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JEG VOVER PELSEN
OG SIGER DET HØJT
For en måneds tid siden blev vi gjort bekendt med et rygte om, at
vi har en udfordring med tyveri blandt de unge mennesker, der
besøger os i frikvartererne fra skolen.
At det er nemt at stjæle fra os. At man ikke bliver opdaget. At det
jo bare er små beløb. At vi jo alligevel har varer nok. Og ganske
rigtigt viste det sig, da vi gravede i vores overvågning, at vi bliver
bestjålet. JA det er NEMT at stjæle fra os. Nogle dage er vi måske 5 mand på arbejde hvor 1 er i grønt, 1 i slagter, 1 i kassen og
1 i mælke -afdelingen. Men det er jo selvfølgelig ikke en undskyldning, at det det er nemt, og at risikoen for at blive opdaget
er lille.
fila@eplusn.dk

Så kan man diskutere om det er den enkelte der skal udpeges som
syndebuk, eller om en kollektiv løftet pegefinger er den rigtige
tilgang.
Med baggrund i de rygter vi hører, vil jeg som uddeler i SuperBrugsen, tillade mig at opfordre alle jer forældre til børn i de store årgange på Mårslet skole, til at tage en snak med jeres barn om
forskellen på dit og mit. Og om hvilke konsekvenser det kan have, hvis man bliver taget for butikstyveri i sin lokale brugs. At
man, når man besøger brugsen i frikvarteret, naturligvis betaler
for sine varer og i øvrigt opfører sig ordentligt, så det er rart for
alle parter at komme i brugsen. At hvis man stjæler, er der kun en
til at betale: din nabo. Jeg tillader mig derfor, med tanke på det
gruppepres, lyststyring og grænsesøgning alle unge mennesker
skal igennem, at sige det højt som en kollektiv ytring, der kan
ramme bredt og blive diskuteret ved køkkenbordet.
Vi er glade for at børnene besøger os og er kede af at vi skal ”lege
politi” overfor dem og håber med denne opfordring blot på, at I
vil tage dialogen med jeres børn og hjælpe os med at få dette problem løst.
Troels Laursen, Uddeler i SuperBrugsen
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Stort og småt fra Fællesrådet
Nyt fra seneste FU-møder den
10. marts samt 7. april.
Det nye Fællesråd mødtes efter repræsentantskabsmødet og introduceredes for hinanden. Fællesrådet har
således fået to nye medlemmer: Anders Kjær og Finn Larsen. Det nye
fællesråd konstitueredes med Anders
Kjær som ny formand, Jens Thomsen
fortsættende som næstformand, Carsten Bedsted fortsættende som sekretær og Margrethe Bogner som ny kasserer.
Fællesrådet ser tilbage på en konstruktiv og engageret repræsentant-

skabsmøde, hvor den nye form med
prædefinerede diskussionstemaer fungerede rigtig godt. Der er bred enighed om at arbejdet med disse overordnede temaer for 8320 skal fortsættes
og således udgøre et fundament for
det videre arbejde med en helhedsplan for Mårslet og omegn. Således er
arbejdet med helhedsplanen fortsat og
senest har vi haft et borgermøde om
Mårslets’ fremtid på Testrup Højskole
tirsdag den 19. april (mødet er afholdt
efter dette blads deadline). Arbejdet
med helhedsplanen fortsætter med
uformindsket styrke i FU og med deltagelse af – og input fra – alle interesserede borger i Mårslet.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Input, ideer og kommentarer til FU er
altid velkommen – på MaarsletFU@gmail.com.
Se yderligere i referatet på
www.maarslet.net
Fællesrådet

Anemoner

De første hvide anemoner viser sig i
skovbunden på sydvendte skrænter i

slutningen af marts og begyndelsen af
april. Smukkest er det hvide tæppe af
anemoner i slutningen af april og begyndelsen af maj. De skal have færdigblomstret, inden bøgen springer ud
og lukker for lyset.
Den hvide anemone vokser på fugtig
ofte leret bund. Den er almindelig i
hele Danmark.
Den gule anemone er ret almindelig i
Østjylland og på øerne. Der er mange
af dem i Vilhelmsborgskoven især
langs vejen.
Den blå anemone har en anderledes

opbygning end de andre anemoner
både, hvad angår blade og jordstængler. Den vokser som regel på kalkrig
og muldrig bund. Findes flere steder i
Marselisborgskovene.
For øvrigt findes der en hybrid mellem hvid og gul anemone, svovlgul
anemone.
Rundt i Norden findes flere andre
anemonearter. En del af dem findes
som havearter i Danmark og kan være
forvildet i naturen.
Ole Vangsø Iversen

Husk Deadline Den 10. hver måned
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Vi har brug for DIT bud på
hvad der gør Mårslet til et godt område at bo i!
Kære nabo i Mårslet, Testrup, Hørret og Langballe
Aarhus byråd forventer, at Aarhus
Kommune skal vokse til 450.000 borgere inden 2050. For at kunne rumme
denne kraftige vækst, ønsker man at
omdanne og fortætte de eksisterende
bysamfund, hvor der lægges vægt på
byområder langs letbanen. Der kan
derfor trækkes en lige linje mellem
vækst i Aarhus Kommune og byrådets planer for udvikling i Mårslet
som by og område: Det er bl.a. her de
mange nye borgere skal bo.
Det er åbenlyst, at så stor en tilvækst
har potentialet til at forandre vores
lokalområde markant – og sker det
uden fornøden bevidsthed om de kvaliteter, som gør vores område dejligt
at leve i, risikerer vi at forringe dem.
Denne bekymring var udtalt på det
seneste borgermøde på Testrup Højskole, hvor der var lejlighed til at udspørge rådmand Christian Würtz om
Planstrategi 2015. Både rådmand og
Mårslet Fællesråd stillede sig derfor
bag et ønske om at Mårslet som område opbygger en helhedsplan, som
kan give Planstrategien modspil, ideer
og kvalitet, når den senere skal udmøntes.
Derfor sætter vi nu gang i arbejdet
med at opbygge en helhedsplan for
hele 8320 Mårslet. Helhedsplanen

skal præcist beskrive det, som gør det
godt at bo her, og også pege på de
ting som kan blive bedre endnu. Med
andre ord skal vi beskrive de gode udviklingsmuligheder, som udbygger og
sikrer områdets mange fine kvaliteter.
Det er klart, at en sådan helhedsplan
hviler på at byen og området faktisk
deltager i og bidrager til den – vi har
brug for DIN mening og DINE ideer,
hvis resultatet skal blive den rettesnor
for områdets udvikling, som vi ønsker, og som du kan være tjent med i
de kommende år.
Vi vil derfor benytte lejligheden til at
fortælle om den proces vi lige nu har
sat i gang. Vi forventer at gennemføre
processen med fem møder som hovedaktiviteter, der alle vil blive annonceret på Mårslet Net, i Mårslet
Bladet og ved opslag rundt om i Mårslet:
 19. april holdes et borgermøde på
Testrup Højskole, hvor vi vil skitsere proces og hovedaktiviteter,
samt tage hul på de første drøftelser af indhold i helhedsplanen
 I forsommeren vil vi igen samle
byen omkring indholdet i helhedsplanen. Op til mødet vil vi på flere
måder forsøge at nå ud til både
borgere og foreninger, for at sikre
størst mulig tilslutning til arbejdet
med
helhedsplanen.

Der forventes derefter at arrangere
et debatmøde for hele lokalområdet, hvor også Aarhus Kommune
vil deltage, og hvor der vil være
mulighed for at spørge ind til planstrategien og konkrete projekter.
Med andre ord vil vi skabe mulighed for at alle med interesse for
byens udvikling kan orientere sig
om kommunens planer og holdninger til dette. Emner fra dette møde
vil indgå i det videre arbejde med
helhedsplanen.
 Der forventes derefter at gennemføre to møder i efteråret 2016,
hvor de mange input og ideer til
helhedsplanen gennemarbejdes til
en egentlig helhed. Denne proces
vil også foregå som borgermøder,
hvor alle kan bidrage. På et af disse møder besluttes det, hvorledes
helhedsplanen skal høres og godkendes lokalt, så den kan bruges
formelt i de kommende års dialog
med Aarhus Kommune og byråd.
Kom derfor til så mange møder som
du/I orker. Alle er velkomne og vi ønsker så mange ideer og gode drøftelser som muligt, så vi som lokalområde kan stå samlet om at udvikle områdets mange kvaliteter og værdier i de
kommende år. Vel mødt!

Husk Deadline Den 10. hver måned

Mvh Mårslet Fællesråd.
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Kræftens Bekæmpelses Indsamlingsresultat
godt modtaget. Med på ruten fik indsamlerne en vand sponseret af Santander Consumer Bank.
Mens Karl Jørgen Jensen og Poul talte bøtterne op kunne indsamlerne nyde lidt sødt - også sponseret af REMA
1000.

Søndag den 3. april kl. 10 mødtes 45
indsamlere på lokalcentret Kildevang,
hvor vi startede dagen med kaffe og
rundstykker sponseret af REMA1000.
Derefter gik indsamlerne ud på ruterne for at vise flaget – landsindsamlingens motto var igen i år VIS FLAGET - og det lykkedes, idet alle kom
tilbage og fortalte, at de var blevet

Der blev i år indsamlet 39.466 kr i
kontanter. Dertil kommer de beløb,
der blev givet på MobilePay. Det var
indsamlernes klare indtryk, at brugen
af MobilePay var steget i år, hvilket i
øvrigt blev bekræftet af landsresultatet.
Vi vurderer, at vi med disse bidrag
kommer tæt på sidste års resultat på
47.029 kr.
En stor tak til indsamlerne for den
flotte indsats, og også en stor tak til
beboerne i indsamlingsområdet for

den fine modtagelse.
Tak til Hanne, Else Karl Jørgen, AneMie og Poul for deres hjælp.
Tak til Mike, REMA 1000 for hans
altid store velvilje.
Vi håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag 2. april 2017.
Vi vil gerne - også på vegne af Kræftens Bekæmpelse - rette en helt særlig
tak til Ane-Mie og Poul Nielsen, som
har været distriksledere i Mårslet i
over 20 år og ydet en kæmpe indsats.
Lene Barrett Petersen
Carsten Lund Petersen

MÅRSLET-bladet MAJ 2016

7

MÅRSLET-bladet MAJ 2016

8

SKOVSVIN
gerningsstedet ligger ellers en velorganiseret genbrugs-station, men marodøren må åbenbart have været i fare
for at løbe tør for benzin/diesel, hvorefter han/hun har taget en rask beslutning om at skille sig af med lasten på
stedet… Således havnede et halvt
køkken og en palle i grøften på Bedervej, kort før baneoverskæringen.

mig lidt til grin. Hvorfor skal jeg indsamle andres skrald??? – og så går
tankerne til hele den flok hjælpsomme borgere, som hvert år samles for
at gøre en indsats. Skovsvinene siger
formentlig ikke engang tak for hjælpen.

Måske burde man allerede her opstille skilte, der fører forvil-dede sjæle
til genbrugs-statio-nen ved Malling…

Når man går formiddagstur med hunden, overraskes man undertiden af de
mær-keligste ting. Men dette syn
(kort før påske) hører abso-lut til de
oplevelser, man gerne ville have været for-uden: En god kilometer fra

Til grin for sin indsats
Den 10. april samles mårsletterne
igen for at gøre en indsats for at holde
byen ren. Det er beskæmmende at se,
hvad der havner i grøften. Dagligt går
jeg tur med min hund langs Bedervej.
Hver dag opsamler jeg øldåser, kaffekrus og ciga-retpakninger, mv., som
øjensynligt har taget turen ud gennem vinduet i farten og er havnet i
grøften. Pligtskyldigt samler jeg op
og bærer skraldet til nærmeste affaldsspand. Og hver gang føler jeg

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

Sven Erik Bruun
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Indbydelse til forårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet
tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 17-18

i A/B Hasselhegnets fælleshus, Visbjerg Hegn 127
Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne
Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Syv foreninger har været med indtil nu:
Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken, men der er flere i byen, og I er alle
velkomne.
På det kommende møde vil vi blandt andet tage en snak om
Lovpligtige nøgletal for både forening og den enkelte bolig
Penge til større vedligeholdelser
Nedskrivning af køleskab, komfur m.m., hvad gør I, når de går i nul?
Rammes I af Nykredits højere bidragssatser?
En uges tid før mødet kommer der en dagsorden ud, og hvis nogen af jer, der ikke har været med før, gerne vil have den, så send
mig en mail eller sms.

Henrik Gram Nielsen
Præsteengen 8, 8320 Mårslet
hgn@c.dk ~ 22204976
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Mårslet Bridgeklub Sommerbridge
Der arrangeres sommerbridge på følgende torsdage i maj, juni og august:
Maj: 12.05., 19.05., 26.05.
Juni: 02.06., 09.06., 16.06., 30.06.
August: 11.08., 18.08., 25.08.
Kl. 18.30 på Lokalcenter Kildevang,
Mårslet. Man medbringer selv kaffe/
the.

Pris: 30,00 kr. pr. spiller pr. gang.
Der vil være præmie til 1. og 2. pladsen samt broncepoint.
Betaling kan ske kontant ved indgangen, eller til klubbens konto 72671055035 enten pr. gang eller for de
gange, du/I ønsker at deltage.
Betaling kan også ske via mobilepay
eller swipp.

Der er plads til 60 spillere (15 borde),
så tilmelding er efter “først-til-mølle”
princippet.
Tilmelding senest kl. 18 tirsdag før
spilletidspunkt på mail til Hanne:
hanne@sallingjensen.dk
Lis Jensen p.b.v.
Mårslet Bridgeklub
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AKTIVITETER I
MAJ 2016
Onsdag d. 4. maj kl. 14.00.
Quizleg i Caféen.
Mandag d. 9. maj kl. 14.00.
” Syng med Solvej.”
Onsdag d. 11. maj kl. 14.00.
Vi viser dansk film i Caféen.
Fredag d. 13. maj kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende Guds-

tjeneste.

senest 13. maj.

Mandag d. 16. maj kl. 14.00.
Oplæsning af eventyr v. Hanne Torp.

Fredag d. 20. maj kl. 14.00.
Musikunderholdning ved
Kelds kulinariske Kapel.

Onsdag d. 18. maj kl. 17.30-19.00.
Mormormad.
Kylling i karry samt kaffe og kage.
60 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn.
Tilmelding på Brugerrådets telefon
87134434

Fredag d. 27. maj kl. 14.00.
Vi bager vafler i Caféen.
Mandag d. 30. maj kl. 14.00.
Vi viser rejsefilm fra udlandet.

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)
Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00.
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076.
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.
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Carsten Leon Hansen er død.
Den lørdag i marts glemmer vi ikke, for den morgen døde Carsten Leon Hansen. Nu går han på
den himmelske blomstereng.
Carsten var elsket af sin familie, og af venner og naboer. Hans meget lange
sygdomsforløb, fulgte vi der kende ham med i, - fordi han i sin mailbox havde
samlet en gruppe der jævnligt fik mails fra ” The never ending story”.
Her blev vi alle opdateret om hans sygdom, - og ikke mindst han optimisme
for fremtiden, for ham selv og familien.
Nu har vi han ikke mere. ”The never ending story ” ende sørgelig.
En lørdag, en forårsdag i marts.
Nu sidder vi tilbage i Brabrand Håndbold og
i Skanderborg Smukfest, og ikke mindst i
Mårslet Juletræslaug, der nu har mistet en
arbejdsomt og dejlig menneske. Som det
bliver meget svært at erstatte.
Fremover vil vi altid tænke på Carsten, på
hans optimisme og kamp mod sygdommen,
der til sidst slog ham ud. Men han kæmpede
for sit helbred og sit liv.
Han havde bestemt fortjent bedre.
Ære være han minde......
Mårslet Juletræslaug / KC

Har du hørt det? Har du set
det? Vil du gå med?
Vi går mandage kl. 13.30 fra
Kildevang, Langballevej 3 en lille,
hyggelig, snakkelig, gymnastikkende
tur på ca. 3 km. På 3/4 til 1 time.
Mød bare op. Det ”koster” ikke andet
end din tid.
Mange gå-hilsener

Lene og Trine
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Nyt fra
Fifa-turnering
I starten af marts måned var der en
uges Fifa-turnering ved 1. klasserne.
Der var omkring 20 børn med, og der
var godt gang i den ved maskinerne.
Undervejs var der stor fokus på kammeratskab, ”tab og vind med samme
sind”, sprogbrug og ikke mindst fairplay. Finalen stod mellem Sofus fra 1.
B og Bertram fra 1. A, og der blev
kæmpet rigtig godt af begge drenge.
Sofus vandt turneringen, men han var
faktisk også den seje vinder af den
største pris, fair play-prisen - han var
nemlig rigtig god til blandt andet at
opmuntre og trøste sine modstandere
undervejs, stor ros til ham!
Hygiejnekursus
Fredag d. 1. april havde 0. klasserne
besøg af Susanne, mor til Maria fra 0.
D. Hun arbejder indenfor sundhedsvæsenet, og havde tilbudt os at komme og
lave et oplæg om hygiejne for de 86
børn i 0. klasse. Vi havde nemlig en
lang periode, hvor børnene døjede med
både børnesår og børneorm. Gennem
blandt andet en sang og et lille eventyr
gav hun et rigtig godt indblik i, hvor
vigtigt det er, at huske at vaske sine
hænder grundigt. Efterfølgende var der
lang kø til håndvaskene inden tepause!
Så det tyder på, at dette oplæg havde
den helt rette virkning, og det kan for-

håbentligt nedbringe sygefraværet
fremover.
Udeuger
I starten af april skulle forårets komme fejres ved 4. klasserne. De blev
derfor budt på tre udedage om ugen
over to uger. Desværre er april måned jo ikke nogen garanti for godt
vejr, så de startede ud med regnvejrsdage - de blev dog taget med fint humør, det meste af tiden i hvert fald.
Børnene blev undervejs budt på
blandt andet levende bordfodbold,
snitteværksted, basket og kongespil,
og de hyggede sig godt ude i det fri

med ekstra højt til loftet og masser af
gode aktiviteter.
Over det næste stykke tid kommer
den blandt andet til at stå på affaldsindsamling, forældresamtaler og
overnatninger, så glæd jer til at høre
mere om det.
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Kreative håndarbejdsdage i Borgerhuset
anden gang i Borgerhuset til flere kreative dage.
Kærlighilsen
Inge og Birgitte

21. til 23. marts 2016 blev der afholdt
”Kreative håndarbejds-dage” i Borgerhusets store sal. Her var der mulighed for at lære tunesisk hækling og
andre spændende teknikker inden for
håndarbejdets spændende og mangfoldige verden.
På trods af at de datoer, vi havde til
rådighed - lige midt i en god lang påskeferie - lykkedes det alligevel at
samle en flok glade, inspirerende og
kreative kvinder. Og sammen udvekslede vi mange spæn-dende erfaringer
krydret med mange dejlige historier,

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

fortalt henover det interessante arbejde.
Vi vil gerne sig tusind tak til alle jer,
der deltog. Vi håber at se jer igen en
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Forandring
I skrivende stund er jeg endnu ikke

tiltrådt som jeres nye sognepræst.
Der, hvor jeg er nu, er jeg ved at runde af og så småt i gang med at sige
farvel. Samtidigt åbner der sig et nyt
kapitel, som jeg selv har taget initiativ
til, fordi jeg trænger til en forandring i
mit arbejdsliv.
At blive en del af Mårslet Sogn giver
mulighed for at møde en masse nye
mennesker, og det er særligt i mødet
med et andet menneske, at man kan
blive forandret. Når vi søger forandringer, er det ofte for at få ny inspiration. Vi ønsker at blive stillet dér,
hvor gamle mønstre må brydes, og
hvor man tvinges til at argumentere
for, hvorfor man gør, som man gør,
og hvorfor man tænker, som man tænker.

Et velfungerende sted, - det kan være
en større by, en landsby, en forening,
en skole eller så meget andet -, kan til
trods for forandring fortsætte med at
være velfungerende, når der vedblivende er nogen, der kender stedets
historie og sikrer den meningsfulde
kontinuitet ved at holde skellettet på
plads.
Det er godt for en by, hvis dens unge
mennesker vender tilbage og selv stifter familie i barndomsbyen ud fra den
begrundelse, at det er det bedste sted
for børn at vokse op eller godt at være
tæt på bedsteforældrene.
Mindst lige så vigtigt er det, at nye
kommer til for måske at ruske op i det
bestående, og at man ikke bliver målt
på, hvem man er søn eller datter af,
men at man melder sig ind i fællesskabet og bidrager med det, øjnene
kaster et blik på, og hvor interessen
ligger.
I arbejdssammenhænge er jeg vant til
at være ”den gamle præst” som historiebærende kraft i mit team. Den, der
kender en masse, husker tilbage og

kan give en analyse, som tages i betragtning. En sådan præst har I også
haft her i Mårslet i Hanne Davidsen,
endda i mange år. Hun har gjort et
kæmpe stykke arbejde, og har efterladt sig ikke så lidt af et tomrum. Det
vil tage lang tid for mig at komme der
til blandt jer. Det vil i det mindste
tage en del år.
Selv har jeg som nævnt erfaring og
kunne jo bare fortsætte i mit eget
samme spor. Men det er ikke meningen. Meningen er at være præst for
menigheden i Mårslet og så samtidigt
være det på en måde, så jeg kan have
hjertet med i alt, hvad jeg siger og
gør. ”Man skal ikke lave om på noget,
hvis visdom man ikke har forstået”,
hørte jeg engang en klog mand sige.
Det er jeg meget enig i. Alt begynder
i respekt for det eksisterende.

hvad hun ellers havde deltaget i. Og
så sagde hun, at hun jo skulle have
gået mere i kirke, mens tid var og kædede det sammen med hendes og andres fravær, at jeg nu forlod dem. Hun
følte sig skyldig. Jeg forsikrede hende
om, hvor meget jeg holder af stedet
og har glædet mig over en rimelig god
kirkegang, men sagde også til hende,
at det jo ikke var for sent at begynde
at gå i kirke, også når deres nye præst
engang tiltræder, når hun nu ellers
godt kunne lide at komme der. Hvis
det er noget, I kan genkende, vil jeg
sige det samme: Kom endelig i kirke!
Kirken er et gammelt hus, den skal
ligge her længe endnu, og I skal give den

liv.

Jeg glæder mig så meget til at være der
sammen med jer!

Med Mette Maria på orlov fra sin
halvtidsstilling, må I det næste års tid
nøjes med to nye præster. Jeg hører
kun godt om Mette Maria – vi kender
hinanden lidt fra vores studietid-, og
da hun er meget hjælpsom, har vi aftalt at mødes umiddelbart efter min
tiltræden, så hun kan sætte mig mere
ind i forholdene. Jeg har bedt hende
om at fortælle mig noget om traditioner og syn på præsteembedet hos jer,
sådan at hun efter endt orlov fortsat
kan genkende skellettet, og også have
sit hjerte med.
Nu er kirken jo ikke kun præsternes.
Vidste man det ikke før, så opdager
man det ved præsteskifte. Det er nok
ikke ualmindeligt, at mange føler glæde ved at vide, at der er nogen, der
tager sig af kirken, at den altid er der,
og at man altid kan deltage i gudstjenesterne, hvis man får tid!
Forleden mødte jeg en af mine kære
sognebørn, der udtrykte beklagelse
over mit valg om at skifte embede og
roste mig for de kirkelige handlinger,
som konfirmationer, begravelser og

Signe Høg, sognepræst
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Kirketiderne
April

Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus

Onsdag d. 27. april kl. 17.00
BørneBamseGudstjeneste
Anne Kobberø

Mandag d. 9. maj kl. 9.30
Mandagscafé - se annonce
Onsdag d. 11. maj kl.19.00
Indre Mission - fyraftensmøde

Maj
Søndag d. 1. maj kl. 10.00
5. søndag efter påske
G. Kasper Hansen
Torsdag d. 5. maj kl. 14.00
Kristi Himmelfartsdag
Indsættelse af ny sognepræst
Signe Kølbæk Høg ved provst Esben
Andersen, Århus Vestre Provsti
Søndag d. 8. maj kl. 10.00
6. søndag efter påske
G. Kasper Hansen
Torsdag d. 12. maj kl. 15.00
Pinsespil med 3.D
For forældre, venner og andre interesserede
Fredag d. 13. maj kl. 10.00 og kl.
11.00
Pinsespil med 3.D
For 0.-1.kl og for 2.-3. kl.
Søndag d. 15. maj kl. 10.00
Pinsedag
Signe Kølbæk Høg
Mandag d. 16. maj kl. 11.00
2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Præster i Søndre Provsti
Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke

APRIL
Onsdag d. 27. april kl. 17.00
BørneBamseGudstjeneste

MAJ
Søndag d. 1. maj kl. 16.00
MusikCafé - se omtale
Torsdag d. 5. maj kl. 14.00
Præsteindsættelse - se omtale

Juni

Onsdag d. 25. maj kl. 19.30
Indre Mission - se omtale

JUNI
Fredag d. 10. juni kl. 18.00
Fredagsspisning - se omtale

Præsteindsættelse
Menighedsrådet indbyder til:
Festgudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag
den 5. maj kl. 14.00.

Anledningen er indsættelse af vores
nye sognepræst Signe Kølbæk Høg.

Selve indsættelsen foretages af provst
Esben Andersen, Århus Vestre Provsti, da Søndre Provstis tidligere provst
Knud-Erik Bager Jensen netop er fratrådt sin stilling pr. 30. april 2016.
Efter festgudstjenesten indbydes alle
til samvær i Sognehuset, hvor der er
dækket op med stort kaffe- og kagebord, samt saftevand.
Kom og vær med til at give Signe og
hendes familie en varm velkomst til
Mårslet Kirke og sogn.
Vel mødt!

Søndag d. 22. maj kl. 10.00
Trinitatis
Signe Kølbæk Høg
Søndag d. 29. maj kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
G. Kasper Hansen

Torsdag d. 12. maj kl. 8.00
Mårslet Hyggeklub - udflugt
- se annonce

Mårslet Menighedsråd

Kildevang

Kirkekaffe

Gudstjeneste
Fredag den 13. maj

På udvalgte søndage er der
kirkekaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15
er gudstjeneste med altergang.
Prædikant: Signe Kølbæk Høg

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

Søndag den 5. juni kl. 10.00
Signe Kølbæk Høg
Søndag den 12. juni kl. 10.00
Signe Kølbæk Høg
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BørneBamsegudstjeneste
Onsdag den 27. april kl. 17.00
Tag din bamse med til gudstjeneste
og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie.
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.
Anne Kobberø

MusikCafé
Forårskoncert i Mårslet Kirke
Søndag den 1. maj kl 16.00
med Michaela Petri og Lars Hannibal

En koncert er for duoen en kontinuerlig
dialog med hinanden og med publikum.
Dette er nødvendigt, hvis ikke musikken
blot skal reduceres til nogle noder på et
stykke papir!
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Pinsespil
Som led i skolekirkesamarbejdet spiller
3.D fra Mårslet Skole Pinsespil i Mårslet
Kirke.

Alle elever i 3.D får via Pinsespillet
indblik i en af den kristne kirkes betydningsfulde højtider - kirkens fødselsdag.
Pinsespillet begynder med Jesu dåb,
hvor Helligånden daler ned over ham
som en due. Derefter opleves Helligånden, der er kærlighedens ånd, som
et punktnedslag i Jesu liv for endelig
efter hans død og opstandelse at fylde disciplene med mod og lyst til at
fortælle om ham.
Disciplene opfordrer alle til at leve i
kærlighed til Gud og medmennesket,
sådan som Jesus også siger i det dobbelte kærlighedsbud.
Det er de tanker og fortællinger Pinsespillet forsøger at konkretisere via
drama og sang.
Alle er velkomne til at kigge forbi og
se spillet, hvor 3.D fra Mårslet Skole
og Mårslet Kirkes Korskole medvirker.

De har igennem årene udviklet et sammenspil og en koncertform, der med intensitet, nærvær, humor og virtuositet har
begejstret over store dele af verden.

2 instrumentalister i
verdensklasse.
Michala Petri og Lars Hannibal spillede
deres første koncert sammen i juli 1992
på et kloster, La Cartuja de Sierra i Andalusiens bjerge i Spanien.
Siden er det blevet til langt over 1.000
koncerter i Europa, USA, Mexico, Kina,
Korea, Japan og Mellemøsten - i de
mindste kirker og i de største koncertsale
og ved klassiske festivals.
Det omfattende repertoire spænder fra
den tidlige barok, over klassisk og romantisk til nyskrevet musik, skrevet specielt til dem af danske og udenlandske
komponister.

Hver eneste koncert med duoen Petri/
Hannibal planlægges nøje, så der opnås
en maksimal afveksling. Musikken introduceres i en uhøjtidelig atmosfære.
Billetter à kr. 100,- vil være i forsalg på
Kirkekontoret, Obstrupvej 4A, ved
kordegn, Henny Margrethe Bauning,
på tirsdage og onsdage fra tirsdag den
5. april i tidsrummet kl. 9 – 13. Tlf. 86
29 34 40.

Evt. resterende billetter sælges ved
indgangen fra kl. 15.30.
Pia Labohn

Pinsespillet opføres:
Torsdag d. 12. maj kl. 15.00 for
forældre, venner og andre interesserede
Fredag d. 13. maj kl. 10.00
For 0.-1. kl.
Fredag d. 13. maj kl. 11.00
For 2.-3. kl.
Organist og korleder, Pia Labohn
Kirke- & kulturmedarbejder,
Mariann Bech
og Sognepræst, Signe Kølbæk Høg
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Mårslet Hyggeklub
Udflugt til Søby Brunkulslejr og Grønhøj Kro Morten Korch Museum
Torsdag den 12. maj
Program for turen:
Kl. 8.00 Afgang fra Mårslet Sognehus

Kl. 14.45 Ankomst til Grønhøj Kro
og Morten Korch Museum
Kl. 15.15 Eftermiddagskaffe (kaffe/
the - kringle og lagkage) med underholdning af krofatter med sange fra
Morten Korch-filmene
Kl. 16.30 Afgang fra Grønhøj Kro
med guidet bustur i Kongenshus Mindepark

Kl. 9.45 Ankomst til Søby Brunkulslejr

Kl. 12.30 To retters middag på Søby
Hus (ekskl. drikkevarer)

I Mårslet har vi oprettet en sorg- og
livsmodsgruppe, der henvender sig
til sørgende, der mangler nogle at
dele deres sorg med.
Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen
og det rummelige samvær kan være
med til at bane vejen for et nyt livsmod.
Nuværende gruppe startede op den
8. februar og da det er en lukket
gruppe, er det først muligt at deltage
i næste gruppe som starter op til september 2016.

Kl. 18.30 forventet hjemkomst til
Mårslet Sognehus

Kl. 10.00-12.00 Guidning

Sorggruppe

Pris pr. person: 500,- kr.
Tilmelding senest 2. maj til:
Mail: else.svendsen@gmail.com
Tlf.: 86 93 60 38

Yderligere information kan ses på
Mårslet Kirkes hjemmeside samt her
i Mårslet Bladet
Har du lyst til at være med, er du
velkommen til at ringe eller maile til
Susanne Lauritsen, 2532 4657,
sus@sjl.dk.
Gruppelederne
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Kl. 13.45 Afgang fra Søby Hus

Mårslet Hyggeklub

Pinsegudstjeneste i Hørhaven
2. Pinsedag - mandag d. 16. maj kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste

Pinsen er fællesskabets fest. Vi fejrer
det forunderlige, at Gud sender Helligånden til verden for at nedbryde
skel og grænser mellem mennesker
og for at puste til den glød i os, som
får tro, håb og kærlighed til at blusse.
Kom og vær med til at fejre pinse i
Hørhaven. Det er en gudstjeneste for
hele familien med sang, musik, bøn
og pinsebudskab.

Tag evt. madkurv med og spis frokost i det grønne efter gudstjenesten.
Vi glæder os til at se jer!
Aarhus Søndre Provsti
Kørselsvejledning:
Hørhaven ligger på Ørneredevej og
har adresse under 8270 Højbjerg

Folkekirkesamvirket Aarhus
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Tak til

Mandagscafé

Henny Margrethe Bauning

Mandag d. 9. maj 2016

Den 1. januar 2016 valgte menighedsrådet at få regnskabet for Mårslet Kirkekasse lavet på det fælles
regnskabskontor i Aarhus Søndre
Provsti. I den forbindelse ophører
Henny Margrethe som regnskabsfører for Mårslet Kirkekasse.

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

Menighedsrådet vil gerne sige Henny
Margrethe tak for de 22 år, hvor hun
har ført kirkens regnskab.
Henny Margrethe er stadig at finde
på kirkekontoret i Sognehuset som
kordegn.
Mårslet Menighedsråd
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Fredagsspisning
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær.
Næste gang er fredag den 10. juni 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.
Tilmelding senest to dage før til:
rl@maarslet-kirke.dk
Mårslet Menighedsråd

Mårslet Indre Mission
Indre Mission holder fyraftensmøde
onsdag den 11. maj kl. 19.00-20.15 i
Mårslet Sognehus, hvor vi vil afslutte
forårets gennemgang af Romerbrevet.
Det er igen Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder, der vil guide os igennem
de resterende sider.
De første 8 kapitler af Romerbrevet
handler om, at det menneske, der
modtager retfærdigheden fra Gud i
tro, skal leve.
Denne aften vil vi se på kap. 9-16.
Kap. 9-11 handler om Israels forhold
til evangeliet; det er teologisk omdiskuterede kapitler. Kap. 12-15,13
handler om de kristnes daglige liv;
det er kapitler, der går tæt på os. Brevet rundes af med personlige oplysninger om Paulus' rejseplaner og en
del hilsener.
Jørgen Bækgaard Thomsen er tidlige-

re sognepræst i Vorbasse/Skjoldbjerg
og desuden forfatter til flere bøger og
bibelkommentarer.
***
Møde onsdag den 25. maj kl. 19.30
med:

Det vil være en aften i bøn, lovsang
og meditation. En aften hvor der vil
være mulighed for at finde ro i en
måske travl og kaotisk hverdag.

PULS – en aften i stilhed
Oplever du til tider, at dit liv opleves
tomt og meningsløst? At din tro ikke
bærer frugt? Så er det godt at vide, at;
”du kun er et træ, og at gartneren er
Jesus, som vil bruge endnu et år på at
grave omkring dig og give dig gødning”. (Luk. 13,6-9).
PULS er en aften hvor der vil være
tid til at finde fordybelse og stilhed til
at lade denne sandhed synke ind.

Lea Braüner Christensen, 26 år fra
Århus, sang.
Nikolaj Braüner Bjerge, 21 år fra
Mårslet, klaver.
Alle er hjertelig velkomne.

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
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 86290234
skh@km.dk
Fridag: mandag

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

KONSTITUERET SOGNEPRÆST
G. Kasper Hansen,
Holmevej 112,
8270 Højbjerg,
tlf. 42583112
gkha@km.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

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

Kirken er åben

Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag
kl. 9.00 - 17.00.
Alle er velkomne til at slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det
smukke kirkerum.
——————————————

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:
18. maj kl. 19.00
i Sognehuset

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Tlf. 2276 1539
rl@maarslet-kirke.dk
KIRKEVÆRGE
Arne Andersen
Tlf. 8629 1851
ritaarne@gmail.com

KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag

Budgetmøde

Vedr. budget 2017
26. maj kl. 19.00
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

KIRKE- & KULTURMEDARBEJDER
Mariann Bech
Tlf. 8629 8190
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Mårslet Kirke
på Facebook
Mårslet Kirke er kommet på Facebook. Find os, følg os, se notitser og
opslag om arrangementer og aktiviteter og giv os også gerne et LIKE!

Nyt fra kirkegården
Vi har i den seneste tid ladet fælde
flere træer på kirkens arealer, både på
kirkegård, i præstegårdshave og i sognehushave.
Det går naturligvis ikke ubemærket
hen og forklaring følger her.
På kirkegården er der i forbindelse
med sløjfning af hjemfaldne gravsteder blevet fjernet større planter, bl.a. i
afdelingen C, hvorved det store flotte
og bevaringsværdige gravsted for
Christoffer Bågø, Testrup Højskole,
nu træder tydeligere frem.
Mange vil også have bemærket at de
14 asketræer er blevet knudebeskåret,
hvilket sker ca. hvert 3. år.

Lige uden for kirkegårdslågen er to
lindetræer fældet, for at gøre plads til
en ny skole-kirkesti. Den nuværende
er med trapper, hvilket ikke er hensigtsmæssigt og derfor nyanlægger
Aarhus Kommune en ny sti, så der er
’Adgang for alle’. Stien er kommunens, men træerne er præstegårdens.
I præstegårdshaven er der netop fældet et stort birketræ, der stod faretruende tæt på beboelsen.
Ved Sognehuset er træet på gårdspladsen forsvundet, da det havde taget skade af megen trafik oven på
rødderne gennem årene, samt at der
skal gøres plads til en hæk foran præsteboligen.

En ny bøgehæk er også plantet langs
Obstrupvej, så omkransningen nu
fremtræder mere harmonisk. Der vil
blive etableret en lille sti i ’hullet i
hækken’, da vi har konstateret, at forældre og personale på Mårslet Skole
flittigt bruger vores P-plads.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

De to træer
der måtte
vige pladsen,
så vi får bedre adgangsforhold.
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Anderledes genbrugsstation
giver storskraldet videre
REUSE er et forsøg, som indtil videre
løber til udgangen af 2016. Ud over at
give storskrald videre er der også udstillinger, undervisning og forskellige
arrangementer, der alle handler om
genanvendelse og bæredygtighed.

REUSE ligger på Godsbanens arealer centralt i Aarhus, og her kan
alle aflevere og finde ting og sager
ganske gratis. På den måde undgår
tingene at blive til affald.
Aarhus Kommune har en anderledes genbrugsstation, hvor ting og
sager kan gives videre til andre i
stedet for at blive til affald.
Når der skal ryddes op i skuret eller
pulterkammeret dukker der ofte ting
og sager op, som man ikke har brug
for længere, men som måske faktisk
alligevel er lidt for gode til at blive
smidt ud… Kender du den fornemmelse?
Faktisk kan stolen, standerlampen og
det gamle service nemt få nyt liv i stedet for at blive til affald. Midt i Aarhus ligger der nemlig en anderledes
genbrugsstation, hvor storskraldet gives videre til andre, så det kan bruges
igen. Genbrugsstationen hedder REUSE. Her stilles tingene frem i hjemlige omgivelser, og alle kan gå på opdagelse i ”stuen”, ”køkkenet” eller
”børneværelset” og gratis tage det
med hjem, som de kan bruge.
Frem med traileren
En del af tingene kommer ind via den
kommunale storskraldsordning, men
REUSE oplever, at mange gode ting
og sager kommer ad andre veje. Sara
Kjær Krogager, der er daglig leder på
REUSE, fortæller:
”Noget af det bedste er, når der er nogen, der har tømt et pulterkammer eller et gæsteværelse og kommer til os
med en trailer fuld af ting og sager.
Oftest kan vi bruge det hele rub og
stub”.

”Alle er jo med på, at det er sund fornuft at genbruge i stedet for at smide
ud. Men i det større billede er vi også
nødt til at forholde os til, at Jordens
ressourcer er knappe. Vi må blive
bedre til at udnytte og genanvende de
ressourcer vi allerede har, fremfor at
udvinde nye. Det hjælper REUSE
med.”

Sara Kjær Krogager er daglig leder på REUSE.

Kan også afhentes ved døren
I stedet for selv at bringe storskraldet
til REUSE, har du i Mårslet også mulighed for at få det afhentet ved døren.
Via Aarhus Kommunes storskraldsordning kan du bede om at få sendt
tingene til REUSE, så du slipper for
at fragte det selv.
Her finder du REUSE
REUSE er Aarhus Kommunes gentænkte genbrugsstation, hvor gamle
ting og sager får nyt liv i stedet for at
blive til affald. REUSE ligger centralt
i Aarhus på arealerne bag Godsbanen
i Skovgårdsgade og har åbent hver
dag kl. 12-17 (også i weekenden).
Mere om REUSE
www.reuseaarhus.dk
Læs mere om REUSE og find blandt
andet et oversigtskort over stedet.

REUSE har også en permanent udstilling, hvor man kan blive klogere
på genbrug, genanvendelse og miljø. Udstillingen bruges til undervisning af folkeskoleklasser, men er
også åben for offentligheden.

www.facebook.com/reuseaarhus
Følg med i livet på REUSE og få
blandt andet besked om arrangementer og udstillinger.
www.affaldvarmeaarhus.dk/storskrald
(eller tlf. 89 40 15 00)
Her kan du bestille afhentning af storskrald og vælge, at du gerne vil sende
det til REUSE.
[Kontakt på REUSE:
Sara Kjær Krogager, daglig leder
på REUSE Tlf. 41 85 97 05
Mail: sakk@aarhus.dk

REUSE afholder en række arrangementer om genbrug og genanvendelse. Her et billede fra en workshop, hvor gamle syltetøjsglas og
legetøjsfigurer får nyt liv som dekorative beholdere.
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Det er der stadigvæk, men i mindre
affald. Det var ikke tunge ting. Det
var øldåser, plastikstykker, glas, børnetøj, papir, cigaretskodder m.v.

42 store affaldsposer kørte teamet bag
HOLD MÅRSLET REN til genbrugsstationen i Malling søndag den 10.
april. Det var resultatet af den affaldsindsamling som 37 mårslettere præsterede på godt 1½ time. Ganske imponerende, når vi kigger på typen af

Teamet bag HOLD MÅRSLET REN
er meget tilfreds med dagens forløb,
og vi er så glade for den opbakning,
der er til projektet. Dels er der alle de
erfarne mårslettere, som stort set har
været med i alle årene, men der kommer nye til hvert år.
Flere af de nye ansigter har taget deres forældre med, og vi får alle et par
hyggelige timer. Det er skønt at se alle disse børn, der går på med krum
hals, eller rettere de går ikke. Når de
ser et stykke affald, så løber de – de

Giv en

fylder vores projekt med masser af
glad energi. Tak til jer forældre, som
jo nok er dem, der har planlagt, at familien skal deltage i HOLD MÅRSLET REN.
Vi vil igen fremhæve Superbrugsen,
som sponsorerer forbruget denne dag.
Det er dejligt og hyggeligt, at vi kan
starte med et godt rundstykke og slutte dagen af med en øl eller vand.
Vi glæder os til næste års HOLD
MÅRSLET REN og til at se jer igen.
Pas godt på hinanden og på vores dejlige område.
Emma, Lars Peter og Jørgen

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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TMG - Nyt
Pokaler
Forud for TMG Hovedafdelings generalforsamling 16. marts 2016 blev
der traditionen tro overrakt 4 pokaler.
I 2016 blev de 4 pokaler overrakt til
følgende:

Træningsfremgangspokalen gik til
Julie Bork fra Badmintonafdelingen.
Ungdomslederpokalen gik til Jacob
Daugaard Kristensen fra Gymnastikafdelingen.

Kammeratskabspokalen gik til Mette
Uttrup fra Gymnastikafdelingen.
Jubilæumslederpokalen gik til Gerda
Svendsen fra TMG Hovedafdelingen.

Fra venstre ses: Julie Bork, Gerda Svendsen, Mette Uttrup og Jacob Daugaard Kristensen

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand
Hans Jørgen Jørgensen
Næstformand
Tony Lund-Burmeister
Kasserer
Gerda Svendsen
Afdelingsrepræsentanter:
Badminton
Jens Birk
Jesper Sander
Basketball
Cykelmotion
Stefan Brenstrup
Dart
Søren Houlberg
Fodbold
Helle Foged
Gymnastik
Tine Westergaard Clausen
Håndbold
Ole Gade
Motion
Freddy Jensen
Pétanque
Kirsten Sørensen
Tennis
Henrik Breyen
Volleyball
Claus Jacobsen

86 29 74 24
40 46 73 32
40 31 13 79

1@gyldenkronesvej.dk

51 30 89 50
20 64 02 88
86 29 22 12
51 88 31 22
20 44 27 20
89 38 15 86

formand@tmgbadminton.dk

86 29 80 51
27 59 23 51
86 29 83 22
86 72 17 28

tlb@njordlaw.com
svendsengerda@gmail.com

jespersanderdk@gmail.com
formand@maarslet.com
shoulberg@mail.dk
hefa@nykredit.dk
tinewestergaard@gmail.com
formand@tmg-haandbold.dk
TMGmotion8320@gmail.com
kirstenvilly@gmail.com
hb@melindascandinavia.dk
krusejacobsen@gmail.com
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Forbered dig på årets loppemarked
Her i forårets helligdage kan du forberede dig på Mårslets årlige loppemarked som afholdes ved Brugsen
den 11.juni fra kl. 10.00 – 15.00. Du
kan bruge Maj måneds helligdage til
at få ryddet op og fundet de ting frem
som du vil aflevere til loppemarkedet.
Men det kunne jo også være at du
skulle melde dig som hjælper. Man
behøver ikke at deltage i det hele, du
kan nøjes med at deltage i det der passer dig bedst. F.eks. indsamling, opstilling, salg eller oprydning. Meld
dig til en af nedenstående kontaktper-

soner. Som sædvanlig vil der være
mulighed for at købe øl, vand, pølser
kaffe m.m. Igen i år vil der også være
mulighed for at gætte på grisens vægt
og vinde en gris. Måske skulle du gøre plads i fryseren, hvis du skulle blive den heldige vinder af grisen. Gennem de sidste mange år har vi også
solgt en del udplantningsplanter, men
det ser desværre ud til at høre op.
Gartner Lars Kristensen har gennem
mange år støttet os med at levere udplantningsplanter, men den tid er desværre ved at være slut. Lars har be-

sluttet at nedlægge sit gartneri, som er
Mårslets sidste og eneste gartneri.
Lars skal have en meget stor tak for
den værdifulde store støtte han har
ydet os gennem de mange år. Et løsligt overslag, siger os at bidraget fra
blomstersalget ligger pænt på den gode side af kr. 100.000. Skulle du kende en gartner i det Østjyske som vi
evt. kunne købe billige udplantningsplanter fra, så hører vi gerne fra dig.
Eller har du andre ideer til overskudsgivende aktiviteter til loppemarkedet
så kontakt os.

Mads
20130991
ovesdal25@profibermail.dk

Brian
21756486
bkj451@gmail.com

Loppemarkedsgruppen:
Flemming
29901665
banevej8@gmail.com

Giv en

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Tennis er for alle –
deltag i Tennissportens Dag i TMG-tennis
Lørdag den 30. april kommer til at stå
i tennissportens tegn. TMG-tennis og
godt 150 andre tennisklubber landet
over arrangerer nemlig – i samarbejde
med Dansk Tennis Forbund og DGI
Tennis – Tennissportens Dag.
TMG-tennis inviterer til sjov, introduktion og instruktion på banerne på
Gl. Bedervej fra kl. 11-14.
”Tennis er en sport for livet, og tennis
er muligt at dyrke af alle uanset niveau. Tennis åbner for nye venskaber,
ligesom familie- samt arbejdsrelationer kan plejes. Det er målet, at endnu

flere danskere fremover vil nyde det
fascinerende tennisspil, som naturligvis også er godt for helbredet,” siger
projektleder i Bevæg Dig For Livet –
Tennis, Lorenz Sønderby, mens formand i TMG-tennis, Henrik Breyen,
supplerer:
”Vi ser frem til at åbne dørene op for
en masse nysgerrige mennesker på
Tennissportens Dag. Det er gratis at
deltage, og man kan låne en tennisketsjer i klubben.”
Tennissportens Dag afvikles over hele
landet, og konceptet er en del af Be-

væg Dig For Livet-bevægelsen under
DIF og DGI.
Du kan tilmelde dig og læse mere om
Tennissportens Dag på
http://www.bevaegdigforlivet.dk/
tennis og ligeledes her få et overblik
over alle de klubber, der afholder tennissportens Dag.
For yderligere information kontakt:
Henrik Breyen, formand TMG-tennis
Mail: formand@tmg-tennis.dk

CVR.: 13924902

Mårslet Fællesråd

Annoncepriser 2016
Bredde x Højde i cm
6x2,5
6x5,5
6x8,5
6x11,5
6x14,5
9,25x2,5
9,25x5,5
12,5x2,5
12,5x5,5
12,5x8,5
12,5x11,5
12,5x14,5
19x2,5
19x5,5
19x8,5
19x11,5
19x14,5
19x26

Pr. nr.
kr. 108,00
kr. 160,00
kr. 196,00
kr. 240,00
kr. 280,00
kr. 144,00
kr. 196,00
kr. 160,00
kr. 248,00
kr. 320,00
kr. 380,00
kr. 424,00
kr. 192,00
kr. 320,00
kr. 392,00
kr. 466,00
kr. 576,00
kr. 1.028,00

Året (10)

moms

Incl moms

1.080
1.600
1.960
2.400
2.800
1.440
1.960
1.600
2.480
3.200
3.800
4.240
1.920
3.200
3.920
4.660
5.760
10.280

270
400
490
600
700
360
490
400
620
800
950
1.060
480
800
980
1.165
1.440
2.570

1.350
2.000
2.450
3.000
3.500
1.800
2.450
2.000
3.100
4.000
4.750
5.300
2.400
4.000
4.900
5.825
7.200
12.850

Annoncer afleveres reproklare og i den ønskede størrelse, i . pdf format på mail-adresse: annoncer@maarslet-bladet.dk
Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden før næste blad udkommer.
Bladet udkommer 10 gange om året til alle Husstande i postnummer 8320, der pr. 1.1.2016 er opgjort til ca 2.300 husstande.
Oplaget pr. 1.1.2016 er 2350 stk.
Henvendelser vedr. betaling rettes til: Lars P.Nielsen, 75 56 83 18 eller okonomi@maarslet-bladet.dk
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Pizza-aften for hjælpetrænere
I TMG Gymnastik er vi stolte af, at vi
i den netop overståede sæson har haft
hjælp af ikke færre end 14 hjælpetrænere på vores mange børnehold. Hjælpetrænerne er alle i alderen 11 – 15 år
og deres rolle er at give instruktørerne
et nap med på gulvet til fx at tage
imod, når børnene springer eller skal
lære at slå deres første koldbøtte. Det
er også dem børnene ofte søger til for
et trøstende kram eller få at få hjælp
til at komme på toilettet i løbet af timen.
Vi vil rigtig gerne have, at vores unge
udvikler sig gennem sæsonen og oplever, at de bliver mere trygge i rollen
som hjælpeinstruktør. Vi forventer at
de er meget aktive på deres hold. Derfor bliver alle hjælpeinstruktører tilbudt et særligt kursus inden sæsonstart, ligesom vi i oktober afholdt et
kursus i springmodtagning, for at de
har teknikkerne på plads. I denne sæson har vi desuden forsøgt os med to
sociale arrangementer kun for dem.
Begge gange har vi afholdt et pizzaarrangement, hvor de har haft mulighed for at lære hinanden bedre at kende.
Udover at hygge, grine og spise, har
vi talt om, hvad der har været både
sjovt og udfordrende ved at være
hjælpeinstruktør i TMG Gymnastik. I
starten af sæsonen var det især
”rollen” overfor børnene, der fyldte i
deres tanker, mens de nu alle giver
udtryk for, at de er føler, at de er blevet mere modne og ved hvordan de
skal håndtere forskellige situationer.

er så genert mere!

Pizza-aften (fra venstre): Liva, Caroline og Frederikke

8 af 14 hjælpeinstruktører (fra venstre): Sara, Signe, Caroline, Liva,
Asger, Frederikke, Marlene og
Louise.
Hjælpetrænerne siger:

Sara Marie Winter, 13 år
Jeg har været hjælpetræner i 2 år nu
(på Krudt og Kugler, 1½-4 årige)
Det jeg får ud af at være hjælpetræner
er, at jeg bliver mere moden, og jeg
bliver meget mere udadvendt. Det
sjoveste er de små børn som bare ser
op til en, og har det altid sjovt!
Asger Stougaard Frederiksen, 14 år
Jeg har været hjælpeinstruktør i 1 år
(på holdet ”Springfrøer”, spring for 2.
klasse)
Jeg lærer at holde styr på en flok børn
og hvordan man får dem til at lytte.
Oven i fik jeg også en hjælpeinstruktøruddannelse, hvor jeg har lært,
hvordan man modtager i spring og
hvordan man får en leg i gang med
børnene.
Det sjoveste har været at gøre klar til
opvisning og se det færdige resultat,
og så bliver der lavet mange gode arrangementer for os hjælpeinstruktører.

Vi har spurgt tre hjælpetrænere om,
hvad de synes, er sjovest ved at være
hjælpetræner, og hvad de har fået ud
af det:
Liva Skovgaard Agerkvist, 11 år:
Jeg har været hjælpetræner i et år
(”Mini
Springbadutter”,
årgang
2010). Det sjoveste ved at være hjælpetræner har helt klart været gymnastikken, og at lære så mange nye mennesker at kende. Desuden føler jeg, at
jeg nu kan tage mere ansvar, og ikke

(Fra venstra), Sara, Liva, Asger.

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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Tmg. Oldboys + 35 mangler spillere
Er du over 30 og syntes du, at du har
tid og lyst til at spille fodbold hver
Mandag kl. 19.00 mangler vi dig´

Vi spiller i DBU´s turnering og afvikler kampe henover forår/efterår hver
Mandag kl. 19.00.

Kontakt gerne holdleder Søren på
mail; jakobsen1313@gmail.com

Resten af året fortsætter vi med at
træne hver Mandag.

Vi går op i at vinde og spille ordentligt fodbold, men der bliver altid
plads til hygge og trejde halvleg..

30
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Referat fra årsmødet i Fonden
Mårslet MultiHal 30. marts 2016
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Orientering om det seneste år v/
formanden
2. Fonden blev stiftet d. 18. september 2015. Regnskabsåret løber fra
d. 18. september 2015 til 31. december 2016. Derfor kun fremlæggelse af et foreløbigt regnskab
på mødet.
Hele bestyrelsen fortsætter: Konstitueringen er fortsat følgende:
Valgt af TMG: Tove Barlach: 2
år, Sune Birk Kerndrup: 2 år
(næstformand og ansvarlig for
byggegruppen), Kristjan Friis: 1
år (fortsætter 2 år).
Valgt af Fællesrådet: Michael
Haas 1 år (kasserer, fortsætter 2
år), Anne-Mette Bay Bjørn: 1 år
(fortsætter 2 år), Kurt Kirkedal
Laursen: 2 år (formand).
Arbejdet i bestyrelsen har indtil
nu primært bestået i at videreføre
TMGs styregruppes arbejde og
transformere det fra at være en
undergruppe under TMG til at
være en selvstændig juridisk ansvarlig enhed.
Fonden har fået nye vedtægter og
forretningsorden. Der er ligeledes
vedtaget principper for regnskabsføring.
I forhold til regnskabet er det arbejdet med en adskillelse mellem
TMGs og MultiHallens økonomi/
regnskaber. Der arbejdes lige nu
med en overflytning af HalHuset
til MultiHallen.
Indsamling af midler blandt private borgere i Mårslet er pt. sat på
pause, indtil vi kan præsentere det
endelige byggeprojekt.
Et enkelt indsamlingsprojekt er
sat i værk. Det er foredraget ”Til
søs med Mikkel Beha Erichsen”
den 27. september i Mårslet Hallen.
Status på byggeriet:
I november 2015 blev Dansk Halbyggeri valgt som totalentrepre-

nør. Forud havde der været forhandling med to af fire budgivere.
Dansk Halbyggeri leverede det
bedste projekt til den bedste pris.
Kontraktforhandlingerne med
Dansk Halbyggeri er ikke er helt
på plads endnu, da der stadig
mangler de endelige aftaler med
Børn og Unge samt Sport og Fritid. Der har blandt været udfordringer vedr. byggelinjerne, hvilket også har medført en del ændringer i det oprindelige tegningsmateriale. Der blev fremsendt nye
tegninger til kommunen i midten
af marts. Når de nye tegninger
forhåbentligt bliver godkendt, kan
byggeriet langt om længe gå i
gang.
De fire millioner kroner, som blev
lovet fra kommunen i efteråret
2015, mangler fortsat at blive udbetalt til fonden. Det er også endnu uklart, hvordan de fire millioner kroner må bruges. Derfor bliver byggeriets fase 1 (som er selve hallen uden sammenbygning
med skolen) sat i gang for sig. Fase 1 projektet er udarbejdet, så det
bliver billigst muligt at lave fase 2
Strategi for MultiHallen:
Der skal i løbet af foråret udarbejdes en strategiplan i samarbejde
med TMG og med hjælp fra DGI.
Den 26. april afholdes det første
strategimøde med de involverede
parter.
3. Forelæggelse og godkendelse af
Fondens regnskab v/kassereren.
Regnskabsåret løber fra stiftelsen
d. 18.09 2015 til og med 31.12
2016. Der fremlægges derfor foreløbigt regnskab.
Fra stiftelsestidspunktet til nu har
der primært været udgifter til rådgivning bestående af bygherrerådgivning samt advokat- og revisorbistand i forbindelse stiftelse af
fonden. Der er også blevet ubetalt
honorar til udbudsgiverne, så det

var muligt at bruge alle idéerne
fra de tre projekter, som ikke blev
valgt. I alt er der blevet brugt ca.
600.000 kroner.
Byggeriets samlede anlægssum er
ca. 15.2 mio. kr. Der er indlagt en
fornuftig buffer til uforudsete udgifter.
Finansieringen er fordelt således:
10 mio. kroner fra realkreditlån fra KommuneKredit
2.16 mio. kroner i egen indsamling
3.6 mio. kroner i bevilling fra
Sport og Fritid.
Sport og Fritid har desuden nikket
til, at vi har lagt realistiske og robuste driftsbudgetter.
4. Beslutning om anvendelse af
overskud i Fonden, herunder hensættelser eller uddeling efter vedtægten, eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Der er intet overskud i Fonden.
Derfor intet til dette punkt.
5. Orientering om nye eller genudpegning af medlemmer til bestyrelse.
Alle medlemmer fortsætter i bestyrelsen. Ingen ændringer i konstitueringen.
6. Orientering om bestyrelsens udpegning af revisor.
Deloitte er valgt som revisor.
7. Eventuelt.
Det blev foreslået, at der bliver
iværksat en navnekonkurrence,
når der skal findes et nyt navn til
MultiHallen.
Referent: Pia Eskildsen
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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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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Husk Mårslet Egnsarkiv har åbent
den 2. og 4. onsdag i hver måned fra
kl. 16.00-17.30.
Indgang fra skolens lille P-plads på
Obstrupvej.
Næste gang er onsdag den 11. maj
og onsdag den 25. maj – ses vi?
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletegnsarkiv.dk

Husk at betale kontingent for 2016
nu på de omdelte indbetalingskort
Enkeltperson: kr. 50,Husstand: kr. 80,På den nylig afholdte generalforsamling blev der med stor enighed fastsat
kontingent for 2017 således:
Enkeltperson: kr. 75,Husstand: kr. 150,Henvendelse til kassereren ved betaling og nyt medlemskab.

På det konstituerende bestyrelsesmøde
efter generalforsamlingen valgte Ingerlise
Wendland at stoppe som kasserer efter 30
år - godt gået! Ingerlise fortsætter som
bestyrelsesmedlem og Kirsten Cramer er
foreningens nye kasserer.
Begge fotograferet af Jørgen Lauritsen.

Uddrag af beretningen fra generalforsamlingen i M.S.L.F.
Underholdningen efter generalforsamlingen sidste år stod Niels-Jørn
Hjermind for. Et godt og muntert foredrag om Mårslet Brændevinslaug,
brændevin og brændevinsfremstilling
krydret med sange og smagsprøver.
Det gjorde os ondt i bestyrelsen at Niels-Jørn Hjermind pludselig døde kort
efter vores hyggelige foredrag.
Foreningens næste aktivitet var deltagelse i Mårslet Byfest i august. Her
havde vi arrangeret en vandretur
langs Kapelbækken i HørretLangballe Enge. Peter Hahn fra Storhøj, guidede os gennem området.
Derefter rundvisning i Langballe Museum og øl og sodavand i haven, hvor
Kapelbækken også løber. Der var 47
deltagere på denne tur.
Vi har traditionelt en del på programmet i efteråret. Den 29. oktober havde
vi som noget nyt i samarbejde med
KulturCafé8320 arrangeret filmaften
med fremvisning af filmen Bech. En
meget velbesøgt aften hvor filmens
hovedperson, lærer Jens Bech fra

Langballe og filmmagerne Tam Vibberstoft og Niels Gade var tilstede.
Lørdag den 14. november var det Arkivernes Dag over hele Norden, og vi
holdt ligesom foregående år åbent hus
med kaffe og udstilling. Arkivet blev
pænt besøgt og vi fik suppleret samlingerne. Allerede den 17. november
var vi igen samlet til Lokalhistorisk
Aften.
Overskriften
var
”Skatteopkræveren og Høkeren”. Det
var to af vores gode kvinder i bestyrelsen, der virkelig fortalte lokalhistorie. Ingerlise Wendland berettede om
sit virke som kommuneassistent i
Mårslet Kommune og Inga Jelling
fortalte om at være købmand i Testrup. Det var en succesfuld aften
med 65 tilhører. Også tak til Susanne
og Jørgen Lauritsen for at have foreviget de lokalhistoriske guldkorn på
video.
Endelig har vi deltaget i julemarkederne i Borgerhuset og Kildevang. Vi
fik Mårslet-bogen genoptrykt sidste
år, men de nye eksemplarer er næsten

også udsolgt. Rigtig mange er solgt
gennem Brugsen og vi takker Brugsen for deres velvilje til at stå for bogsalget. Vi takker også Brugsen for at
stille plads til rådighed for udstillinger.
Lokalhistorisk Forening har givet tilskud til en ny kopimaskine på arkivet.
Den gamle maskine brød lige præcis
sammen da vi havde besøg af tidligere minister Knud Enggaard og familie, hvis slægt stammer fra Testrup
Enggaard.
Vi har været inviteret til møde med
styregruppen for Multihallen om en
mulighed for at integrere Egnsarkivet
i Multihallen som bliver bygget sammen med skolen. Jeg håber I kan få
en fornemmelse af en aktiv Lokalhistorisk Forening og Egnsarkiv med en
aktiv bestyrelse og medarbejdere og
ikke mindst mange aktive medlemmer som støtter op om vores aktiviteter. Tak til jer alle!
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

Generalforsamling 2016 Foto: Jørgen Lauritsen
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Giber Å Trop flyttede hjemmefra i en uge
I uge 14 var vi 10 tropsspejdere fra
Giber Å Gruppe, som pakkede vores
skoletasker, sengetøj, tandbørste osv.
og flyttede ind i spejderhuset på Nymarksvej. Herfra gik vi i skole, til fritidsinteresser osv. i hel en uge. Vi
havde selv ansvaret for alt, hvad der
skal til for at få en helt almindelig
hverdagsuge til at gå.
Når vi havde fået fri fra skole og fritidsarbejde, skulle der handles ind og
laves mad hver eneste dag. Vi lavede
et skema for, hvem der skulle lave
morgenmad og aftensmad. Dem der
lavede maden handlede ind. Vi styrede også selv økonomien. Kort sagt
skulle vi få en lille familie til at fungere.

Men der var også tid og plads til at
hygge. Når alt det praktiske var overstået, spillede vi rundbold, brætspil,
Wii, playstation, lavede videoer og
meget mere. Lørdag var vi på udflugt
ind til Århus sammen.
Man kommer meget tæt på hinanden,
når man skal bo sammen og lave almindelige dagligdagsting i en hel uge.
Det har helt sikkert været en lærerig
uge, som alle burde have mulighed
for at prøve.

Giv en

Ditte Bork
Giber Å Gruppe

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Indvielse af Giber Å Gruppes nye spejderhus
Mere end 150 besøgende kiggede lørdag den 2. april forbi og var med til at
fejre Giber Å Gruppes indvielse af
det nye spejderhus.
Efter mange års hårdt slid og vedholdende gå på mod, er det nu lykkedes
Giber Å Gruppe at få eget tag over
hovedet. Et spejderhus på 162 kvm
plus et stort værksted på 54 kvm samt
en flot lejrplads kommer til at danne
rammen om ca. 100 spejderes aktiviteter i mange år fremover.
Projektets samlede anlægssum inkl.
inventar, etablering af lejrplads, belægninger, opsætning af køkken, værdi af eget arbejde og meget mere udgør 2,7 mio.kr. Anlægssummen er
fuldt finansieret uden lån via anlægstilskud fra kommunen, fondsstøtte,
materialesponsorater
samt
ikke
mindst en stor opsparing i gruppen
selv og værdi af egne arbejdstimer
blandt de mange forældre og ledere,
der weekend efter weekend dukkede
op og gjorde et fantastisk stykke arbejde med de opgaver gruppen selv
skulle løse.

Huset har fokus på lavt ressourceforbrug med ekstra isolering, solceller,
affaldssortering mv. I første halvår af
2016 arbejder alle i gruppen med miljø- og energiaktiviteter, herunder bl.a.
i særdeleshed at opnå forståelse for,
hvordan det nye spejderhus bruges
mest bæredygtigt. Dette fokus fastholdes i årene fremover.
Lokale foreninger, spejdere, forældre,
bedsteforældre, naboer og mange flere kiggede forbi og ønskede tillykke
med huset. Flere havde gaver med til
Giber Å Gruppe. På dagen blev der
blev holdt taler og hygget på spejdermaner med både mad over bål og forhindringsbane, som gruppens juniorer
var rigtig dygtige til at sætte op.
Det gode vejr og de mange glade
spejdere og gæster var med til at gøre
dagen til en uforglemmelig dag for
Giber Å Gruppe.
Giber Å Gruppe

Husk Deadline Den 10 hver måned Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Syngende løbere varmer op til HAIR
kommer halsende gennem skovene
og synger brudstykker af tekster, som
kan virke lettere sjofle.

At HAIR er en krævende forestilling
får ensemblet virkelig at mærke for
tiden, hvor der øves mange gange
ugentligt. HAIR er fyldt med tempofyldte sange, og mange af dem, hvor
den ene tager over efter den anden,
hvilket kræver ekstra meget af dette
års ensemble. Kondien skal være i orden, når rytmen rammer både arme
og ben, som skal flyttes i takt med at
der skal synges en heftig ordstrøm.
Koreograf Maria Andersen meddelte
allerede ved de første prøver at HAIR
kræver kondi, så ”på med kondiskoene og løb samtidig med I synger i vilden sky”
En melding, som alle de medvirkende
har taget til sig, og flere fortæller sjove historier om folks blikke, når de

Jacob Damsgaard Ditlev spiller hovedrollen Claude, og til daglig går
han på Skuespiller Base Camp på
Snoghøj Højskole ved Fredericia.
Som Jacob selv siger det:
”Jeg vil godt komme med en undskyldning til folk, der bor i Snoghøj
og omegn for, at jeg af og til løber
rundt i dette smukke område og synger i vilden sky – og så endda sangtekster, som indeholder sætninger
som ’onani er fryd og gammen’ og

’jeg er så fantastisk’… men min instruktør og koreograf har sagt jeg
skal!
Man kan se Jacob og resten af gruppen af hippier i HAIR fra d. 26. juli
til d. 13. august.
Se mere på www.vbf.dk, hvor man
også kan bestille billetter og mad.
Følg
også
med
på
www.facebook.com/vbf.dk eller på
Instagram.
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Har du hørt det? Har du set det? Vil du gå med?
Vi går mandage kl. 13.30 fra
Kildevang, Langballevej 3 en lille, hyggelig, snakkelig,
gymnastikkende tur på ca. 3 km. På 3/4 til 1 time. Mød
bare op. Det ”koster” ikke andet end din tid.
Mange gå-hilsener

Lene og Trine
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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