ville i hvert fald
gerne deltage i et lignende projekt en
anden gang.
Billeder fra dagene:
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Alt i alt var det en vellykket dag. 8.
klasserne på Mårslet skole har helt
sikkert indsamlet en masse ny viden.
Udover det er de blevet udfordret til
at tage stilling til nogle alvorlige og
aktuelle emner. Helt sikker kun godt.
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Nyt fra
sermuffins lavet af nogle af børnene,
og dertil kloakvand med døde øjne…

Halloween og lygtefest
Torsdag d. 29. oktober blev der festet
i alle afdelinger i SFO. 0. og 2. klasserne havde lygtefest, og de tre andre
afdelinger indbød til gruopvækkende
Hallo-weenaftener.
Ved 0. klasserne havde børnene i tiden op til festen lavet de fineste lygter af genbrugsglas. De blev malet i
flotte farver, og på dagen blev de så
hængt op i en masse træer nede bagerst på legepladsen. Det så vanvittigt fint ud – især efter det var blevet
mørkt ved 17-tiden. Det var dog ikke
helt nemt for forældrene at finde deres børn i buldermørke kl. 18.
2. klasserne havde lavet samme koncept med fine, hjemmelavede lygter.
De hang i træerne ved A-huset og
skabte en fin kulisse til en rigtig hyg-

gelig fest. Børnene udstillede også fint
udskårne græskarhoveder, og sidst,
men ikke mindst, var de med i en skattejagt med lommelygter i aftenens
mulm og mørke.

4. klasserne sørgede for uhygge i den
ret lange kælder under skolen. Her
stod den blandt andet på monstre og
historien om den døde pedel, hvilket
gav en effektiv stemning af gys og
gru. Der blev også (u)hygget i selve
Expressen, med mørkelagte rum og
uhyggelig musik. De kære børn fik sig
oven i købet noget af en overraskelse,
da to af medarbejderne fra Midgaard
kom over for at hilse på/skræmme deres kommende medlemmer, i fuld halloween udklædning..
Mælke Missionen
I oktober måned meldte vi 0. klasserne til Mælke Missionen. Det er et
koncept, der er udarbejdet for at vække børns nysgerrighed for menneskekroppen - så de har blandt andet lært
om kroppens stærkeste muskel, og
hvor i hjernen lugtesansen er placeret,
og den interessante viden om længden
på tarmen, så bare spørg ind! Mælke
Missionen inkluderer også en film
med Mek Pek, optaget på Mårslet
Skole for en del år siden, så det var
samtidigt et hyggeligt ”gensyn” med
tidligere elever.

Ved 1. klasserne var der gang i den på
en helt anden måde, for der stod den på
Halloweengys. Børnene kunne blandt
andet komme i spøgelsestog på gangen
ved hallen, hvilket inkluderede en lidt
skræmmende tur i elevatoren. Det var
heldigvis et ret stort hit ved de fleste,
og ellers blev der hygget for vildt,
blandt andet med ristede græskarkerner, som børnene selv var med til at lave.
Glædelig jul
Vi vil gerne slutte af med at ønske alle
3. klasserne bød på et uhyggerum kree- i Mårslet og omegn en rigtig glædelig
ret af børnene selv med masser af jul og et godt nytår. Vi glæder os til at
skræmmende pynt og ditto lyde. De se mange af jer – og i alt fald vores
blev også budt på chilipopcorn og gy- børn og forældre - i 2016!
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Livet favner døden

Høsten er i hus. I skrivende stund er
vi nået til Allehelgen. Alle steder er
markerne mejet og revet let, måske
endda atter gensået. Også majsmarkerne er høstet som det sidste og er
dermed siden det tidlige forår endelig
nået frem til dets bestemmelse. Nemlig at bonden har fundet frem til kernen i såvel korn som majs. At finde
frem til kernen er ikke bare et ærinde,
som hører høsten til. Sådan må det vel
for os alle være en daglig opgave, at
forsøge at bortskaffe de ydre ting og
finde frem til kernen i vores tilværelse. Finde ind til guldet, det som virkelig giver min tilværelse værdi, og lade
det være det, jeg samler til huse, for
da at lade alt andet fare.
Jeg har en god ven, som er præst på
Sydfyn. I den gamle præstegårdshave
står der et aldrende kastanjetræ. Træet
i sig selv ligner mange andre kastanjetræer. Jeg har selv et i haven, der dog
mangler nogle år på bagen for helt at

ligne. Men træet på Fyn er nu noget
for sig.
Engang for mange år siden var der en
høstarbejder, der efter dagens arbejde
hængte sin le op i en grengaffel i dette
træ. Han har vel skullet have sig et
lille hvil efter at have mejet marken.
Måske er pigen kommet med et glas
hjemmelavet saft, eller måske ligefrem en kølig pilsner? Det kan være,
de havde et godt øje til hinanden, så
de sammen har siddet og fjaset, imens
de glemte alt om tid og sted? Måske
har de for en stund ladet mark være
mark, og bare ladet livet og kærligheden til hinanden være den altoverskyggende fylde i deres tilværelse? I
alle tilfælde, blev leen glemt, og tiden
gik, men træet voksede uanfægtet videre. Som man kan se på billedet,
hænger leen, symbolet på døden, der
stadig. Men det er kun klingebladet,
der titter frem. Resten af leen, dét, der
skal holdes i for at føre leen, er op-

slugt af træet, der er vokset rundt om
det. Et stærkere udtryk for kristendommens kerne kan næsten ikke ses:
Døden er omsluttet af livet!
Og selv om døden indimellem stadig
spiller med i vores liv, selv om dødens klinge stadig titter frem, så er
dens magt begrænset til kun at spille
en forbigående birolle. Livet har sejret
og kærlighedens Ånd virker alt i alle.
For som der står i det fjerde vers af
Johannes Johansens salme ”Det dufter
lysegrønt af græs”:
Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstre evigt Ordet.
Mogens Birk
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Kirketiderne
NOVEMBER
Lørdag d. 28. november kl. 16.00
Juletræstænding og julesalmesang
Unna-Pernille Gjørup
Søndag den 29. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Unna-Pernille Gjørup

DECEMBER
Onsdag d. 2. december kl. 9.30
Engletræf
Unna-Pernille Gjørup
Torsdag d. 3. december kl. 9.30
Engletræf
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 6. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Unna-Pernille Gjørup
Torsdag d. 10. december kl. 14.00
Adventsfestgudstjeneste
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 13. december kl. 16.00
3. søndag i advent
Musikgudstjeneste De Ni Læsninger
Mogens Birk
Onsdag d. 16. december kl. 15.00
Krybbespil for forældre
Torsdag d. 17. december
kl. 10.00 og kl. 11.00
Krybbespil for 0. kl. og børnehaver
Fredag d. 18. december
kl. 8.15. og 9.00
Julegudstjenester for 4.-9. kl.

Torsdag d. 24. december
Juleaften kl. 13 .00 og 14.00
Mogens Birk
Juleaften kl. 15.00 og 16.00
Unna-Pernille Gjørup

Juletræet
tændes
Den 28. november
kl. 16.00

Fredag d. 25. december kl. 11.00
Juledag
Mogens Birk
Lørdag d. 26. december kl. 10.00
2. Juledag
Jesper Birkler
Søndag d. 27. december
Ingen gudstjeneste. Der kan bestilles
kirkebil til nabokirke ved henvendelse
til kirketjeneren før jul.

JANUAR
Torsdag d. 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Unna-Pernille Gjørup

Foto: Andreas Schramm

Juletræet tændes på pladsen foran
kirken. Efterfølgende synges et
udpluk af julens mange fine og
smukke salmer, i kirkerummet.

Kildevang
Gudstjeneste
Fredag den 18. december
og
Fredag d. 15. januar

Søndag d. 3. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 10. januar kl. 10.00
1. søndag efter Helligtrekonger
Sognepræsten
Onsdag d. 13.januar kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste
Sognepræsten
Søndag d. 17. januar kl. 11.00
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Nytårsoptakt for spejderne
Sognepræsten

kl. 10.00 og kl. 10.45
Krybbespil for 1.—3. kl.

Søndag d. 24. januar kl. 10.00
Søndag Septugesima
Sognepræsten

Søndag d. 20. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Mogens Birk

Søndag d. 31. januar kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Sognepræsten

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15
er gudstjeneste med altergang.
Prædikant: Unna-Pernille Gjørup

Kirkekaffe
På udvalgte søndage er der
kirkekaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.

Her hilser vi på hinanden
og får en snak og byder nye
kirkegængere velkommen.
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Babysalmesang
NYT HOLD 13. JANUAR

Tag din bamse med til gudstjeneste
og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie.
Gudstjenesten er kort og afslappet i
dens form og henvender sig til børnefamilier. Men alle er velkomne til at
være med.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad.
Maden koster 10 kr. pr. barn og
20 kr. pr. voksen.
Sognepræsten

Krybbespil
mænd og naturligvis Josef og Maria
med det lille Jesusbarn.
Spillet er krydret med soldater, konge, kejser, akrobater og ikke at forglemme Korskolen, som synger sange, der understøtter handlingen. Tilsammen en forestilling der med farver, dans, rytme og bevægelse fortæller juleevangeliet i øjenhøjde.
Igen i år opføres og øves det store
krybbespil
som
skole/kirkesamarbejde, hvilket betyder, at alle
elever fra 3.A og 3.B på Mårslet Skole medvirker.
Ud over de to klasser deltager kirkens
korskole.
Krybbespillet indeholder alt, hvad der
skal til for at komme i rigtig julestemning: Engle, hyrder, de vise

Oversigt over opførelserne kan ses i
gudstjenestelisten. Som det fremgår
af listen, danner krybbespillet ramme
om skolens juleafslutning for 0.-3. kl.
Byens børnehavebørn har også modtaget invitation til en forestilling.
Konstitueret sognepræst
Unna-Pernille Gjørup,
Kirke- og kulturmedarbejder
Mariann Bech

Engletræf
Onsdag d. 2. december og torsdag
d. 3. december kl. 9.30 inviteres alle
dagplejere og vuggestuer i Mårslet til
gudstjeneste i Mårslet Kirke.
Dagplejebørnene indleder gudstjenesten med et lille luciaoptog.

Sammen skal vi synge et par julesalmer med fagter og præsten vil fortælle Juleevangeliet.
Vi glæder os til at se kirken fyldt
med børn!!
Konstitueret sognepræst
Unna-Pernille Gjørup

Babysalmesang er et tilbud for
babyer på 2-8 mdr. sammen med
mor og/eller far.
Til babysalmesang synger vi salmer
og sange støttet af fagter og bevægelser, der stimulerer barnets sanser.
Vi danser med barnet på armen, og
lader den lilles sanser skærpes af
instrumentale lyde, farver fra kulørte, blafrende tørklæder, sæbebobler,
der svæver og pludseligt forsvinder
og stjernehimmeltæppet med millioner af stjerner på.
Vi mødes i kirken kl. 10.00 onsdag
formiddag. For løbet består af 8 på
hinanden følgende gange.
Der er plads til højst 10 babyer og
tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet, hvorfor det er en god
idé at være hurtig med tilmeldingen. Tilmelding kan ske på mail:
kkm.maarsletkirke@gmail.com
Pris for forløbet er kr. 200,Beløbet betales kontant første
gang.
Kirke- og kulturmedarbejder
Mariann Bech
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Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus
Indre Mission
Torsdag d. 10. december kl. 14.00
Adventsgudstjeneste for seniorer med
efterfølgende adventsfest i Sognehuset — se omtale
Tirsdag d. 15. december kl. 19.30
Julekoncert med pigekoret
MAESTRA

NOVEMBER
Lørdag d. 28. november kl. 16.00
Juletræstænding og salmesang

DECEMBER
Onsdag d. 2. december kl. 9.30
Engletræf
Torsdag d. 3.december kl. 9.30
Engletræf
Fredag d. 4. december kl. 18.00
Fredagsspisning
Onsdag d. 9. december kl. 19.00

JANUAR

Mandagscafé
Byder på julehygge
mandag den 14. december 2015

Vi mødes igen og hilser det nye år
velkommen
Mandag d. 11. januar 2016
Begge dage
kl. 9.30 -11.00 i Sognehuset.

Søndag d. 17. januar kl. 16.00
MusikCafé: Jazz– og gospelkoncert
med Grarup-Steen-Vinding — se omtale
Onsdag d. 27. januar k. 19.30
Indre Mission

Onsdag d. 3. februar kl. 19.30
LitteraturCafé

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!

Fredag d. 5. februar kl. 18.00
Fredagsspisning

Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

FEBRUAR

Julekoncert i Mårslet Kirke - ”MAESTRA”

Tirsdag den 15. december
kl. 19.30
i Mårslet Kirke
”MAESTRA” er et pigekor bestående
af 25 sangerinder i alderen 15-25 år fra
Aarhus Musikskole. Koret dirigeres af

Malene Rigtrup.
Pigerne synger moderne rytmisk a cappella musik, lige fra finsk og irsk folkemusik til pop med Marie Key og OhLand
- oftest i vokal-arrangementer lavet specielt til koret.
Ved denne koncert synger ”MAESTRA”
desuden stemningsfuld julemusik.

Yderligere oplysninger om koret på
www.maestra.dk
Dørene åbnes kl. 19.00, og der er gratis
adgang til koncerten.
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Mårslet Hyggeklub

Sorggruppe

Kan du høre, hvad jeg siger?

Så er det igen muligt at deltage i en
sorggruppe. Den begynder mandag
den 8. februar 2016, kl. 16.00
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus.
Et møde varer ca. to timer, og der
afholdes møde hver anden mandag, i
alt 8 gange.
”Som jeg har det lige nu, er det godt
at være sammen med andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de
udsagn, vi har hørt i tidligere grupper.
Det kan være svært at finde personer
i éns omgangskreds, som i længden
kan rumme og forstå den smerte,
som sorgen over at have mistet en af
sine nærmeste, indebærer.
Et andet udsagn er: ”Min omverden
synes, jeg hurtigt skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke, skal jeg hilse og sige”.
I gruppen er der tavshedspligt, men
deltagerne lærer selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give mulighed
for at få en kontakt, som man også
efter forløbets afslutning kan have
glæde af. Gruppen ledes af Susanne
Lauritsen og Kaj Lolholm.
Har du brug for, eller kender en, der
har brug for at deltage i gruppen for
voksne, kan henvendelse ske til Susanne Lauritsen, tlf. nr. 2532 4657
eller mail sus@sjl.dk

Mårslet Hyggeklub inviterer til foredrag torsdag d. 14. januar kl. 14.00 i
Sognehuset, hvor hør eguide Lisbeth Leicht Thomsen vil fortælle om
lyd og høreproblemer.

kommer med bud på, hvad vi kan gøre ved dem med hjælpemidler, men
også hvordan man kan lette samtalen
med en person, der har høreproblemer, for vi må jo — hvor nødigt vi
end vil det — indse, at vi er i den alder, hvor disse begrænsninger i øret
kan opstå, hvis de ikke allerede er
indtruffet.

Der serveres kaffe og kage til kr. 40,-.
Alle er velkomne.
Lisbeth gennemgår de mange aspekter, der har med hørelsen at gøre og

Mårslet Hyggeklub

Adventsfest for seniorer
Traditionen tro indbyder Menighedsrådet til adventsfest for seniorer d. 10.
december kl. 14.00-ca. 16.30. Adventsfestens program ser således ud:







Der kører bus fra Kildevang kl.
13.30. Ønsker man transport fra
hjemmet, er man velkommen til at
ringe til menighedsrådsmedlem Else
Svendsen på tlf. 86 93 60 38.
Der arrangeres også kørsel for dårligt
gående fra kirken til Sognehuset.





Gudstjeneste i Mårslet Kirke
kl. 14.00 med Luciaoptog ved
Kirkens Korskole.
Prædikant: Unna-Pernille Gjørup
Festligt og hyggeligt kaffebord
i Sognehuset
orskolen underholder med
lystige julesange

Fællessang
En god julehistorie
Udlodning af juledekorationer
og julestjerner

Vi ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle er hjertelig velkomne.
Adventsfestudvalget

Gruppelederne
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Folkekirkesamvirket Aarhus

Studiedage
Studiedagene i vinteren 2016 er i
skrivende stund ikke fastlagt. Studiedagene vil foregå i det sædvanlige
samarbejde med nabosognene. Der
vil blive tre studiedage i Tranbjerg,
Tiset og Astrup.
Menighedsrådet
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Jazz- og Gospelkoncert
i Mårslet Kirke
”Grarup-Steen-Vinding”
Søndag den 17. januar kl. 16.00
Margrete Grarup – sang, Uffe Steen – guitar
Mads Vinding – kontrabas

Mårslet Kirkes
Spirekor, Børnekor og Pigekor
Spirekoret starter igen efter
juleferien torsdag den 14. januar kl. 15 i Sognehuset.
Spirekoret synger fr a kl. 15.00
– 15.45 og er for børn i 2. og 3.
klasse.
Nye sangere optages efter henvendelse til korleder Pia Labohn
på mail korpia@os.dk
INDEN kor star t.

En rejse rundt i spirituals, jazz, salmer, blues og gospel.
Med stor kærlighed og respekt for
musikken, historien, udtrykket, samt
kirkerummet og dets akustik, præsenteres en stemningsfuld koncert, som
stemmer sindet til andagt og tager
tilhøreren en tur med ud i de mere
ekspressive hjørner af den udtryksmæssige skala.
Undervejs bliver publikum inddraget
i gospel-fællessang.
Margrete Grarup har gennem de
sidste 25 år sunget blues, spirituals,
gospel og jazz i et utal af sammenhænge, og er blandt kendere beundret
for et både kraftfuldt og nuanceret
udtryk.
Hun underviser i sang på Det Jyske
Musikkonservatorium i Aalborg og
på Aalborg Teater.
Uffe Steen er kendt for sin unikke
teknik og sit indfølte og medrivende

spil. Han har i sin lange karriere spillet med et stort antal anerkendte jazzog bluesnavne, og har medvirket på
over 60 udgivelser som solist og sideman. Han har udgivet flere lærebøger
i guitarspil, og underviser på Jysk
Musikkonservatorium i Aarhus.
Mads Vinding - jazzbassist i verdensklasse med over 600 pladeudgivelser bag sig. Han har spillet med
næsten alle, der er værd at nævne,
bl.a. Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Dexter Gordon,
Ben Webster, Wayne Shorter, Stan
Getz, Chet Baker, Dee Dee Bridgewater, Dollar Brand - og har modtaget et hav af jazzpriser. Han har spillet over det meste af verden, desuden
produceret plader og skrevet filmmusik.
Dørene åbnes fra kl. 15.30, og entréen er kr. 75,-.

Børnekoret starter igen efter
juleferien onsdag den 13. januar kl. 15.30 i Sognehuset.
Børnekoret synger fr a kl. 15.30
– 16.00 og er for børn i 4. og 5.
klasse.
Nye sangere optages efter henvendelse til korleder Pia Labohn
på mail korpia@os.dk

Belysning af
kirken
Mårslet Kirke er smukt belyst ved
hjælp af udendørs projektører i vintermånederne december, januar og
februar. Lyset bliver tændt sidst i
november omkring 1. søndag i advent og er tændt i morgen- og aftentimerne.
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Fredagsspisning
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær.
Næste gang er fredag den 4. december kl. 18.00-20.00 i Sognehuset,
hvor vi holder julefrokost. Hver familie medbringer en ret til det fælles
tagselvbord.
Vi begynder med fællesspisning og et
par sange. Derudover er programmet:

legehjørne for de mindste, spil for de
større børn, snak for de voksne.
Vi slutter med at læse søndagens bibeltekst.
Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr.
barn.
Tilmelding senest to dage før til:
rl@maarslet-kirke.dk

Ebbe Nørgård Pedersen og
René Tindbæk Lunderskov,
Mårslet Menighedsråd
Næste fredagsspisning er den
5. februar 2016

Mårslet Indre Mission
Julen er hjerternes fest
Onsdag den 9. december holder vi
adventsfest i Sognehuset. Der vil være forskellige indslag ud fra aftenens
tema. Desuden vil vi synge nogle adventssange og christmas carols sammen. Endelig afholder vi vores traditionsrige amerikanske lotteri.
Adventsfesten er i Mårslet Sognehus
og
begynder
kl.
19.00.
Alle er velkomne. En aften for hele
familien.

Onsdag den 27. januar 2016 får vi
besøg af Niels Jørgen Holm Larsen,
Skødstrup.
I Bibelen, og dermed i kristendommen, møder vi et helt unikt gudsbillede: Den Treenige Gud - én Gud i tre
levende og virkelige personer: Faderen og Sønnen og Helligånden! Denne treenige Gud er kristendommens
"styresystem"! Før der overhovedet
siges noget om denne Gud, er det alt
afgørende at gøre sig bevidst, at Gud
er en relation - et forhold mellem tre
evige personer!
Gud er kærlighed! Derfor giver det
mening at tale om ”den smukke
Gud”, som er aftenens tema.
Med udgangspunkt i Michael Reeves
bog, "Den Smukke Gud" vil vi sætte
fokus på den kendsgerning, at fastholdelse og stadig fordybelse og forundring af denne helt særlige Guds væsen, er kilden til evig glæde for mennesket! Guds treenige væsen, er en

livsnødvendighed for det kristne liv,
og den kristne glæde!”
Det er Niels Jørgen Larsens påstand
denne aften, at det rent faktisk gør
noget ved os, at kende denne smukke
Gud!

Niels Jørgen Larsen er 52 år, Cand.
Theol., og regionsleder i Indre Mission.
Alle er hjertelig velkommen i Sognehuset. Mødet begynder kl. 19.30.

Børneklubberne
Mariehønen

Lærkereden

Ørnereden

er legestuen for børn op til 6 år.
Sognehuset, mandag kl. 16.15 - 17.30

er for alle børn fra 0. 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

er juniorklubben for de lidt større børn fra 4.– 8. klasse.
Sognehuset, mandag kl. 19.00 - 20.30

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.

Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge, tlf. 30292663
Mette Nørgaard Pedersen, 40954529

Ledere af Ørnereden er:
Anders Kristoffersen, tlf. 8628 9965
René Tindbæk Lunderskov, tlf. 2276
1539
Programmer kan fås i Sognehuset.
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Kontakt Kirken
KONSTITUERET SOGNEPRÆST
Unna-Pernille Gjørup
Tlf. 8629 0234
upg@km.dk
Kan træffes på præstekontoret
i Sognehuset
- se også kirkens hjemmeside
Fridag: mandag
VIKARPRÆST
Mogens Birk Sørensen
Tlf. 2173 4462
mobs@km.dk
Fridag: mandag
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
Vakant
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com

Mariann Bech
Tlf. 8629 8190
kkm.maarsletkirke@gmail.com
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården.
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag
kl. 9.00 - 16.00.

Alle er velkomne til at slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det
smukke kirkerum.
——————————————

Kirkebil
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.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Præstegårdsvej 84
Tlf. 2276 1539
rl@maarslet-kirke.dk

Menighedsrådsmøde
KIRKENS HJEMMESIDE
maarslet-kirke.dk

KIRKE– OG
KULTURMEDARBEJDER

Nyt fra kirkegården
Kirkegårdspersonalet arbejder ihærdigt og nænsomt med grandækning
og pynt af gravstederne på kirkegården. Der breder sig smukke grønne
tæpper af gran, som vil pynte vinteren over. Gå gerne en tur på kirkegården og tag et
kig på udsmykningen.
På billedet tv:
Astrid

Kurt
Gudrun
Anne Marie

Se dato for næste menighedsrådsmøde på kirkens hjemmeside.
Menighedsrådets møder er offentlige og
alle er velkomne til møderne.

Nyt fra
menighedsrådet
Mårslet Kirkes nyansatte kirketjener
er fratrådt stillingen af helbredsmæssige årsager.
Menighedsrådets ansættelsesudvalg
arbejder på at finde en ny kirketjener, som kan tiltræde kirketjenerstillingen pr. 1. december 2015.
Menighedsrådet
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TMG - Nyt

Årets ildsjæl i DGI Østjylland
er fra TMG Gymnastik

12. november 2016 uddelte DGI Østjyllands Aktivitetsudvalg prisen som
Årets Ildsjæl. Denne gang gik prisen
til en TMG’er nemlig Anders Braagaard, som er bestyrelsesmedlem i
TMG Gymnastik. I indstillingen af
Anders til Årets Ildsjæl var der lagt
vægt på følgende:
Anders er visionær og åben i sin tilgang og altid med sigte på at udvikle

gymnastikafdelingen. Han er ambitiøs
og går forrest i målsætningen om, at
"TMG Gymnastik er bevægelse for alle
generationer".
Særligt i år har Anders været med til
at sætte sikkerhed på dagsordenen i
gymnastikafdelingen, hvilket gør, at
alle instruktører og hjælpetrænere nu
tilbydes førstehjælpskurser og for de
relevante instruktører kursus i springsikkerhed.
Anders er en rollemodel for sammenholdet i TMG Gymnastik, og går godt
i spænd med alle - både instruktører,
bestyrelsesmedlemmer og forældre.
Anders' passion retter sig mod udviklingsarbejdet, men han er altid parat
til at give en hjælpende hånd med det
praktiske - om det så er nøgler, kur-

sushåndtering eller lignende.
Anders udlever sin hobby for fotografi i TMG Gymnastik og dokumenterer
på fornemmeste vis vores arrangementer og understøtter kommunikationsarbejdet til borgere og medlemmer.
Anders er i den grad med til at sætte
TMG Gymnastik på landkortet, som
inspirator og forbillede og så er han
dertil super behagelig at arbejde
sammen med.
Anders fortjener prisen som årets ildsjæl!!!
Prisen blev overrakt af Karina Sørensen fra DGIs Aktivitetsudvalg. Stort
tillykke til Anders!
TMG Gymnastikbestyrelsen

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Hans Jørgen Jørgensen

86 29 74 24

1@gyldenkronesvej.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

40 31 13 79

svendsengerda@gmail.com

Næstformand

Tine Westergaard Clausen

89 38 15 86

tinewestergaard@gmail.com

Afdelingsrepræsentanter:
Badminton
Jens Birk

51 30 89 50

formand@tmgbadminton.dk

Basketball

Jesper Sander

20 64 02 88

jespersanderdk@gmail.com

Cykelmotion

Stefan Brenstrup

86 29 22 12

stefan@profibermail.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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”Stop op og hop” afviklet med succes!
TMG Gymnastik vil gerne benytte
muligheden for at sige et stort TAK
til alle gymnastik- og springglade
børn og deres familier for at gøre
Stop op og hop-dagen, søndag d. 9.
november til en fantastisk oplevelse.
290 betalende gæster lagde vejen forbi Mårslet Hallen og brændte krudt af
på gulvet, hvor der blev lavet kold-

bøtter, danset MGP-dans, hoppet i
trampoliner, gået på line og lavet
krumspring til den store guldmedalje i
løbet af eftermiddagen.
Der skal lyde en ligeså stor TAK til
alle vores dygtige instruktører, hjælpeinstruktører og øvrige frivillige, der
hjalp til med at gøre arrangementet til
en succes for store og små.

Afslutningsvis skal der lyde en tak til
vores samarbejdspartnere SuperBrugsen i Mårslet og Camillas Dinér i
Skanderborg.
Vi glæder os til at se jer alle igen til
næste år!
TMG Gymnastikbestyrelsen
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U-14 fodboldpiger vinder pokalen i Verona – Cup

Venstre øverst: Matilde Skovgaard,
Mille Astrup, Sofie Linaa, Marie
Møller, Stinne Riis, Emma Agger,
Natali Deacon, Mathilde Winther,
Ane Bjerg, Amanda Strøm, Johanne
Agger, Amanda Dybdahl, Louise
Østergaard, Natasja Dybdahl, Millie
Brint Nederby
Vejen dertil
En dejlig sommeraften stod det i
klubhuset klart, at der var opbakning
blandt forældrene til, at pigerne kunne komme til fodboldcup i Verona,
Italien i uge 42.
Næste mål var at få skaffet nogle
sponsorer og fundet nogle jobs, hvor
pigerne kunne tjene penge, så turen
økonomisk kunne blive til noget.
Hurtigt meldte Danbolig Beder, TKP
byg og Slip-tn sig på banen. Det muliggjorde, at der kunne blive indkøbt
et helt nyt spillersæt samt en taske,
som var spækket med shampoo, solcreme, bodylotion mm. til turen.
Danbolig Beder samt Kamstrup meldte sig med jobs til pigerne. De skulle
uddele nogle breve og reklamer for de
to firmaer i Århus, Solbjerg, Beder,
Malling og Mårslet. Pigerne – og deres forældre- har i sensommeren trådt
sålerne tynde, så turen kunne komme
i hus. Ingen dovne teenagere her – allerhøjst lidt bestikkelse i form af kage, is og Mcdonaldsture undervejs
ved uddelingerne.

Endelig oprandt uge 42
Lørdag den 11. oktober var der afgang fra klubhuset. Foran ventede en
knap 20 timers bustur – belæsset med
mad, elektroniske tablets, spillekort
og ikke mindst højt humør kørte pigerne af sted. Søndag morgen ankom
de i 20 graders varme i Italien, og lagde ud med en hel dag i forlystelsesparken Gardaland.

Så var de også klar til hovedingrediensen i turen: FODBOLD.

Finalen
Så skulle der spilles finale. Modstanderen var HOG, som også have kvalificeret sig til finalen. Taktikken var
klar. Vi skulle vinde boldene og være
offensive. Det lykkedes. Inden for de
første 7-8 minutter havde TMG scoret. Derefter kæmpede HOG dog
uden at komme til afgørende målchancer. I Starten af 2. halvleg scorede TMG igen, og så var kampen afgjort. Og jublen brød ud. Efter 1 time
var der sejscermoni. Her fik pigerne
overrakt deres medaljer og pokalen.

Hjemturen
Turen gik - med pokalen i front – som
en leg. Men alligevel var det nogle
godt trætte piger, og trænere som ankom til halhuset fredag middag. En
tak til sponsorerne som gjorde turen
mulig og en tak til forældrene for
”lån” af deres seje tøser.

Claus Møller, Torben Riis og
Henrik H. Agger

Husk Deadline Den 10. hver måned
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TMG-motion
Fra TMG motion til Athletic Fitness konkurrence
sonlig træner, Tina Tougaard, der også selv stiller op til konkurrencer.

Hvornår startede din interesse for
fitness, og hvorfor var det lige fitness du fik interesse for?
Jeg har altid været meget aktiv, og jeg
er taknemlig for, at min mor og far
sendte mig til gymnastik, svømning,
fodbold og håndbold, da jeg var ville,
så det at være aktiv, blev en naturlig
del af min hverdag, fra jeg var helt
lille. Håndbolden hang ved og udviklede et lille (læs: stort) konkurrence
menneske inden i mig. På gymnasiet,
da det blev sjovere at gå til fest hver
weekend, stoppede jeg til håndbold
og begyndte at løbe. Jeg besluttede
mig for, at jeg ville løbe et halvmaraton, og da dette var gennemført, hang
det mig langt ud af halsen at løbe –
for jeg havde jo egentlig aldrig synes,
at det var særlig sjovt. Herefter begyndte jeg at styrketræne. Jeg havde i
mange år gået på de mange Stram-Op
hold i FitnessWorld, men nu begyndte jeg TMG Motion, hvor jeg begyndte at styrketræne! Og det synes, jeg
pludselig var sjovt. Tænk, at man selv
kunne ”forme” sin krop på den måde!
Min interesse voksede i takt med, at
Instagram blev fyldt til renden med
denne fitnessverden, og jeg fulgte
dagligt med i mange personlige træners liv og folk, der skulle stille op til
konkurrence. Og efter flere år på egen
hånd, kontaktede jeg i januar en per-

Fortæl lidt om din træning og din
kost - hvad vil det sige at have en
personlig træner?
Nu har jeg været ved min træner i næsten et år, og i april besluttede vi os
for, at jeg skulle stille på til konkurrence. Og jeg synes, det hele er for
fedt! Min træner har skræddersyet et
kost- og træningsprogram til mig.
Dette gør hun ud fra en biosignature,
jeg får hver 4. Uge. En biosignature
kan måle ens fedtprocent og hormonbalance i kroppen, hvilket er essentielt ift. hvordan man skal spise og træne. Lige nu styrketræner jeg ca. 6
gange i ugen, og derudover har jeg
intervaltræning på romaskinen to gange i ugen. Mange forstår ikke, at jeg
kan få tid til det, men det er noget jeg
prioritere på samme højde som skole,
arbejde og sociale arrangementer –
jeg nyder virkelig at træne. Jeg spiser
6 gange om dagen, og jeg får masser
af god mad, der giver mig masser af
energi.
Fortæl lidt om hvad konkurrencen
går ud på og hvornår.
Til marts 2017 stiller jeg op til konkurrence i klassen Athletic Fitness.
Denne klasse er, modsat de andre fitnessklasser, ikke kun en klasse, hvor
man blive bedømt på, hvordan man
ser ud. Her indgår også en styrkerunde, hvor man skal lave pull-ups, ro og
lave dips. Og ja, der er over et år til
og for mange virker det som ufattelig
lang tid, men tiden er også nødvendig. Jeg skal have god tid til at få
bygget en masse muskler på og blive
stærk til styrkerunden. Herefter – ca.
de sidste 5 måneder, skal jeg på en
lidt strammere diæt, hvor jeg skal tabe det fedt, man ikke kan undgå at tage på, når man også skal have bygget
så god en muskelmasse op.

Gode råd ift. kost og træning
Uden at vide det med sikkerhed, vil
jeg tro, at en af de største fejl, mange
begår inden for kost og træning, er
hvordan de spiser. Jeg har hørt om og
kan se mange af mine veninder, der
enten spiser forkert – eller for det meste bare ikke spiser nok. Der skal
masser af RIGTIG mad til. Min kost
er bygget op omkring masser af grønt
og proteiner hele dagen. De måltider,
jeg får efter min styrketræning, indeholder kulhydrater i form af enten ris,
havregryn, rugbrød eller søde kartofler. Derudover får jeg en masse gode
fedtkilder fra nødder, smør, olie og
avokado.
Med henblik på styrketræning, så kan
jeg blive helt sur, når jeg hører folk
der siger, at man hverken kan tabe sig
eller, at man bliver alt for stor af det.
Jo, man kan godt tabe sig med styrketræning. Styrketræning i sig selv forbrænder ikke særlig meget – men
stærke muskler, forbrænder mere i
løbet af dagen. Kombiner gerne styrketræning med noget intervaltræning.
Man bliver IKKE alt for stor – se bare
på, at jeg skal bruge over et år på at
bygge bare lidt flere kilos muskelmasse på. Så jeg ville da ønske, at det
var så ”let”, som mange tror
Camilla Marie Tryk,
Instruktør,TMG-motion

MÅRSLET-bladet DECEMBER 2015 / JANUAR 2016

33

Nyt fra TMG Basket
Basketklubben er ikke den største forening i byen, så måske kender du den
slet ikke? Men vi har i år ca. 60 børn
mellem 6 og 14 år, hvoraf der både er
gamle kendinge og nye børn, dejligt.
Der trænes i hallen både mandag,
onsdag og fredag
Børnene er fordelt på:
U8 mix/ U10 mix/ U12 mix som varetages af Rikke Lysholm og Sune
Kerndrup.
U14 drenge trænes af Bo Vangsø
Iversen og Kristian Svenningesen.
Det kan til tider give lidt trængsel i
hallen med så mange boldglade børn
på en gang, men med forventningen
om at det næste år ser lysere ud med
hal nummer 2, så klares det med planlægning af kompetente trænere og
godt humør, så alle får en god ople-

velse ud af det.
Stævner og turneringerne er startet og
det er godt at komme ud og få testet
det som der trænes "hjemme".
U12 holdet lagde godt fra start ved at
vinde pokalen ved Viby minibasketfestival, tillykke med det.
Flere U14 drenge har været på kursus
som dommere og trænere, hvilket de
yngre børn og klubben nu nyder godt
af og sætter pris på.
Stor tak til vores sponsorer:
Avalon Innovation Technology,
Rema 1000 Mårslet, Sportsmaster
Odder, CADcase Aps, TH-gruppen
byggestyring Aps, Curia Manegement Aps.
Og stor ros til de flittige lodseddel
sælgende børn og jer der købte,dermed fik de danske hospitals-

klovne et bidrag. Men alle børn fik
også en lækker træningsdragt og U12
nyt spillertøj. super indsats.
Mellem jul og nytår afholdes der
Limfjordscup, hvor vi forventer at både U12 og U14 har et hold med. Det
plejer at være nogle gode oplevelsesrige dage både med basket og kammeratskab der
styrkes.
En anden dejlig fast tradition vi har i
klubben er juleafslutning med basket
og dernæst pizzaspisning, som i år
foregår den 16. december, hvor vi håber at se mange børn og forældre.
Kontaktoplysninger og træningstider
kan ses på hjemmesiden.
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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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Spejderjulen falder tidligt i år
at høre de små tale om, at ’det må vi
også, når vi bliver store’,” griner Anne.
Julemiddagen var derimod et fælles
projekt – altså i hvert fald at spise
den. Selve tilberedningen stod en
række hjælpsomme forældre for. De
serverede flæskesteg, hvide- og brun
kartofler, brun sovs, rødkål – og endda Taffelchips. Og ja; der var ris ’a la
mande til dessert.
”Det var simpelthen så fedt med al
den hjælp fra forældrene, ellers kunne
vi aldrig have lavet så god en weekend, så en kæmpe tak til dem,” siger
spejderlederen.

25 grønne pigespejdere kom i julestemning over en hel weekend i
starten af november. Der var julemad, pakkeleg, småkagebagning,
der blev lavet julepynt, og der blev
danset om juletræ – alt sammen
iført nissehuer. Det er efterhånden
en forjuls-tradition med mange år
på bagen – og både de mindste
spejdere på 7 og de ældste på 16 år
nyder at være hyggespejdere.
Til hverdag holder de mindste og de
største spejdere sig mest hver for sig.
Men én gang om året samles alle pigerne – sammen med en flok ledere
og en samling hjælpsomme forældre
– om noget de alle ser frem til – nemlig jul.
I weekendrygsækken er pakket gaver
til pakkeleg og nissehue – og de voksne har sørget for, at der er handlet til
en julemiddag med det hele og masser
af smør og sukker, som i weekendens
løb forvandles til duftende sprøde
småkager.
Lørdag cirkulerede pigerne i grupper
mellem værksteder, hvor de skulle
koge bolcher, bage småkager, dyppe
stearinlys og lave julepynt. Grupperne
var sat sammen, så der både var store

og små piger på alle hold. Og selvom
de store piger ind i mellem synes, de
yngste kan være lidt irriterende, er det
set med lederøjne en gevinst, at pigerne er sammen på tværs af alder.
”Det fede ved det er jo, at de store piger kommer til at fungere som ledere,
når de er sammen med de små. På den
måde får de – nok uden helt at tænke
over det - brugt noget af det de har
lært på de leder-kurser, de har været
på. Og de er virkelig rigtigt gode til at
hjælpe
dem,”
fortæller
Anne
Schramm, som er én af lederne for de
største piger.
Samtidig kommer de ældste, som går
i 9. Eller 10. Klasse, til at fungere
som forbilleder for de yngste, som går
i 1. Klasse.
Og selvom de fleste programpunkter
var for alle, måtte de små nøjes med
at kigge på, da seniorpigerne gik i
krig med at trylle en appelsin om til
en olielampe. Man skærer simpelthen
toppen af en appelsin, fjerner simpelthen kødet, hælder madolie i den – og
så fungerer den hvide ’stilk’ i midten
som væge!
”Det er temmelig svært – og derfor
var det også kun en opgave for de
ældste piger. –Og så var det bare sjovt

Da mandelgaven var uddelt, fandt pigerne de små hyggelige gaver til det
klassiske pakkespil frem fra rygsækkene– og hadegaverne.
”Der var både skraldespande, kattemad og toiletpapir,” fortæller Anne
om gaverne, som turede rundt mellem
terningslagene på de ældste spejderpigers bord.
Udover at det er hyggeligt at være
mange, når der skal danses om plastikjuletræet (som genbruges år efter
år), er der mange fordele ved at være
på weekend i samlet flok.
”Når vi har så mange af de store piger
med, kan vi lave nogle sjovere ting
for de små. På en weekend kun for de
små, ville man nok for eksempel aldrig lave bolcher, for det kræver mange hurtige hænder. Her har vi de store med, som kommer til at fungere
som hjælpere – det er bare rigtigt
godt,” siger Anne Schramm.
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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

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

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

kr. 2.450
kr. 2.000
kr. 3.100
kr. 4.000
kr. 4.750
kr. 5.300

19,00 x 2,5 cm
19,00 x 5,5 cm
19,00 x 8,5 cm
19,00 x 11,5 cm
19,00 x 14,5 cm
19,00 x 27,0 cm

Annoncer sendes til:
E-mail : annoncer@maarslet-bladet.dk

kr. 2.400
kr. 4.000
kr. 4.900
kr. 5.825
kr. 7.200
kr.12.850
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Smag på Mårslet
tak til de mange mennesker, både
gamle og unge, som med smil og glæde deltog i vores event.
…… det gør vi igen!
Næste gang bliver før sommerferien
2016. Denne gang ”lover vi at give
besked” om eventen i god tid. Følg os
på Mårslet Net, Smag på Mårslet site
på Facebook og på opslag i Super
Brugsen.

I september måned blev den første
”Smag på Mårslet” event afholdt i
samarbejde med Super Brugsen i
Mårslet & ”De Løbeglade”.
Det var en helt fantastisk og positiv
oplevelse med ca. 170 glade mennesker, der både fik rørt sig på de 5 km

og fik noget lækkert til ganen, som
Super Brugsen havde sponseret.
Tak til Super Brugsen for at bakke op
om endnu en af vores skøre ideer –
denne gang var det med motion og
spændende smagsoplevelser fra noget
af Super Brugsens program. Også en

Apropos i god tid….. så sæt allerede
nu kryds i kalenderen den 31.12.2015
kl. 11:00 til vores hyggelige nytårsløb, som igen i år starter og slutter
ved Super Brugsen.
Der bliver efter løbet lejlighed til at
ønske hinanden godt nytår over et
glas Champagne og kransekage.
Velmødt
Mange hilsner
De Løbeglade
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Høst-forløbmærke til de små
og Klar-dig-selvmærke til de større
Der har igen været godt gang I arbejdet I de mindre grene hos De blå
spejdere.

Frøerne (0. klasserne) har i efteråret
arbejdet med høst-forløbsmærket. Vi
har samlet bær, urter osv. i naturen, vi
har malet mel og bagt brød og vi har
mostet vores egen æblemost. I starten
af november afsluttede vi forløbet
med en tur til Hou lystbådehavn. Her
samlede vi muslinger og lavede dejlig
muslingesuppe. Børnene har lært, at
naturen byder på mange dejlige råvarer, som er lige til at spise. Alle
børnene fik selvfølgelig høstmærket
som bevis for deres deltagelse i forløbet. Der var stor stolthed at spore
ved overrækkelsen af mærkerne til
hver og en af børnene.

Mikroerne(1.klasse) har også haft
fokus på at være proaktive og de har
arbejdet på at bevise ikke mindst
overfor sig selv, at de kan klare rigtig
mange ting uden hjælp. Vi vil gå så
langt som at sige, at de måske har
bevist, at de endda kan klare meget
mere end de selv var klar over, de
kunne. At dette var tilfældet og at
børnene på meget kort tid voksede en
meter var der ingen af de voksne, der
var I tvivl om, da de seje drenge
vendte hjem efter en vellykket
overnatningstur til Tranbjerg. Denne
tur markerede afslutningen på et helt
forløb, der gav mulighed for at lære at
starte sit eget bål. Derudover skulle
drengene være med til at købe ind,
lave aftensmad samt forberede madpakker til skolen. Til turen skulle
drengene selv pakke deres vandretasker og sørge for ikke at have mere
med, end de selv kunne bære på ryggen de to km fra toget og til hytten.
Og det klarede alle så flot!

I hytten hjalp de skiftevis med at
forberede og servere de forskellige
måltider. Da det var mikroerne, der
havde lavet menuen, bød vores
madplan også på nogle ret
usædvanglige indslag. Ved bålet blev
det til snobrød med is og vingummier
og vi kan afsløre, at der blev spist til
der ikke var mere tilbage. På turen
blev der også masser af tid til leg, til
at bygge med rafter, snitte og bare
slappe af.

Inden hjemrejsen blev mikroernes
indsats belønnet ved en flot ceremoni,
hvor de hver især fik deres velfortjente klar-dig-selvmærke.
Har du også lyst til at være med hos
familiespejderne i Giber Å Gruppe, så
gå ind på
www.blaaspejderimaarslet.dk og se
mere.

For mange af mikroerne var denne
overnatning den første væk fra familien og da den første nervøsitet havde
lagt sig, kunne alle konstatere, at selv
denne del kunne klares uden mor og
far.

Redaktionen ønsker annoncører, storbrugere og læsere en glædelig jul og et godt nytår
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Kan du huske
hvor smukt og fredfyldt der var ved Vilhelmsborgsøen
åen i resten af skoven. Alligevel vil
lystfiskerforeningen have søen fjernet, måske til glæde for dens medlemmer, men til ærgrelse for rigtig mange
andre.

Kan du huske hvor smukt og fredfyldt
der var ved Møllesøen ved Vilhelmsborg før den delvist blev ødelagt? Det
kan den blive igen, hvis kommunen
vælger den rigtige løsning.
Søen havde stor tiltrækningskraft.
Spadsereturen blev lagt forbi, et afstressende glimt af skønhed, træerne,
som spejles i det blanke stille vand.
Børnehaver og dagplejebørn, familier
og bedsteforældre med børn, som
fodrede ænderne og samlede kastanjer. Håndværkere og postbude i deres
biler spiste frokost her. Selv lystfiskere sås ofte netop ved søen, ikke ved

Der er også smukt hele vejen ned i
gennem Vilhelmsborgskoven, langs
med åen, og man kan sidde og nyde
den stille klukken af det strømmende
vand. Den form for landskab er der
heldigvis meget af, man kan nyde det
mange steder, men der er ikke et enkelt sted, som har den samlende tiltrækning som Møllesøen havde og
kan få igen. Derfor ville det være
mærkeligt at omdanne dette særlige
sted til samme slags landskab, som
resten af skoven. Det ville være et
stort tab.
En lystfiskerlobbyist har i Stiften tilmed prøvet at nedgøre Kulturmiljørådets ekspertise, når dette vurderer søen og dæmningen som bevaringsværdige. Som om rådet ikke havde sat sig
ind i sagen og at dets afgørelser bare

var automatreaktioner. Kulturmiljørådet, som er rådgiver for kommunen,
består af dybt professionelle folk.
Kulturmiljørådet anser søen og dæmningen som en vigtig del af Vilhelmsborg og dens historie, ligesom hele
det system af mølledamme i Giberåen
som Møllesøen er en del af. Tilsammen er de et af de kulturmiljøer, som
er udpeget i kommuneplanen og som
denne bl.a. har til formål at værne
om.
Nu ser vi frem at kommunen tager
den rigtige beslutning og lever op til
sin rolle som forsvarere og vedligeholdere af både kultur- og naturværdierne i kommunens område. Vi glæder
os til at dæmningen bliver repareret,
så vi frit kan genoptage vores ture og
glædelige oplevelser ved vores igen
så smukke sø.
Tom Søgård
Mårslet
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Økologiske specialiteter til gavekurven
brug for ”noget at ha’ med” til højtidens forskellige sammenkomster.
Vi oplever at det bliver mere og mere
almindeligt at have noget med til både værten og værtinden, så der er en
gavekurv med spiselige specialiteter
til både ham og hende helt perfekt.
’Vi vil gerne tilbyde vores kunder et
udvalg af varer, som man ikke lige
finder alle steder, så de kan sammensætte en personlig og unik gavekurv.
Men vi har selvfølgelig også mange
færdige gavekurve stående i butikken’, fortæller Ejnar Raunkjær.

Ejnar med en lidt anderledes ”herrekurv”. Øl fra Aarhus Bryghus sælges nu
for 29.95 kr.
De fleste kender Moesgård Havecenter ved Oddervej som et hyggeligt havecenter med stort udvalg af forskellige stauder, buske, træer og haveredskaber, men gennem de sidste 7 år har
butikken også haft en gavebutik, hvor
man kan finde vært- og værtindegaver eller fødselsdagskurve. Her er der
et stort udvalg af økologiske vine og
økologiske øl fra små danske brygge-

rier (25 forskellige) og bl.a. alle øltyper fra Aarhus Bryghus. Desuden er
der chokolade-konfekt, slik, lakrids,
krydderier, snack-nødder og specialchips etc.
Særligt ved helligdage og højtider er
der gang i gavekurvene, og Ejnar
Raunkjær forventer at salget stiger
igen her op mod jul, hvor mange har

Redaktionen ønsker annoncører, storbrugere og læsere en glædelig jul og et godt nytår
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Nyt sengetøj er fri for klor og godt for huden
Og det kan fås med billeder, der giver personligt præg, og egne farver

To århusianske kvinder er nu på markedet med miljørigtigt og hudvenligt
sengetøj.
Cleansheets er navnet på noget helt
nyt sengetøj, som Dorte Falengreen

og Mette Buchhave har skabt.
Sengetøjet er ikke alene klorfrit. Det
har også det fortrin, at det kan få personligt præg. Det kan leveres med
forskellige kantfarver og ikke mindst
også med silkeprint, der er integreret i
stoffet.
Det betyder, at du kan få lige de billeder, du ønsker, printet i stoffet.
”Vi bruger rundt regnet en tredjedel
af livet på at sove. Derfor er det vigtigt at ligge i miljørigtigt sengetøj, der
er økologisk behandlet og fri for
klor,” siger Dorte Falengreen og Mette Buchhave, der står bag det nye produkt.
Det nye, rent danske Cleansheets er
godt for både huden og velværet.
Med muligheden for at give det personligt præg, er det en oplagt idé som
en god og eksklusiv gave.
”Det er nemt at få lige nøjagtig det
sengetøj, kunden ønsker. Man sender
blot det eller de billeder, man vil have

på sengetøjet, og så klarer vi resten.
Retur får du personligt sengetøj i det
lækreste stof fri for usunde stoffer.
Lige til at sove og drømme i,” siger
de to kvinder bag Cleansheets.
De finder det nye sengetøj som en oplagt gaveidé til for eksempel barnedåb, bryllupper og kærestepar.
Ud over de personlige billeder kan
Cleansheets fås med forskellige kantfarver, så kunden selv bestemmer,
hvilket signal der skal sendes med
farven.
Det er dansk hele vejen igennem.
Cleansheets er designet af Charlotte
Maardt Falberg, og det grafiske har
Mette Burgdorf stået for.
Se også Cleansheets på Facebook.
Yderligere oplysninger hos
Mette Buchhave tlf. 2747 2509 eller
hello@cleansheets.dk
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4 mio. kroner ekstra til MultiHallen
Den 6. november kom den fantastiske
og længe ventede nyhed. Forligspartierne bag det seneste skolestrukturforlig, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF meldte nemlig ud i
en pressemeddelelse, at Mårslet,
Hjortshøj og Harlev hver får 4 mio.
kroner til opførelsen af multihaller.
Pengene kommer fra salget af skolerne i Kolt og Vejlby.
Anette Poulsen, byrådsmedlem for
Socialdemokraterne og bosat i Mårslet, udtaler i pressemeddelelsen:
”Multihallerne kan fungere som et
samlingssted, der er gavnligt og til
glæde for hele lokalsamfundet og foreningslivet. Ambitionen har naturligvis også været at muliggøre visionen
fra folkeskolereformen om stigende
fysisk aktivitet i skolerne.”
Integration med skolen
For os her i Mårslet betyder de ekstra
4 mio. kroner, at vi nu har penge til at
skabe et optimalt projekt, der sikrer

Giv en

integration mellem den nye MultiHal
og skolen.
Pengene sikrer også muligheden for
at kunne drive et samlet kantinetilbud
for skole og hal med de stordriftsfordele, det kan indebære. Samlet set
bliver faciliteterne til idræt, leg og bevægelse samt skolemad styrket. Vi
ser frem til at arbejde tæt sammen
med skolen (og kommunen) om udformningen af det endelige integrerede byggeprojekt.
Status på byggeprocessen
I løbet af oktober måned forhandlede
byggegruppen videre med to af de
oprindeligt fire totalentreprenører,
som havde budt på byggeriet af MultiHallen alene (uden sammenbygning
med skolen). Begge entreprenører har
dog fra starten tegnet på den eventuelle integration med skolen, og derfor
fortsætter forhandlingerne med dem
ufortrødent. Valg af totalentreprenør
og dermed tegningerne til det endelige byggeprojekt forventes offentliggjort i løbet af november/december.
Ambitionen er, at MultiHallen står

færdig i efteråret 2016, men den endelige tidsplan er endnu ikke på
plads.
Overdragelse til fonden
TMG’s hovedbestyrelse har besluttet
at overdrage HalHuset til fonden bag
den nye MultiHal. Fondsbestyrelsen
konstituerede sig i oktober måned.
Kurt Kirkedal Laursen er formand,
Sune Birk Kerndrup er næstformand
(og ansvarlig i byggegruppen), og
Michael
Haas
er
kasserer.
Valgt af TMG:
– Tove Barlach: valgt for 2 år
– Sune Birk Kerndrup: valgt for 2 år
– Kristjan Friis: valgt for 1 år
Valgt af Fællesrådet:
– Michael Haas: valgt for 1 år
– Anne-Mette Bay Bjørn: valgt for 1
år
– Kurt Kirkedal Laursen: valgt for 2
år
/Styregruppen

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Vi Træffes til
Julestuerne
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:
maarsletarkiv@gmail.com
Hjemmeside:
http://maarsletegnsarkiv.dk

i Borgerhuset
Lørdag d. 28 nov. kl. 10-17
Søndag d. 29.. nov. kl. 10-15
På Lokalcenter
Kildevang
Lørdag den 28. November
Kl. 13.30—15.30
Alle ønskes en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 9. dec. og onsdagene d. 13. og 27. jan.,
alle dage fra kl. 16.00 til 17.30
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Klaver i sydkants-Aarhus

I det tidlige forår 2015 flyttede jeg til
Malling fra Aarhus N - ud til dejlig
natur nær havet med marker, skov og
skønhed – og i et hus til mine pianoer
og med mulighed for at musicere. Jeg

er glad for at bo her og vil gerne undervise i klaver i min virksomhed Piano v/Lis Brøsted Pedersen!

HF. Desuden har jeg været projektleder og idémager på musik- og kulturområdet.

Mårslet er tæt på, og der er helt sikkert en del pianister i Mårslet og nogle, der drømmer om at blive det. Måske er der mårsletter, der har lyst til at
lære at spille klaver - eller få ny inspiration og komme videre med musikken?

Jeg har undervist elever i alle aldre,
novicer og øvede, i klassisk og rytmisk, noder og becifring, solo- og akkompagnementsspil og musikteori.
Vi har bevæget os inden for et bredt
klassisk repertoire, pop, rock, blues,
filmmusik, hits, den danske sangskat
og meget mere - og et stykke ind i latin og jazz.

Jeg er cand.mag i musik og dansk,
har modtaget undervisning i rytmisk
klaver under Efteruddannelsen på Det
Jyske Musikkonservatorium og har
været klaverlærer i 30 år. Nu underviser jeg i klaver på Samsø Musikskole
under Odder Musikskole og på FOF
Aarhus, og indimellem har jeg andre
arbejdsopgaver. Tidligere har jeg undervist på Byhøjskolen og SNAP, vikarieret på Aarhus Musikskole og
været musiklærer i gymnasiet og på

Nu julen står for døren - den har stået
der længe i år – er der jo julemusikken, som jeg gerne hjælper med. Nu
og i det nye år underviser jeg i Malling. Og hvis nogle elever ønsker det
og samler deres lektioner, vil det i
nogle tilfælde være muligt, at jeg
kommer til Mårslet.
Lis Brøsted Pedersen
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Jul på Testrup Højskole
har lært på højskolen, men i de sidste
breve er hun gået tilbage til dobbelt
aa. I flere af brevene er der tørrede og
pressede blomster bevaret, bl.a. en
julerose.

- uddrag fra brevsamling
På Egnsarkivet har vi modtaget omkring 30 håndskrevne breve sendt
1905-1914 til Karen Marie Andersen,
kaldet Karen, f. 1. april 1887 på Grydebjerggaard i Sønder Onsild Sogn.
Hun var elev på Testrup Højskole i
somrene 1905 og 1907 og brevskriverne er forskellige veninder fra højskoleopholdene.
I det følgende er der et uddrag fra to
breve sendt fra Anna Laura Jensen.
Hun var fra Randersegnen, og elev
sammen med Karen i sommeren 1907
og derefter tjenestepige i Testrup, dels
på højskolen og dels hos bønderne. I
de første breve skriver Anna konsekvent ordene med bolle å, som hun

Uddraget her er fra marts 1908 og beskriver bl.a. juleaften 1907, hvor Anna var ansat på højskolen:
”Dagen til juleaften holdt Nørregård
prædiken ovre i salen for alle som
ville komme, og du kan tro, det var
højtideligt, derefter kom vi over i
Nørregårds stue, hvor de alle var
samlede, både Andersens og Bågøs
og Petrine Bo var der; så blev døren
åbnet ind til skolen, og et stort, prægtigt juletræ viste sig for vore øjne, vi
fik så allesammen hinanden i hænderne og gik rundt om træet og sang flere
salmer, derefter skulle gaverne så deles ud, det kan du tro tog lang tid, de
lå rundt om på bordene, som dengang
vi havde udstilling i sommer, jeg fik
en egetræssyæske, og af fru Bågø fik
vi alle en sølvbroche fra Norge; vi
spiste så ude i den lille skole og var
cirka fyrretyve mennesker til bords,
derefter var vi igen inde i Nørregårds
stuer, hvor resten af aftenen gik med
sang og spil, så du kan tro, det var en
højtidelig juleaften.”
I det næste uddrag er Anna blevet gift
Brandt, har fået barn og bor i Aarhus.
Hun skriver til Karen den 20. februar
1914:
”Jeg har slet ikke hørt, hvornår dr.
Nørregaards mindesmærke skal afslø-

res, det ville jeg også gerne være med
til; jeg var i Mårslet til kirke lige efter
nytår, og så jo da graven, men du kan
tro, det så tomt ud, kun en eneste
grankrans på, det var alt hvad der var
kommen på til jul, jeg tænkte ellers, at
der var mange af hans venner, der
ved denne store højtidsfest havde
mindedes ham, men jeg kan jo gå til
mig selv, jeg havde ej heller nogen
med. Til mindesmærke er der rejst en
stor kampesten med to vers af
Grundtvigs sang. "Udrundne er de
gamle dage."Ja underligt at tænke, at
det hjem nu helt er opløst. Den sten
tænker jeg, at børnene har rejst, ja,
måske har Bågø.” Herefter fortæller
hun om sit lille barn: "Du kan tro, at
lille Ruth bliver stor og dygtig nu, og
nu kan hun snart gå, men hun er også
meget fremmelig efter sin alder, du
kan tro, hun er kær, det lille pus, og
hun spreder rigtig solskin i vort lille
hjem (...) hun fylder år den 8. april,
hun er født den dag vor kære Nørregård døde.”
I denne fantastiske brevsamling kan
du læse mere om venindernes betragtninger om undervisningen, om Nørregård og Bågø m. fl. fra højskolen,
samt om flere af beboerne i Testrup
som de havde omgang med og så
selvfølgelig almindelig venindesnak
og små hemmeligheder.
Mårslet Egnsarkiv/Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

Mårslet hvidevare Service lukker for private kunder den 31.12.2015.
Jeg siger tak for den tillid mine mange kunder har givet mig igennem de 25 år jeg har haft firmaet.
Jeg kører videre KUN for erhvervskunder, boligforeninger, erhvervsejendomme og institutioner og kan kontaktes på telefon 40451060.
Med venlig hilsen
Steen Aarenstrup
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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