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8320 i 2016
Rigtigt godt NYT år – og nu er allerede et spændende 2016 blevet ”skudt i gang”. Det bliver et år med – som det allerede ser ud
nu – rigtig mange spændende og betydningsfulde projekter og afgørelser.
Beder-Bering vejen skal finde sin endelige trace– og dermed
skulle rigtigt mange års usikkerhed gerne være væk. Mange lodsejere har følt sig stavnsbundet til deres hus/gård – og for nogles
vedkommende vil det stavnsbånd nu være ophævet, så salg og/
eller tilbygninger kan blive effektuerede, og andre må så fortsat
vente på at vejen så også bliver anlagt.
Multihuset/hallen vil finde sin endelige form – og måske komme
så langt, så det kan indvies i 2016. Ingen tvivl om at det vil betyde et gevaldigt løft for idræts – og foreningslivet i hele 8320 området.
Vores område er et meget ressourcestærkt område - og derfor
heller ikke uventet at Aarhus kommune gerne vil opføre 28 boliger til voksne udviklingshæmmede og handicappede og forhåbentligt vil disse nye beboere blive en integreret del af bymiljøet i
Mårslet og omegn. Måske vil der også kunne etableres nogle beskyttede arbejdspladser, til dem der magter et par timers arbejde
om dagen.
Fællesrådets repræsentantskabsmøde afholdes i år den 23.februar
kl. 19.00. Som noget nyt vil der under eventuelt på repræsentantskabsmødet være mulighed for, at drøfte og komme med input til
det kommende møde med rådmand Kristian Würtz for at drøfte
helhedsplan for 8320 – samt bidrage til lokalsamfundsbeskrivelser, som skal indgå i forslaget til den reviderede kommuneplan.
I forretningsudvalget håber vi, at dette nye tiltag vil bevirke, at
der kommer rigtigt mange til mødet – og vi ser frem til en udbytterig diskussion.
På vegne af Mårslet Fællesråd
Margrethe Bogner
.

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Formand:
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Sekretær:
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1. suppleant :

Margrethe Bogner
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Lars P. Nielsen
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Poul H. Poulsen
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Anette Poulsen
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Hørretvej 12
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8320 Mårslet
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Stort og småt fra Fællesrådet
TEMAER –
SOM BASIS FOR DISKUSSION
OM VISIONER FOR 8320 OMRÅDET.
1. BUTIKSTORVET V. BRUGSEN
Er vi tilfredse med det vi har ?
eller kunne Brugsens erhvervelse af
den ”gamle” bankbygning og bagerbygning give plads og mulighed for
spændende tiltag ?
2. BEVARING AF MIDTBYEN
Hvad er det der gør Mårslet til Mårslet ?
Hvad er det der er en særkende for
Mårslet ?
Er vi tilfredse som det ser ud nu – eller hvad kunne man forestille sig af
ændringer, der kunne gøre midtbyen
endnu mere spændende?
Hvad er vigtigt at bevare i midtbyen –

og hvad ville være dejligt at blive fri
for?
3. GRØNNE AREALER
Har vi et tilstrækkeligt med grønne
arealer?
Hvilke tiltag kunne gøre dem endnu
mere tiltrækkende og brugervenlige?
Er der områder i byen, hvor der
mangler grønne arealer?
4. MILJØ og KLIMAFORANDRINGER
Er det overhovedet vores problem her
i 8320 området – og hvis ja – hvad
kan/skal der så sættes i værk for at
imødegå f.eks. oversvømmelse?

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Og hvilke aktiviteter er der mangel på
– og hvad kunne vi ”dele” med øvrige
områder ?
6. TRAFIK
Hvor er de farligste steder for både
bløde og hårde trafikanter?
Hvor mangler der cykelstier – og fortove og hvad har den højeste prioritet.

5. AKTIVITETER
Kan der etableres flere aktiviteter i et
fællesskab med de øvrige fællesråd
her i Syd?

Giv en

Mårslet Fællesråd 2016

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531

Trafiksituationen på Obstrupvej
Elektrificeringen af letbanen kommer der til at ske nogle ændringer
på Obstrupvej
I den periode, hvor elektrificeringen
af Letbanen finder sted - dvs. fra medio januar 2016 og frem til Letbanen
starter engang i 2017 – vil togdriften
til Århus være begrænset og senere
vil den blive indstillet.
Det betyder, at der kommer til at køre
busser på Obstrupvej, at bumpene
midlertidig fjernes (det sker den 9.
december) og at fartbegrænsningen
på 30 km/t ikke opretholdes.

forslaget, på trods af vores og jeres
ønske
herom.
Fodgængerfeltet vil derfor ikke blive
anlagt.
Da bumpene skal fjernes midlertidigt
pga. buskørsel på Obstrupvej, kan der
ikke være hastighedsbegrænsning på
30 km/t foran skolen. Disse skilte vil
derfor blive fjernet.
Disse regler er i henhold til Vejreglerne.
Bumpene vil blive fjernet onsdag d.
9/12 2015.

Vi har fået følgende meddelelse fra
Veje og Trafik i Århus:

Vi vil gerne minde jer om, at situationen kun er midlertidig, og varigheden
vil være fra december 2015 og til august 2017. Vi undskylder for besværet, og vi håber på jeres forståelse og
tålmodighed.

Placering af et fodgængerfelt på Obstrupvej er blevet behandlet på færdselsmøde. Desværre har Politiet afvist

Skolevejsprojekt:
I forbindelse med skolevejsanalysen

har Aarhus Kommune foretaget observationer på Obstrupvej, og de vil
gerne anlægge en såkaldt 2 minus 1
vej på et stykke af Obstr upvej for an
Mårslet
Skole.
En sådan type vej anvendes, hvor
man ønsker cykelsti, men der er begrænset
vejbredde.
En 2 minus 1 vej betyder, at der vil
blive anlagt to afmærkningsstriber i
hver vejside til anvendelse af de mange skolebørn, der cykler i skole. Afmærkningen vil være stiplet, og hvis
bilerne skal passere hinanden, må de
trække ud over afstribningen. Bilerne
skal dog holde tilbage for cyklisterne.
Der er blevet anlagt mange 2 minus 1
veje i Silkeborg Kommune, og de har
haft
meget
succes
hermed.
Vejdirektoratet har udarbejdet en
film, der forklarer 2 minus 1 veje:
https://www.youtube.com/watch?
v=51azrFbUSFw
Venlig hilsen fra Skolebestyrelsen
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Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD
TIRSDAG, DEN 23. FEBRUAR 2016 KL 19.00
I BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
Valg til forretningsudvalget
Valg af revisor og en revisorsuppleantEventuelt – herunder diskussion af vedlagte temaer
På valg til FU er Jens Thomsen, Margrethe Bogner og Lars Nielsen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
Ikke på valg i år: Poul Hakon Poulsen, Lars Munk, Anette Poulsen, Carsten Bedsted Pedersen.
Suppleant Troels Laursen er på valg, og der skal vælges endnu én suppleant.
Medlemsgrupper kan indtil den 16. februar indsende forslag til sekretær Carsten Bedsted Pedersen, mail:
cbedsted@gmail.com
Der vedlægges revideret regnskab, budgetforslag samt temaer.
Den skriftlige beretning kan fra den 1. februar læses på www.maarslet.net
Hver medlemsgruppe har to stemmer og kan sende én eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke
stemmeret.
MØDET ER ÅBENT FOR ALLE
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget Mårslet Fællesråd, 1. februar 2016
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Giber å koret søger flere medlemmer
Har du lyst?
Det er vi en flok som har, og vi mødes en gang om ugen, hvor vi synger i
rytmisk kor. Du skulle bare prøve.
Og vi vil gerne have flere nye medlemmer, så har du rytmesans og lyst
til at synge i flerstemmigt kor, og måske endda gjort det tidligere, så skulle

du prøve det sammen med os. Vi er
en flok sangglade M/K er som får
brugt både sang- og lattermuskler, og
hygger os gevaldigt tillige. Vi øver
hver onsdag kl. 19.00 i vores øvelokale på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3 i Mårslet, og har du mod på
det, så kontakt korleder Birgit Benzon
på tlf. 41 18 98 78.

Inden du tilmelder dig, er du velkommen til at synge med os en aften for at
se om ” det kunne være noget”. Men
pas på: du bliver let fanget af stemningen og sangens glæder, hvis du
ikke kender dem fuldt ud i forvejen.
Ses vi?

NYTÅRSLUNTNINGEN 2016

Også i år kunne man sammen med en
masse borgere fra Mårslet gå en rask
tur 1. januar, nytårsluntningen. Først
på eftermiddagen mødes man ved tanken. Kaj Christensen fortæller kort,
hvor man skal gå hen, og hvad der videre vil ske.
Som altid gik turen til Vilhelmsborg,
hvor Kaj og Lisbeth venter med kaffe
og en mårsletdram. Under et halvtag,
hvor nisserne husérer på loftet blev
forfriskningerne indtaget. I år deltog
50-60 personer i turen. Traditionen
med at gå en tur nytårsdag har eksisteret alle de 15 år, vi har boet i Mårslet. De første år, vi deltog, var der
små opgaver, der skulle løses på ve-

jen: men som Kaj sagde: ”Det er
svært at blive ved med at finde på”.
Efter hyggesnakken ved Vilhelmsborg går turen tilbage mod byen som
regel over dæmningen. Det kunne jo
ikke lade sig gøre i år, da kommunen
jo ikke har fået ordnet området efter

oversvømmelsen først i september.
Alternative veje kunne findes. En stor
tak til Kaj og Lisbeth, der hvert år påtager sig arbejdet med at arrangere
turen.
Ole Iversen
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Generalforsamling
i
Mårslet Vandværk
Afholdes i Mårslet Borgerhus tirsdag d. 15. marts kl. 19.00.
Dagsorden følger vedtægterne. Vedtægterne kan ses på vores hjemmeside.
www.maarsletvand.dk
Mvh.
Bestyrelsen

Orientering fra Mårslet Vandværk
Fra 1.januar vil vandafledningsafgiften skulle betales direkte til Århus
Vand. Vandforbruget skal stadig betales til vandværket.
Vi har indgået aftale med Århus Vand
om at videregive jeres vandforbrug,
så I skal ikke sende noget til dem.
Så efter 1. januar vil I modtage regning fra Århus Vand for vandafledningsafgiften, og fra os for vandforbruget.
Grundet vandtanken under den gamle
bygning ikke længere kan bruges, har
vandværket planer om at bygge et nyt
vandværk bag det nuværende. Planerne går på at lave et vandværk efter
den såkaldte mejerimodel. Det betyder at vore vandbeholdere vil være
rustfrie tanke. Det er på den måde de
fleste nye vandværker bliver lavet.
Det vil ikke betyde ekstra udgifter for
forbrugerne, da vi har penge til udbygningen.

Vi håber på at kunne starte byggeriet i
andet kvartal dette år. Vi er nu ved at
lave planer og tegninger, og vi skal
også have kommunens tilladelse til
byggeriet.
Med et sådant byggeri vil vi have et
vandværk der er up to date mange år
frem i tiden. Vandet er jo fødevarer
og skal behandles som så, så derfor er
hygiejnen meget vigtigt på et vandværk. Og med det vi har planer om,
så vil vi kunne overholde dette til
punkt og prikke.
Vi har stadigvæk billig vand i Mårslet. Set i forhold til Århus Vand, så
vil en familie der bruger 120 m3 om
året slippe ca. 400 kr. billigere i Mårslet. Det er vi ret stolte af, for vi skal
jo opfylde de samme krav som øvrige
vandværker.
Vi vil fremover kun at sende 2 opkrævninger pr. år. Da opkrævningerne fra vandværket nu vil blive mere
end halveret, mener vi ikke det giver

et problem for jer. Vi vil på den måde
kunne spare en del penge, da hver opkrævning via PBS koster en del penge.
Som tidligere nævnt er vi sluppet ud
af vandsektorloven, hvilket betyder
en stor administrativ forenkling og
mange penge sparet. Det er dog således at loven er ændret, så vandværker
der fakturerer mellem 200.000 0g
800.000 m3 ikke vil have helt de
samme byrder, som de vandværker,
der fakturerer mere end 800.000 m3.
Da vi var underlagt loven kostede det
os ca. 40 ører pr. m3, og der er jo kun
os forbrugere til at betale. Så kære
forbrugere spar alligevel på vandet,
det er vigtige dråber for vor fremtid
og miljø.
Prisen for vand i 2016 er 6,50 Kr. pr.
m3 og en fast afgift på 500 Kr.
Mvh.
Bestyrelsen for Mårslet Vandværk.

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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Venneforeningen på Kildevang
Ønsker alle et godt nytår

Hermed vores program for foråret. Vi
afholder tre BANKO spil
Søndag den 24 januar. Søndag den
28 februar.
Der er ingen Banko i marts på
grund af påsken.
Søndag den24 april.
Kaffe og æblekage til kr. 25,00, Øl og
Vand kan købes,

desuden sælger vi amerikansk lotteri,
vi glæder os til at se rigtig mange ALLE er velkommen.
Arrangementerne foregår i Cafeén på
Kildevang kl. 14,00.
Kender du /I ikke Venneforening, kan
jeg for fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på
medlemmer, så vi kan glæde de ældre

på Kildevang med en hyggelig middag og underholdning og det er en
stor fornøjelse både for os og for de
ældre.
Et medlemskab koster kr. 50,00 om
året pr. person
Inger Christiansen Formand

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Næste gang
Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den
nutid - og ikke mindst den fremtid,
du er en del af , så bliv medlem af
Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening.
Årligt kontingent:
Personligt 50 kr. og husstandsmedlemskab 80 kr.
Ring til Ingerlise Wendland, på
tlf. 8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk
.

Egnsarkivet er åbent den 2. og
4. onsdag i hver måned fra kl.
16.00 til 17.30 undt. juli og december. Indgang fra skolens lille
parkeringsplads på Obstrupvej.
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for
en snak, tegning af medlemskab,
og evt. modtagelse af arkivmateriale. Mail:
maarsletarkiv@gmail.com
Hjemmeside:
http://maarsletegnsarkiv.dk

Egnsarkivet
holder åbent
er
onsdag den 10. februar
Og
onsdag den 24. februar
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Ny sø i Mårslet
Arealet er det gamle rensningsanlæg
der nu er nedlagt og hvor bygningerne skal nedrives og søen etableres.
Søen bliver på i alt 3.000 m2 og bliver op til tre meter dyb. Der vil blive
offentlig adgang.
Etableringen af søen er et led i kommunens bestræbelse på at holde den
megen regnvand tilbage, så Giber Å
ikke svulmer for meget under kraftig
nedbør. En anden regnvands-sø, er
den store Tranbjerg Sø, som er kommunens største af slagsen.

Beboerne i Mårslet kan snart se frem
til en ny sø, idet Århus Kommune
netop har sendt et projekt i hørring

Giv en

om etablering af en såkaldt
”regnvands-sø” på området, hvor stien mod Vilhelmsborg krydser banen.

Århus Kommunes biolog, Keld Henriksen, fortæller at man har erfaring
for, at tilsvarende søer hurtigt får
etableret sig med både fugle – og dyreliv.
Niels Åge Skovbo
Åbakken 13
Mårslet

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531

En storslået natur venter os i Vilhelmsborgslugten
Indtil for 150 år siden var der en naturlig, stejl slugt ved Vilhelmsborg,
hvor Giberåens vand kastede sig ned
gennem slyngninger og stryg, formentlig fyldt med store sten. Så byggede man en dæmning og åen blev
tæmmet, så vandstrømmen til de
gamle vandmøller længere nede ad
åen kunne reguleres lidt bedre. Derved opstod Vilhelmsborgsøen og sandet, som åen altid fører med sig, begyndte at lægge sig på søbunden. Jeg
bosatte mig selv ved åen for snart 30
år siden, og den gang førte en lang
gangbro endnu hen over søens åbne
flade. Hvert år har jeg set det aflejrede sand flytte bredden 2-3 meter, og
nu fører broen gennem et tæt pilekrat
langt fra søen. Samtidig er vanddybden i den skrumpende sø blevet mindre og mindre, og uden indgriben vil
søens sidste ænder og skaller indenfor
en kort årrække skulle se sig om efter
et andet tilholdssted.

Men slugten er der stadig. Nede under
søbunden venter den bare på at blive
gravet frem i lyset igen. Som bekendt
prøvede åen selv at grave den frem en
regnfuld septemberdag, og selv om en
stor del af dæmningen blev skyllet
væk, lykkedes det ikke åen at bryde
igennem - hvilket nogle beboere nede
i Fulden var glade for. Snart vil Aarhus Kommune beslutte, om dæmningen skal genopbygges eller slugten
genopstå, og det sidste vil give os et
storslående og enestående stykke natur tilbage. Over et stræk på mindre
end 500 meter falder åen 9 meter
hvilket er uhørt stejlt i Danmark, bortset fra nogle mindre vandløb på klippeøen Bornholm.
Synet, lyden og følelsen af vand i bevægelse er altid svær at løsrive sig
fra, og det vil kunne opleves særlig
intenst i slugten. Både når buldrende
flomme vælter sig ned igennem efter
snesmeltninger og skybrud, og når

klart vand risler og sprøjter i sommervarmen eller skaber sære skulpturer
og klingende klokker af is om vinteren. Slugtens genopståen vil også betyde en genforening af Giber Ås øvre
og nedre halvdel til glæde for åens
vandrende dyr, herunder ørreder og
ål. Mange specielle og sjældne vanddyr vil blive tiltrukket af det vildere
vand og nogle af de mest iøjnefaldende bliver de langhalede, smukke
bjergvipstjerter og de sjove dykkende
vandstære. Og de deler gerne stedet
med mennesker. Lad Vilhelmsborgslugten genopstå og giv os adgang til enestående oplevelser ved
landets bedste bjergvandløb.
Lars Peter Nielsen
Mårslet
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AKTIVITETER I
FEBRUAR 2016
Fredag d. 5. febr. Kl. 14.00
Gudstjeneste.
Mandag d. 8. febr. Kl. 14.00
Modeopvisning v. Karina Dyhr.
Søndag d. 14. febr. Kl.14.00
Banko.
Mandag d. 22. febr. Kl. 14.00

” Syng med Uffe.”
Onsdag d. 24. febr. Kl. 17.30
MORMORMAD.
Tilmelding senest tirsd. d. 16. febr. på tlf. 87134434
( Brugerrådet.)
OBS. Prisen nu 60 kr.

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
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.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
annonce@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Smag på Mårslet – Traditionen er skabt!
sammen med SuperBrugsen. Hvad
temaet bliver denne gang forbliver
hemmeligt lidt endnu!
Følg os på Smag på Mårslet site på
Facebook, Mårslet Net og på opslag i
Super Brugsen.
Velmødt
Mange hilsner De Løbeglade

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 den 5 km
lange rute, 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
tak til de mange mennesker, både
gamle og unge, som med smil og
glæde deltog i vores event.
…… det gør vi igen!
Nytårsaftensdag holdte ”De Løbeglade” traditionen tro –Nytårsløbet. Her
fik ca. 200 glade Mårsletter en skøn
løbetur rundt i Mårslet på en ny løberute, hvor de kunne hilse på hinanden
flere gange – Eventen blev afsluttet
med et glas Champagne og kransekage ved SuperBrugsen, og der var tid
til at ønske hinanden ”godt nytår”.
Næste event bliver i juni 2016, hvor
vi igen afholder ”Smag på Mårslet”
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Mårslet Bladets venner
Nu på 17. år, opfordrer Bladgruppen
dig til at give et bidrag til bladets
drift. En ’hund’ kan man vel altid
undvære. Lad os begynde med at takke for de frivillige bidrag, der er givet
til os i 2015. Det er rigtig dejligt at
mærke denne opbakning omkring
vort lille lokale blad. Det varmer og
motiverer. Vi tillader os, at se disse
bidrag som et udtryk for, at vi gør
vort arbejde som det forventes af os.
Bladets økonomi er for øjeblikket
god. Dette skyldes blandt andet de

frivillige bidrag som gives til bladets
drift hver år, men også de bidrag fra
en række storbrugere, Skolen, Kirken,
Fællesrådet med flere. Foruden disse
bidrag er der også gode indtægter fra
vore annoncører.
Med udgangen af 2015, er bladets oplag på 2350 eksemplarer trykt i farver
på papir af god kvalitet. Desuden er
bladet et rigtig godt udgangspunkt for
nye borgere at orientere sig i, når de
bosætter sig her i området.
Her skal – ud over opfordringen til

økonomiske bidrag – også opfordres
til at indsende stof til bladet. Det kan
omhandle stort eller småt, der kan
være af interesse for alle i området.
I dette blad finder du et indbetalingskort. Indbetaler du via posthus, bank
eller netbank (Reg. Nr. 5072 konto
1091531), er du med til at støtte bladet og skabe økonomisk stabilitet for
bladet.
På forhånd, tusind tak for dit bidrag.
Bladgruppen

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2016
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UNG I MÅRSLET
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.

SKATEBOARDFEBER I MIDGAARD
Noget nyt og spændende rør på sig i Mårslet, og man vil nok i løbet af den sidste tid, have været vidne til lyden af raslende kuglelejer. Udbrud som ”åååårh tjek lige min rock to
fakie ud !,, eller ”Hey hvem kan lave den sejeste Ollie?,,.
ver at lære et nyt trick. Skateboard er
en sport hvor der altid er noget nyt at
lære, og en sport hvor egne mål er
centrum i en stemming af fælles
oplevelser…gerne hjulpet på vej af en
seriøs ghettoblaster 

I Klub Midgaard har klubbens
medlemmer i løbet af de sidste 3 uger
kunnet prøve kræfter med skateboardens svære kunst.

Derudover har vi besøgt den lokale
skateboard hal, og prøvet grænser af
på nogle af de store ramper.
I forbindelse med vores nye skateboardareal på Klub Midgaard,og i
samarbejde med vores nye praktikant,
har vi tilbudt et læringsforløb i skateboarding. Projektet har været et led i
praktikantens uddannelse, og haft stor
interesse hos medlemmerne.
I løbet af projektet har vi i klubben
været på 2 superfede skateboardture
til Godsbanen, hvor vi har tonset
rundt i den lokale Bowl. Her har medlemmerne fået fornemmelsen af
90´ernes pool skating, og fået godt
fart i hjulene.

Der er ingen tvivl om at skateboard er
en sund, og udfordrende måde at bevæge sig på, som stiller krav til både
krop og koordinering, men samtidigt
er hamrende sjovt.
Klubben har købt 5 nye skateboards,
og to løbehjul, som flittigt bliver
brugt. Board er frit til låns for alle
klubbens medlemmer, så længe der
gøres brug af sikkerhedsudstyr.
Skateboard giver nogle knubs og
skrammer, og kan mærkes på krop og
sjæl dagen efter, menen der er ingen
tvivl om den succesoplevelse det gi-

Så til alle gamle og unge i Mårslet –
Har i et board eller et trickløbehjul
(små hjul) liggende, så kom endelig
forbi og giv den fuld skrue på vores
bane og rampe – Opfordring til alle:
Husk nu hjelmen og andet sikkerheds
-udstyr, og husk at alt brug af banen
sker på eget ansvar.
Skrevet af Martin – pædagogpraktikant Klub Midgaard
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UNG I MÅRSLET
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.
Gang i den zoologiske have - Trist nedbrænding Nytårsaften - Ungekulturprojekt på
trapperne. Julen er ovre og Midgaarden summer atter af Mårslets yngste ungdom.
Staldnyt Januar 2016

så han ikke kan løfte det af.

Rigtig godt nytår alle sammen. Jeg
håber at i har nydt jeres dejligt lange
juleferie og har fået gode julegaver.

Nero og Bianca går sammen nu, så vi
regner med at få marsvineunger engang i midten af februar-start marts.

I stalden har der været gang i den i
juleferien. Snebold havde besøg af
dyrlægen, fordi han havde fået en
hovbyld, men det var heldigvis ikke
værre, end at han har fået en penicillinkur og nu er sund og rask igen.
Henrik var ellers bange for at han
havde givet helt op, da han ikke ville
hverken rejse sig op eller spise. Men
så slemt var det heldigvis ikke for vores søde førergedebuk.

Må 2016 blive lidt mindre dramatisk i
stalden end 2015! ;-)
Skrevet af Josefine –
pædagog Klub Midgaard

Til Sculptures by Giber Å lagde en
stor gruppe af vores piger en masse
kræfter i at få indrettet vores fine
campingvogn, så den kunne bruges
som et ekstra hyggeligt rum i de varme måneder. Den blev utrolig flot, og
de glædede sig rigtig meget til at kunne bruge den igen til foråret.

Men Nytårsaften efter midnat var det
slut - sandsynligvis efter en kombination af fyrværkeri, idioti og spiritus.

Vi har sagt farvel til vores søde hankat Sofus, som savnede at bo hos en
rigtig familie. Det har han nu fået lov
til og han er flyttet ind hos Benjamin,
som har lovet at fortælle hvordan han
har det i fremtiden J
Nero marsvin var lige pludselig blevet
væk, men det viste sig heldigvis at
han ”bare” var brudt ud af buret og
vandrede rundt under reolen i stalden
J Så indtil vi får sat hængsler og slå
på burene ligger der mursten på låget,

Ungdommens Vårsalong 2016

Hærværk Nytårsaften.

”InderVagn” v/Sculptures by Giber Å

Elvira – altså hende med pels og
horn….

Heldigt at ingen kom til skade, og
bålhytten, som den stod op ad ikke
brændte med i købet, men stadig en
utrolig trist sag. Hærværket er meldt
til politiet, og hvis nogen har yderligere oplysninger kan de ringe til mig
(Thomas – Leder) på 41857405.

Igen i år deltager Ung i Mårslet i
Vårsalong og den kreative proces med
at skabe kunst bliver i Midgaard i uge
6 og 8. Til det vil vi rigtig gerne tage
imod sjove og mærkelige ting og sager, som i kunne have stående på lofter og i skure, og alligevel ville have
kørt på genbrugspladsen. For at have
styr på mængderne, er det dog vigtigt
at i lige ringer på 87138128 først, eller lige kommer forbi og aftaler nærmere med de voksne i klubben.
Vi glæder os til endnu et fantastisk år
i Midgaard, fyldt med liv, ungdom og
gode kammerater.

”Indervagn” Nytårsmorgen.

Skrevet af Thomas –
Leder af Ung i Mårslet og Solbjerg.
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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Gudsriget som personlig afvikling
Prædiken til Søndag Seksagesima
over Mark. 4, 26-32
I begyndelsen var der ingenting. Over
dét, der var tomhed og øde, skabtes
lyset, vand og land spredtes, dag og
nat skiltes, sol, måne og stjerner sattes
på himlen, planter, dyr og mennesker
blev givet. Som mand og kvinde
skabte Gud dem, i sit billede skabte
han dem.
Som alt livs mulighed var han der
forud for alt, som livets muligheder
gav han mennesker til jorden, til livet
selv.
Og midt i det, der er, er der hele tiden
noget mere. Det minder begyndelser
os om, for begyndelser er fulde af
muligheder; Bag en mur, gemt i jorden, indfældet i verden kan vi fornemme, at der er mere og andet på
færde. Dette andet får os til at drømme om et liv, der ikke bare fungerer,
men som kan leves ud i sit fulde potentiale. Men måske tager vi fejl, når
vi tror, at vejen ad hvilken er det foreløbige, fordi målet for enden af vejen
da er vort udviklede potentiale, vort
selvudviklede 'jeg'.
Afviklet, fri, ubunden. Men ak ak.
Det lyder forjættende. Men er det
ubundne virkelig frit? Er det gode, det
meningsfulde liv egentlig det ubesværede og relationsfrie?
Poeten og tænkeren Søren Ulrik
Thomsen skriver: "Jeg er blevet så
enkel og ensom som Nordvestkvarteret i slud. Selv efter alle de år bliver
jeg lykkelig over den ukendte kvinde,
der vinkede til mig, da mit tilfældige
tog rev sig løs. Uophørligt syr hendes
hvide hånd sekunderne sammen. Det
er tid til personlig afvikling og jeg har
ikke brug for at drømme".
Et afgjort umoderne ønske, helt ude af
trit med tiden. Tilmed ren minimalisme på det personlige plan.
Det er et forsøg på at se verden jomfrueligt, at møde den uden at lægge
sin hånd på den (og hvor svært er dét
ikke), at være til uden at trampe på
det allermest essentielle.

At blive enkel som Nordvestkvarteret
i slud er, at vi måske kan begynde at
se verden som det sted, vi er afhængige af, få øje på alt det, der er nødvendigt, og se det som et mirakel, når en
ukendt kvinde vinker, og til sidst forstå, at det er hendes hånd, der uophørligt syr sekunderne sammen i vort liv.
Tid til personlig afvikling må betyde,
at det er tid til, at verden kan vokse, at
det fremmede kan vokse.
Det betyder, at mine omgivelser begynder at vide sig ud, og endelig får
muligheden for at omfatte mig og inkorporere mig.
Personlig afvikling betyder livets udvikling, så jeg måske kan begynde at
se noget, der er anderledes end mig
selv, at jeg kan få øje på det fremmede, det ukendte. Jeg forstår digtet som
en måde at sige noget væsentligt om
at forholde sig til livet på. Han giver
os et billede, og åbner mod en indsigt
i, at vi kan vokse ved at blive mindre,
at vi kan brede os ud ved at forstå,
hvad, hvem og hvor vi er.
Jesus gør det samme i lignelsen, vi
hørte.
Han giver os nogle billeder, som er så
unikke, velgørende og afslappende, at
det gør godt, for det er billeder vi kan
gå ind i - og afvikle os selv i.
Sådan forstår Jesus Himmeriget. Himmeriget er dér, hvor vi holder op med
at manipulere med os og omverdenen;
holder op med at tro, at det er vores
udvikling, der skal frelse os, og vores
villede vækst, der skal redde verden:
Med Guds rige er det ligesom med en
mand, der har tilsået jorden; han sover
og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan, vi kunne sige: uden at han gør
noget ved det!
Så fantastisk kan livet forstås. Alle
vore hverdage kan vi begynde med at
genfortælle for os selv, at hvis dagen
skal fyldes af Guds rige, så skal vi
bare gå ud og gøre det, vi er pligtige
til at gøre: Virke i kald og stand, kaldte Luther det. Vi skal gøre dét vi skal,
så godt vi kan. Det vil sige af et godt
hjerte og med så godt et håndelag,

som det er muligt. Derudover skal vi
ikke bekymre os. Så kommer resten af
sig selv. Det betyder IKKE passivitet
eller ligegyldighed.
Bedeskamlen skal ikke udskiftes med
en fodskammel. Vi skal gøre, hvad vi
kan, forkynde, arbejde, være lydige bede om indsigt og visdom. Spørgsmålet er, hvad vi egentlig bruger vores forstand på, hvad vi retter vores
bekymring imod. Nemmere end man
skulle tro, kommer vi til at anbringe
bekymringerne det forkerte sted. Der
hvor vi prøver at bekymre os om
Guds riges fremgang,- dér skal vi være i hvile.
I tillid til at evangeliet kan selv, det
har en totusinde årig historie bevist.
Og vores tro på, at det er fornødent at
”selvudvikle” kirken for, at den skal
kunne fortsætte, er en (forekommer
det mig) selvovervurdering af rang.
Hvordan kan vi dog bilde os ind, at
netop vores generation – udaf SÅ
mange! – er dem, der er i stand til at
gøre dét særlige, der fører kirken
videre. Vi er nok de levende sten,
men vi er blot lemmer på hans krop,
grene på det vintræ, som han er. Dimensionerne er blevet forskudt i rigtig
mange sammenhænge. Vi kontrollerer
livet itu. Hvis vi skal have lidt Gudsrige ind i vores dagligdag, skal vi lære
at sætte os ned, sove og så have tiltro
til det, tillid til at det kan selv (!) Tro,
tillid, tiltro til, at evangeliet har grokraft. Gudsriget vil vokse og udvikle
sig, som det skal. Lignelserne vil netop have os til at se os selv som organisk indbyggede i denne verden, hørende til i denne verden, relationære,
givet lige dér! med hinanden, til hinanden. Lignelserne vil have os til - at
mærke verden, at verden har væksten
i sig, at den gror- om vi vil det eller
ej, at verden ikke vil tvinges på nogen
måde, men selv have lov. Vi kender
det, fra når vi selvpromoverende kommer til at overtage rummet, da ødelægger vi let samværet.
...fortsættes næste side
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Kirketiderne

JANUAR
Søndag d. 31. januar kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Unna-Pernille Gjørup

FEBRUAR
Søndag d. 7. februar kl. 10.00
Fastelavnssøndag
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 14. februar kl. 10.00
1. søndag i fasten
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 21. februar kl. 10.00
2. søndag i fasten
Unna-Pernille Gjørup
Søndag d. 28. februar kl. 10.00
3. søndag i fasten
Gunnar Kasper Hansen

Marts
Søndag d. 6. marts kl. 10.00
Midfastesøndag
Sognepræsten
Onsdag d. 9, marts kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste

….forsat fra forrige side
Kun ved at være selvafviklede, - som
Nordvestkvarteret i slud, - kan vi
møde hinanden, og få øje på det virkelige liv. Men når vi selvudviklede,
visdomsbesiddende (!) befinder os på
et højere stade, har vi tabt mere end
vundet: vi har hævet os selv op, og
reduceret eller ødelagt mulighed for
sam-tale, sam-vær, sam-liv. Liv kræver, at vi bøjer os længere og længere ned, for at vi på den måde kan se,
at det er større, end vi troede, at livet
i sig har et vækstgen, foruden hvilket
vi ingenting ville være. Det vækstgen
er Gud. For først var der tomhed og
ingenting, så skabte Gud ved sit ord
livet omkring sig og menneskene til
slut, i sit billede. Som ren mulighed.
Billedet af sennepsfrøet er smukt.
For det er det mindste af alle frø,
men når det kommer i jorden, vokser
det sig så stort at himlens fugle kan

bygge rede i det. Måske vil dette vilde billede fortælle os, at jo mere realistiske vi bliver, jo mere vi kommer
i overensstemmelse med vor egen
størrelse, når vi er holdt op med at
tro,
at vi skal udvikle os til selvudviklede
væsener jo mere kan vi nærme os
det, der var meningen med os, mulighed for at være, leve, elske og dø
sammen med hinanden.
NÅR vi forstår, at det er selvafvikling det handler om, så kan vi
vokse ...
Guds rige er altid det sted, hvor vi
holder op med at styre væksten, det
sted, hvor vi holder igen med vores
frugtesløse selv-frelseri. Guds rige er
der, hvor alting får lov at være, hvad
det er i sig selv, førend vi begynder
at gøre det til noget mere
'formålstjenligt'.
Konst. Sognepræst
Unna-Pernille Gjørup

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 7. februar er det Fastelavnssøndag. I Mår slet Kir ke mødes vi til fastelavnsgudstjeneste kl.
10.00
Fastelavnsgudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor man meget gerne må møde udklædt.

Naturligvis bydes der også på hjemmelavede fastelavnsboller!!
Alle er velkomne til en hyggelig formiddag i kirke og sognehus.
Arrangementet slutter ca. kl. 13.00

Minikonfirmanderne fra 3.C medvirker.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, hygge og sanglege i Sognehuset.

Kirkekaffe

Kildevang

På udvalgte søndage er der
kirkekaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.

Gudstjeneste
Fredag den 5. februar

Her hilser vi på hinanden
og får en snak og byder nye
kirkegængere velkommen.

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

Søndag d. 13. marts kl. 10.00
Maria Bebudelsedag
Sognepræsten
Torsdag d. 17. marts kl. 15.00
Påskespil
Fredag d. 18. marts kl. 10.00 og 11.00
Påskespil
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Sorggruppe

Aktivitetskalender
Torsdag d. 11. februar kl. 14.00
Mårslet Hyggeklub - se omtale
Onsdag d. 24. februar kl. 19.30
Indre Missions - årsdrøftelse
Fredag d. 26. februar kl. 8.00
Konfirmandtemadag

FEBRUAR
Onsdag d. 3. februar kl. 19.30
LitteraturCafé - se omtale

Lørdag d. 27. februar kl. 9.30
Kirkens Studiedage - se omtale
Søndag d. 28. februar kl. 16.00
MusikCafé i Mårslet Kirke - se omtale

Fredag d. 5. februar kl. 8.00
Konfirmandtemadag
Fredag d. 5. februar kl. 18.00
Fredagsspisning
Lørdag d. 6. februar kl. 9.30
Kirkens studiedage - se omtale

MARTS
Fredag d. 11. marts kl. 17.30
PåskeCafé - se omtale

Mandag d. 8. februar kl. 9.30
Mandagscafé

Søndag d. 13. marts kl. 10.00
Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling

Mandag d. 8. februar kl. 16.00
Sorggruppeopstart

Lørdag d. 23. marts kl. 9.30
Kirkens studiedage - se omtale

Mandagscafé
Mandag d. 8. februar 2016
kl. 9.30 -11.00 i Sognehuset.

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i
et uforpligtende samvær med andre
fra Mårslet Sogn.
- og så er det tilmed helt gratis!
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer
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TAK til Astrid
Da arbejdet med grandækning på kirkegården var afsluttet tog vi i december afsked med Astrid Løkke Jacobsen, som har vær et ansat i halvandet år i et barselsvikariat - henholdsvis som graver– og gravermedhjælpervikar ved Mårslet Kirkegård.
Astrid har i hele perioden med en
ægte helhjertethed udført alt forefaldende arbejde til Menighedsrådets
fulde tilfredshed.
Hendes arbejde er blevet værdsat og
påskønnet af medarbejdere, pårørende og besøgende på kirkegården, hvor
hun blandt andet har givet sig tid til
samtaler og vejledning i forbindelse
med begravelser, bisættelser og anlæg
af gravsteder.
Vi sender en stor tak og ønsker, at
andre må få glæde af Astrids kompetencer.

Menighedsrådet

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
Gruppelederne
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Folkekirkesamvirket Aarhus
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Mårslet Kirkegårds takster 2016
På Mårslet Kirkegård er fredningsperioden for kistegrave 25 år og for urnegrave 10 år.
Erhvervelse af gravsteder (momsfr i)
For medlemmer af Folkekirken: Gratis
For ikke-medlemmer af Folkekirken:
Kistegravsted m/1 plads
6.242,58
Kistegravsted m/2 pladser
10.404,31
Urnegravsted
1.144,47
Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden (inkl. moms).
Skal også betales ved fornyelse.
Pr. år
25 år
Kistegravsted m/1 plads
144,62
3.615,50
Kistegravsted m/2 pladser
211,21
5.280,25
Yderligere pr. plads udover 2
74,91
1.872,75
Urnegravsted
103,00
1.030,00 (10 år)
Vedligeholdelse af gravsteder (inkl. moms)
Pris pr. år
Renholdelse
Grandækning
Kistegravsted m/1 plads
845,88
520,22
Kistegravsted m/2 pladser
1.267.24
676,28
Yderligere pr. plads udover 2
422,42
156,07
Urnegravsted
650,28
520,22
Legater for en fredningsperiode (inkl. moms)
Priserne for et traditionelt gravstedslegat er pris pr. år (se ovenfor) gange det antal år et gravstedslegat er gældende.
F.eks. koster vedligeholdelsen af et urnegravsted i 10 år med indramning, renholdelse og grandækning kr. 12.735,00
Legataftale er obligatorisk ved følgende gravstedsformer:
Urnegravsted i park, 10 år
5.592,40
Urnegravsted i græs med plade, 10 år
5.592,40
Kistegravsted i græs med plade, 25 år
11.184,50
Urnegravsted, anonym, 10 år
2.601,10
Kistegravsted, anonym, 25 år
10.404,25
Begravelsesudgifter
Gravkastning (momsfr i)
Lørdagstillæg
Voksengrav
5.618,32
1.872,78
Barnegrav
2.809,17
936,39
Urnenedsættelse
593,25
312,13
Andet
Aftale om forårs- og sommerblomster, juletulipaner, kranse og buketter kan tilkøbes. Nyanlæg og omlægning af gravsteder udføres gerne af kirkegårdspersonalet og betales særskilt efter regning. Årsregninger efter de til enhver tid gældende
takster vil blive udsendt forud ved hvert års begyndelse. Kontakt graveren for spørgsmål om vedligeholdelsesaftaler og
andet på 8629 4841 eller graver@maarslet-kirke.dk
Graver Anne Marie Dalsgaard

Foto Anne Marie Dalsgaard

Foto Anne Marie Dalsgaard
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Mårslet Hyggeklub
Flemming Bamse Jørgensen
Torsdag d. 11. februar kl. 14.00
i Mårslet Sognehus

gensen.
Der gives naturligvis smagsprøver på
en række af alle de gode og kendte
Bamse-hits.
Der serveres kaffe og hjemmebag à

40,- DKK.
Musiker og komponist Erik Sletting
fortæller i sit musikalske foredrag
anekdoter og historier fra tiden med
musikkollega Flemming Bamse Jør-

Vel mødt!

Kirkens studiedage 2016
Kirkerne i Tranbjerg, Tiset, Mårslet
og Astrup indbyder til tre spændende
formiddage med foredrag samtale og
debat. Temaet for studiedagene i
2016 er:

”Folk og folk imellem”
Studiedagene er et samarbejde mellem de lokale sogne. Alle er meget
velkomne til at deltage og der kræves
ikke særlige forudsætninger for at
kunne være med.
Alle studiedage ligger på lørdage
kl. 9.30-12.00.
Pris: 75,- DKK for alle tre studiedage
eller 25,- DKK pr. gang.
Prisen inkluderer formiddagskaffe.
Betaling og tilmelding sker ved første
studiedag.

Program for Kirkens studiedage:
Lørdag d. 6. februar, Tiset Sognehus, Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg: Livet til ”folkegavn” - om
Grundtvigs syn på folk og samfund
ved Jørgen Carlsen, idehistoriker,
højskoleforstander og medlem af
etisk råd
Lørdag d. 27. februar, Astr up Sognegård, Østergårdsvej 221 A, 8355
Solbjerg: Når folkene vandrer. Flygtningemodtagelse mellem selvforsvar
og næstekærlighed ved Svend Andersen, dr . theol. og pr ofessor i etik
ved Aarhus Universitet
Lørdag d. 23. marts, Tr anbjer g
Sognegård, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg: Tillid er Danmarks guld ved
Gert Tinggaard Svendsen, pr ofessor ved Institut for Statskundskab,
Aarhus Universitet
Menighedsrådet

Del med verdens
fattigste
Under dette tema deltager Mårslet
Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling.
Det gør vi søndag den 13. marts
2016
Vi tror på, at såvel akut nødhjælp
som langsigtet udviklingshjælp er
veje frem mod en afskaffelse af fattigdom og dermed med til at give og
sikre en værdig tilværelse for millioner af mennesker, der ikke er så heldige som os.
I år vil de indsamlede midler primært blive investeret i verdens
fattigste kvinder.
Ifølge Verdensbanken og FN har det
nemlig vist sig, at en forbedring af
den enkelte kvindes situation giver
den hurtigste og længstvarende effekt i fattigdomsbekæmpelsen.
Vi vil derfor gerne lokalt være med
til at bakke op om at bekæmpe al
fattigdom – både den naturskabte
og den menneskeskabte.
Det gør vi ved at aflægge samtlige
husstande i Mårslet Sogn et besøg
søndag den 13. marts i tidsrummet
kl. 10.00 - 13.30.

Indsamlingen sættes i gang kl. 10.00
i Sognehuset, Obstrupvej 4 A.
Sæt X i din kalender og meld dig
allerede nu som indsamler på tlf.
8629 0629 / 4011 0175 eller på email: k.lunderskov@gmail.com.
Glæder mig til at høre fra dig.
På vegne af Mårslet Kirke
og menighedsråd
Knud Lunderskov
Langballevænget 6
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LitteraturCafé
Fuldmagt til liv!

Temadage for
7. klasserne
7.C og 7.D – fredag den 5. februar
fra kl. 8-14.
7.A og 7.B – fredag den 26. februar
fra kl. 8-14.

Alle er velkommen til en hyggelig og
spændende caféaften i Mårslet Sognehus, Onsdag den 3. februar kl. 19.30.

Temaet for Skole-Kirke-Temadagene er J ALOUSI. Dagen er
struktureret som et løb med udgangspunkt i bibelske fortællinger.
Dagen afsluttes i kirken. HUSK
madpakke.

Her vil forfatter og debattør Iben
Krogsdal holde et foredrag over
emnet: Fuldmagt til liv!
Iben Krogsdal vil fortælle om det moderne menneskes forandrede livsvilkår
ud fra en række af sine helt nye salmer. Hun vil tale om dagligdagens
magt og afmagt og stille spørgsmålet
om kristendommen stadig kan være
relevant for mennesker i dag.
Caféaftenen arrangeres af Mårslet Menighedsråd (KulturCaféen) i samarbejde med Litteraturkredsen 8320.

PåskeCafé

Entre: 50,- DKK.

Fredag d. 11. marts kl. 17.30

MusikCafé
Søndag
d. 28. februar
kl. 16.00
i Mårslet Kirke

Efter koncerten indtages et dejligt
påskemåltid. Mellem retterne synges
påske– og forårssange, og deltagerne
inviteres til at medbringe små underholdende indslag.

Emnet er ”The Beatles”, og rammen
sættes af duoen, ”The Blackbirds”,
som består af sangerinden, Karoline
Budtz, og guitar isten, Søren Bødker Madsen.
Karoline Budtz er uddannet r ytmisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun favner bredt stilistisk og optræder i mange forskellige
sammenhænge lige fra jazz-klubber
til kirker og private arrangementer.
Søren Bødker Madsen er klassisk
uddannet guitarist - både fra Det Jyske Musikkonservatorium og fra Basel og Wien. Han har vundet internationale guitarkonkurrencer og har stor
koncertvirksomhed i ind- og udland.

Menighedsrådet, Aktivitetsudvalget
og KulturCaféen indbyder igen i år
til Påskemåltid i Sognehuset.
Der indledes med en lille kammerkoncert med bassangeren Jeppe
Aastrup, bosiddende i Mår slet og
barnebarn af teologen og salmedigteren K.L. Aastrup. Pianist og organist
ved Mårslet Kirke Pia Labohn akkompagnerer.

OBS: Max 60 deltagere efter først-til
-mølle-princippet

Duoen spiller en række fantastiske og
sprælske fortolkninger af The
Beatles’ udødelige sange. Der veksles
mellem ord og musik, og koncerten er
dynamisk, underholdende og særdeles professionelt udført.
Genhør med perler som ”Hey Jude”,
”Lady Madonna”, ”Here Comes the
Sun” og mange andre.
Der er adgang til kirken fra kl. 15.30,
og entréen er 50,- DKK .

Billetsalg à 200,- DKK begynder
1. februar. Tilmeldingsfrist senest
1. marts.
Tilmelding og billetsalg sker ved
henvendelse til kordegn Henny Margrethe Bauning på tlf. 86 29 34 40
tirsdage og onsdage ml. kl. 9.00 og
kl. 13.00.
På vegne af Kulturcafé8320
Pia Labohn
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Nyt om præsteboligen
Umiddelbart efter Hanne Davidsens
fraflytning for at tiltræde et nyt embede i Rudkøbing pr. 1. august 2015,
blev der med henblik på præsteskifte
foretaget provstesyn af præsteboligen.
Her stod det hurtigt klart, at hele boligen trængte til en omfattende renovering. Og samtidig fik præstegårdsudvalget til opgave at indhente - og indsende håndværkertilbud til provstiet,
ligesom det også er provstiet, der har
udpeget de implicerede håndværkere
til
renoveringsprojektet.
Gode og solide håndværkere har i
løbet af efteråret indbyrdes tilrettelagt
arbejdsgangen med renoveringsarbej-

det, som påbegyndtes først i september.
I hele renoveringsperioden har udvalget nøje fulgt det fremadskridende
arbejde. Og det har været en gevinst
for menighedsrådet, at kirkeværgen,
der både er en erfaren håndværksmester og samtidig en del af præstegårdsudvalget, næsten dagligt førte
tilsyn
med
boligen.
Halvvejs i renoveringsforløbet udbad
provstiet sig en afleveringsdato. Og i
samråd med håndværkerne kom vi
frem til datoen 1. december 2015.
Jeg kan oplyse, at tidsfristen blev
overholdt.

Fredagsspisning
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær.

Tilmelding senest to dage før til:
rl@maarslet-kirke.dk

Det er nu med stor glæde, at vi kan
fremvise en gennemrenoveret og tidssvarende
præstebolig.
Vi forventer at præsteembedet er besat senest den 1. marts 2016.
Menighedsrådsmedlem Else Kjemtrup

Mårslet Indre
Mission
Onsdag den 24. februar er der årsdrøftelse i Mårslet Indre Mission.
Vi ser tilbage på året, der er gået og
vender arbejdet i børneklubber, diverse møder og udvalg.
Desuden drøfter vi evt. nye tiltag.
Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet
Sognehus.

Næste gang er fredag den 5. februar
kl. 18.00-20.00 i Sognehuset i Mårslet
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.

Både køkken og badeværelse havde
interiør fra 1970’erne, ligesom der
var et indbygget skab med endnu flere år bag sig. Det er nu alt sammen
udskiftet, og de gamle gulve er blevet
afhøvlet, alt træværk samt vægge og
lofter er blevet malet, og på flere af
gulvene er der lagt nyt linoleum.

Ebbe Nørgård Pedersen og
René Tindbæk Lunderskov,
Mårslet Menighedsråd

Børneklubberne
Mariehønen

er legestuen for børn op til 6 år.
Sognehuset, mandag kl. 16.15 - 17.30
Vil du vide mere så kontakt:
Jette Kristoffersen, tlf. 6084 5520
Susanne Lunderskov, tlf. 6086 2617
Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.

Lærkereden

er for alle børn fra 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
Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge, tlf. 30292663
Mette Nørgaard Pedersen, 40954529

Ørnereden

er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4.– 8. klasse.
Sognehuset, mandag kl. 19.00 - 20.30
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
Gunnar Kasper Hansen,
Holmevej 112,
8270 Højbjerg,
tlf. 42583112
gu.ka.han@privat.dk
Fridag: mandag
VIKARPRÆST (kun konfirmander)
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
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com

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

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

Nyt fra kirkegården
Find Gravsted - Ny App til din
smartphone
Vidste du at Mårslet Kirkegård nu er
med i en gratis service, som alle kirkegårde kan tilmelde sig?
Kirkegårdens gravsteder er søgbare
fra hjemmesiden:
www.findgravsted.dk
Med App’en på din smartphone kan
du via den indbyggede GPS finde det
gravsted, du søger.
Først vælges hvilken kirkegård, som
du vil søge på og dernæst et navn. Så

fremkommer en navneliste og markeringer på kortet. Sløjfede gravsteder
vises ikke.
Kirkegårdens takster og kontaktoplysninger er ligeledes tilgængelige fra
App’en.
Hent Find Gravsted App i GooglePlay til Android telefoner, og i App
Store til iPhone. Har du ikke en
smartphone kan du prøve gravstedssøgningen på internettet fra adressen
www.findgravsted.dk
Graver Anne Marie Dalsgaard

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.

Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:
24. februar kl. 19.00
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.
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Generalforsamlinger i TMG 2016
Pentanque Mandag d. 22/2 kl. 18.00 Halhuset
Håndbold
Mandag d. 22/2 kl. 19.00 Halhuset
Badminton Mandag d. 22/2 kl. 20.00 Halhuset
Fodbold
Mandag d. 22/2 kl. 20.00 Skolens kantine
Gymnastik Tirsdag d. 23/2 kl. 19.30 Halhuset
Dart
Tirsdag d. 23/2 kl. 19.30 Flash
Basket
Onsdag d. 24/2 kl. 19.30 Halhuset
Motion
Onsdag d. 24/2 kl. 19.30 Halhuset
Tennis
Onsdag d. 24/2 kl. 19.00 Skolen, lokale 3
Volley
Mandag d. 29/2 kl. 19.00 Halhuset
Cykelmotion Mandag d. 29/2 kl. 19.00 Halhuset
TMGs hovedgeneralforsamling onsdag d. 16/3
Se mere om TMG og de enkelte afdelinger på: tmgsport.dk

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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TMG pigerne giver alle baghjul……..
ne fra TMG Håndbold indtog Racehall – den største nervøsitet var kun at
spore fra trænerne og de fremmødte
forældre.

Pigerne fra TMG Håndbold er altid
klar på en udfordring på håndbold banen, men at de også gik til stålet da de
blev placeret i en gokart var alle nok

ikke forberedt på.

Allerede da de holdte i pitten blev der
gasset op, og jeg skal love for at der
blev ikke kørt mange meter inden, de
hver især fandt ud af hvor speederen
sad på sådan en tingest - og så blev
hastigheden bare øget kontinuerligt.
Det var en fantastisk formiddag og
det har været en fantastisk sæson inden ombrydningen for disse piger, der
bare bliver bedre og bedre.

Uanset alder, højde og drøjde, blev
der gået til den da U12 og U14 piger-

Godt gået til både U12 pigerne og
U14 pigerne.
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Gratis træning resten af sæsonen i TMG Håndbold
for årgang 2007 – 2011 !!

i hallen og kaste lidt bold - der er endags stævner for U6 & U8 hvor man
virkelig kommer i kamp mod alle mulige andre i kredsen.
Der er 3 trænere tilknyttet U5, som er
årgang 2010 + 2011, de træner onsdage fra klokken 15.45 – 16.30
Der er 3 trænere tilknyttet U6, som er
årgang 2008 + 2009, de træner onsdage fra klokken 16.30 – 17.30
Der er 4 trænere tilknyttet U8, som er
årgang 2007, de træner torsdag fra
klokken 15.30 – 16.30

Vi er rigtig mange i TMG Håndbold
der er vilde med at spille håndbold og
vi vil bare så gerne have, at der er
mange flere der finder ud af hvor
sjovt det kan være at spille håndbold i
TMG.
Derfor tilbyder vi ALLE nye - lige fra

U5 – U8 at komme og træne resten af
sæsonen helt gratis - det lyder naturligvis for godt til at være sandt men vi
har en flok super træner der står klar
til, at træne endnu flere børn end de
gør i dag.
At spille håndbold er ikke bare en tur

Check altid www.tmg-haandbold.dk
her vil der være nyheder og kontakt
data på alle de tilknyttede trænere –
det kunne jo sagtens være naboen eller naboens datter der var træner…….
Kom og oplev fællesskabet ved at
spille en holdsport – masse af plads
- også til at udfolde sig individuelt…..

Husk Deadline Den 10. hver måned
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TMG Motion 12 friske spinnere
12 friske mårslettere mødte op til 3
timers spinning-Marathon søndag den
10/1 og fik kick-startet året. Nogle
sjove og svedige timer med 4 forskellige og veloplagte instruktører.
Mvh. TMGs spinninginstruktører

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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TMG Dart i nye lokaler
spiller internt i klubben, for hyggen
og samværets skyld og fordi de synes
det er sjovt at spille dart.
Dart-sporten er virkelig på vej fremad
i Danmark i øjeblikket, og nu er
TMG Dart rigtigt gearet til at byde
velkommen til nye interesserede. Både dem der virkelig vil konkurrerer
og dem der spiller for hyggens skyld.

Foto: Jonas Dyhr Rask

I november sagde TMG Dart goddag
til nye lokaler.
Efter tre år i Halhusets cafeteria, er
TMG Dart nu rykket ned i FLASH,
ungdomklubbens festlokale i kælderen ved siden af egnsarkivet, under
Mårslet Skole.
Her er der ikke alene mere ro til den
koncentrations-krævende sportsgren,
der er også meget bedre plads.
Halhuset har altid været et godt sted
at spille dart, men med vores stigende
medlemstal begyndte der at være kø,
for at komme til at spille en kamp.
Samtidig kom der også klubber ude
fra, som vi spillede kamp mod, hvilket begrænsede muligheden for at
spille til et hold på 4.
Medlemmerne har selv indrettet de
nye dart-faciliteter og har virkelig fået noget ud af de større rammer:
Ud over to virkelig fine kamp-baner,
er der også blevet plads til hele fem
træningsbaner. Plus en bane til hygge
-og special-spil. Så kø ved skiverne,
er ikke et problem mere.
Stort set alle i klubben har jo hjulpet
til med flytning og indretning og specielt et par af gutterne har virkelig
lagt et stort arbejde i, at få det helt
rigtige miljø frem, så med det engagement er der nu både mulighed for
seriøst dartspil og hyggespil på sam-

Så hvis man er nysgerrig og minimum 15 år, er alle, uanset køn og niveau, velkomne til at komme ned og
se om Dart er noget.
Vi holder dartlokalerne åbne tirsdag
og torsdag fra kl. 20.00 til 22.00

me tid.

Venlig hilsen

Klubbens resultater tyder da også på,
at der faktisk dyrkes seriøst pile-kast:
Klubbens to hold i BoligforeningsDarts 2. division, ligger side om side i
toppen som nummer 1 og 2.
Der spilles også i Dansk Dart-Union
regi:
Her spilles der med ét hold i kvalifikations-rækken som ligger på en pæn
2. plads.

Søren Houlberg
På vegne af TMG Dart

Men man vælger jo helt selv hvilket
niveau man vil spille på. Vi har da
også medlemmer der stort set kun

Foto: Jonas Dyhr Rask

Foto: Jonas Dyhr Rask
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Limfjordscup 2015
U12 nåede semifinalen i B-slutspillet,
U14 TMG1 nåede kvartfinalerne i Aslutspillet og U14 TMG2 nåede 1/8finalen i B-slutspillet. Flotte resultater
og kampene har givet en hel del erfaringer for både de rutinerede og de
nye spillere. Derudover har de tre dages samvær rystet spillerne godt sammen – ikke mindst U12´ernes kl.
06:50-morgenvækning af trætte
U14´ere (og deres trænere) bidrog flot
til den gode stemning!
Alle spillere samlet
Julen er traditionernes højtid. En af
traditionerne er det årligt tilbagevendende internationale basketballstævne
i Lemvig, Limfjordscup. I år har
Cup’en 25 års jubilæum og ikke færre
end 160 hold og mere end 1.500 spillere deltager i stævnet. TMG markerede jubilæet ved at stille med 3 hold;
et U12- og to U14-hold. Dertil 3 trænere og to forældre.
I år havde U14 arrangeret samkørsel
med AGF i en stor bus med afgang
fra Fjordsgade Skole søndag den 27.
december kl 15.45, mens U12 havde
forældrechauffører Alle var forventningsfulde og spændte. For nogle var
det første gang; for flere af U14 spillernes vedkommende var det 4. gang i
træk. Ens for alle var, at de glædede
sig til 3 dage med basketball, mødet
med udenlandske hold og råhygge i
campen. Alle tre hold blev indkvarteret på Christinelystskolen lige overfor
Idrætscenteret, hvorfra der også blev
serveret mad. Så det var jo nemt 
Alle klubber får tildelt et eller to klasselokaler til camp. Det gik stærkt med
at få omorganiseret borde og stole og
gjort plads til luftmadrasser, liggeunderlag, tasker, dyner, soveposer og
forlængerledninger til mobilopladere. Et kort øjeblik så det organiseret og veltilrettelagt ud. Det ændrede sig hurtigt! Efter første
”slåskamp” på de store luftmadrasser,
var rummet ét kaos. Det blev ikke
bedre efterhånden som der kom brug-

te sokker og håndklæder med i spillet

Mandag den 28/12 stod alle hold
overfor deres første puljekampe. Alle
hold inddeles efter årgang i puljer af 4
-5 hold og får derfor minimum 3-4
kampe plus en placeringskamp (1/8dels finale). De fleste spiller to kampe
pr. dag med god tid imellem kampene
til at nå til frokost og slappe af. Da
stævnet afholdes i haller i og udenfor
Lemvig, stiller stævnet shuttle-busser
til rådighed, som hvert 10. minut
transporterer spillere og trænere
rundt. Vi skulle derfor ikke bekymre
os om, hvordan vi kom til og fra de
enkelte kampe. Spillerne var spændte
på deres første møde med deres modstander. U12 mødte SCALA Hamburg som de efter en hård kamp tabte
48-26 til. U14 TMG2 mødte belgiske
Lokomotiv 93. TMG2 lagde godt fra
start og fulgte med i første halvleg.
Desværre kom lokomotivet op i fart
fra anden halvlegs start og de tabte
med godt 20 point. U14 TMG 1 mødte en tom bane. Deres modstander var
ikke mødt op til stævnet og TMG 1
vandt uden kamp. En lidt kedelig start
på stævnet, når nu man havde glædet
sig til at spille noget basketball.
De næste dage gik det slag i slag med
kampe formiddag, eftermiddag og enkelte aftenkampe; morgenmad, frokost og aftensmad i Idrætscentret og
ikke mindst en tur i svømmehallen.
Der blev gået til stålet i kampene.

Ingen tvivl om, at hygge og god basketball var i højsædet, og at vi kigger
fremad mod næste Limfjords Cup i
juledagene 2016.
Rikke Lysholm
Sune Birk Kerndrup
Bo Vangsø Iversen
Peter Hahn

U12 forsvarer

Fuld koncentration på bænken hos U12

U14 TMG 2 i angreb

Straffe til U14 TMG 1
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Nyt fra TMG Gymnastik
Arrangement
for
hjælpetrænere
I gymnastikåret 2015/16 har vi 14
dygtige hjælpetrænere i alderen 11-15
år, som assisterer instruktørerne på
vores mange børnehold. Før jul holdt
bestyrelsen et pizza-arrangement for
de unge hjælpere, hvor vi fik hygget,
grinet og samlet op på deres mange
erfaringer. Alle fik mulighed for at
fortælle om deres oplevelse med at
være hjælpetræner, og der kom mange gode forslag til, hvordan de hver
især kunne blive bedre og hvordan de
kunne håndtere de meget forskellige
situationer, de kommer ud for. De var
også meget opmærksomme på, at det
de følte sig bedre rustet til at tage an-

svar og til at lære fra sig. Desuden var
de også alle enige om, at der var et
rigtig godt kammeratskab blandt hjælpetrænerne, hvilket man tydeligt kunne mærke i løbet af arrangementet.
Tak til jer alle for jeres engagement
og energi!
Nytårskur for instruktører og hjælpeinstruktører .
Sidste weekend i januar afholder
TMG Gymnastik den årlige nytårskur
for instruktører og hjælpetrænere,
hvor vi hygger os i festligt lag. Med
godt 50 instruktører og hjælpeinstruktører i truppen er der basis for mange
gode snakke på tværs af alder, gym-

nastikhold og baggrunde.
Gymnastikopvisning
2016
Gymnastikholdene har genoptaget
træningen efter en velfortjent juleferie. Der bliver trænet ihærdigt for at
blive klar til gymnastikopvisningen d.
5. marts 2016. Sæt kryds i kalenderen
og kom og oplev, hvad vores dygtige
børnehold (fra 2-15 år) har øvet sig på
hele vinteren. Udover vores egne
hold, får vi besøg af to gæstehold,
bl.a. Elbæk Efterskoles dygtige opvisningshold, som vil give os en smagsprøve på deres kunnen. Entré 25 kr.

Husk Deadline Den 10. hver måned
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Status på Mårslet MultiHal-projektet

I starten af december havde byggegruppen møder med alle MultiHallens
potentielle brugergrupper. På møderne fik brugerne præsenteret det foreløbige projektforslag, og de fik mulighed for endnu en gang at komme med
ønsker og input til projektet.
Brugergrupperne er alle afdelingerne i
TMG, Fællesrådet, 105 g. blandet
samt Egnsarkivet. Hele vejen rundt
var der god og positiv respons på projektforslaget, og alle glæder sig til at
se det realiseret.
Byggegruppen er nu i gang med at
lave en endelig opsamling på de input, der kom på møderne, og medio
februar forventes afholdt en sidste
workshop, hvor en repræsentant fra
hver brugergruppe, byggegruppen,
fondsbestyrelsen, bygherrerådgiveren

og totalentreprenøren får aftalt de sidste detaljer i projektforslaget for byggeriets fase 1. Totalentreprisekontrakten har desværre måtte vente på sig,
da de sidste aftaler med Aarhus Kommune omkring lejeaftale af grund
fortsat pågår.
Det er nu forventningen, at kontrakten
vedrørende byggeriet underskrives
ultimo januar/primo februar med opstart af arbejder i det eksisterende
HalHus 7. marts 2016.
I forhold til fase 2 (sammenbygningen
med skolen) er totalentreprenøren
sideløbende gang i udformningen af
et projektforslag, hvor skolen og Børn
& Unge også er en del af samarbejdet.
Fase 2 er i øjeblikket under endelig
politisk behandling, og rammerne for
den forventede ekstrabevilling på de
4mio. skal bearbejdes i løbet af febru-

ar og marts måned.
Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år for styregruppen og fondsbestyrelsen bag MultiHallen samt alle
de mange implicerede omkring projektet. Der er blevet afholdt et hav af
møder med forskellige interessenter,
og der er blevet knoklet med indsamling, økonomi, udbud, projektering og
en masse andre spændende ting.
Tak til alle borgere i Mårslet for jeres
store opbakning til projektet. Vi har
stadig brug for midler til projektet, så
hold jer endelig ikke tilbage med den
økonomiske støtte.
Godt nytår til alle!
MultiHal bestyrelsen
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Husk sidste frist for
indlevering af stof,
annoncer og rettelser
er d. 10. i måneden
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Den sande fortælling om bierne og blomsterne
eller ”bierne og frugttræerne” eller
”bierne og forsyning af levnedsmidler” er arbejdstitlen på det åbent-hus
arrangement, som Moesgård Biselskab for Holistisk Biavl inviterer alle
i området til onsdag den 24. februar
kl. 19 på Malling Plejehjem. Så har
du lyst til at vide, hvordan der egentlig ser ud inde i et bistade, hvor mange bier der er, hvad honning dybest
set er, hvad bien foretager sig, når den
summer rundt i blomsterne, og om det
med bierne og blomsterne har noget
på sig, så er du hermed inviteret og
hjertelig velkommen. Dygtige og entusiastiske biavlere fra foreningen vil
fortælle og vise frem og der bliver rig
mulighed for at få svar på alskens
spørgsmål samt for at smage på hon-

ning, mjød osv.
Godt en uge senere, den 7. marts, går
startskuddet til årets begynderkursus i
biavl. Der er stadig plads til og brug
for mange flere biavlere i Mårslet og
omegns haver og hegn. Gennem begynderkurset bliver du hjulpet godt i
gang og kan anskaffe bier i maj og
slynge første høst af egen honning i
juni 2016. Kurset foregår på Jordbrugets UddannelsesCenter (Beder Gartnerskole) 4 mandage i marts/april,
hvorefter du bliver tilknyttet en mentor og et særligt begyndernetværk.
Tilmelding til kurset til Alice Schou
Nørgaard, tlf. 26296775, mail
asn@aarhustech.dk.

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

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

Klaverundervisning
Piano v/Lis Brøsted Pedersen
Majsvænget 74, 8340 Malling
86 10 05 32 29 42 25 92
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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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Internationalt samarbejde om flygtninge
trækker tråde til Mårslet
lem, så det er spejdere i alle farver,
som samarbejder om det her. Vi
kommer til at klæde lederne på, så de
kan holde kurser i hvordan man modtager nye folk i et samfund eller bare
i en spejderflok,” siger Anne.

En weekend i november var spejdere fra 27 lande samlet i København
for at drøfte hvordan de som verdensomspændende
organisation
kunne inspirere og hjælpe hinanden til at løfte opgaven med at
hjælpe og integrere flygtninge i deres respektive lande. To spejderledere fra Mårslet var med som henholdsvis koordinator og deltager.
Det er vist ikke gået nogens opmærksomhed forbi, at Europa i øjeblikket
står med en enorm udfordring i takt
med at flere og flere folk er på flugt
fra blandt andet Syrien. De fleste har
nok også hørt frivillige organisationer
som Røde Kors og Red Barnet nævnt
i forbindelse med hjælpearbejdet både herhjemme og i udlandet. Men at
spejdere rundt omkring i Europa er en
vigtig del af det frivillige korps vil
være nyt for mange.
Ikke desto mindre er de i lande som
Tyrkiet og Grækenland af regeringen
blevet bedt om at hjælpe til – blandt
andet med at uddele nødhjælp og
med at håndtere og organisere de store menneskemængder – for det er noget at det, spejdere er gode til.

Det var noget af det, spejderleder Anne Schramm fra De grønne pigespejdere i Mårslet blev klogere på, da hun
var med som deltager på det internationale flygtningeseminar ’Refugee
Response Seminar’ i København.

”Det var vildt spændende at møde
folk fra andre lande – og nogle af
dem havde rigtig meget erfaring med
flygtninge allerede. De fortalte om de
ting, de havde hjulpet med allerede
og så diskuterede hvordan vi som
spejdere kan være med til at gøre noget aktivt ved flygtningesituationen,”
fortæller hun.
Seminaret var organiseret af Spejderne i Danmark på opfordring af
WOSM –World Organization of the
Scout Movement. En anden Mårslet
spejderpige – flokleder Pia Risør –
sad med i koordineringsgruppen, som
på få måneder skulle stable et weekendseminar på benene.
”Målet med seminaret var at finde ud
af, hvordan vi som spejdere – eventuelt i samarbejde med andre frivillige
ungdomsorganisationer - bedst kan
hjælpe der hvor vi er,” forklarer hun.
WOSM har på verdensplan 100 millioner medlemmer, så hvis man kan få
alle aktiveret i at finde gode lokale
løsninger, er verden godt i gang.
Anne er i øjeblikket i gang med at
kigge på det materiale, som hendes
tyske spejder’kolleger’ har udarbejdet
– og her er mange gode idéer til hvordan spejderne i Danmark – og selvfølgelig også Mårslet – kan blive
dygtige til at udvise medborgerskab i
forhold til de flygtninge som kommer
hertil.
”Spejderne skulle gerne få en forståelse for de mennesker, som kommer.
Vi kommer længst gennem en koordineret indsats spejderkorpsene imel-

Koordinator Pia Risør understreger,
at seminaret var starten på en proces,
som skal sættes i gang, men hun mener, at spejderne kan komme til at
spille en aktiv rolle – både overfor
flygtninge, som kun er her for en
stund og for dem, som ender med at
blive i Danmark.
”Vi kan hjælpe med at integrere via
vores allerede eksisterende fællesskab, hvor alle er velkomne. Gennem
spejderne – eller andre foreninger –
kan de lære, hvad det også vil sige at
være en del af et demokratisk samfund. Det er ikke kun at have lov til at
stemme; det indgår også i en hverdagssammenhæng her,” forklarer
hun.
Hun håber, spejderbevægelsen i hele
verden kan være med til, at flygtninge
føler sig velkomne, der hvor de nu
end kommer frem. At de får skabt sig
et netværk og kommer i gang med et
nyt liv. For dem, som på sigt rejser
tilbage, har hun et håb:
”Det vil jo være ret fantastisk, hvis vi
kan være med til at lære dem noget
om den demokratiske model og foreningsarbejdet, som de tager med sig
tilbage og bygger videre på,” siger
Pia Risør.
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Husk !
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Hver
måned
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