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MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet
Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
I 1866 grundlagde den unge teolog Jens Nørregaard (1838-1911) Testrup
Skolesiderne
Højskole. Han byggede højskolen for de penge, han havde giftet sig til ved
TMG-Nyt

Testrup Højskole fylder 150 år
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at ægte Anna Fabritius-Tengnagel, som var af velhavende familie. Inden da
havde han været lærer på Frøken Zahles Pigeskole og Blaagaards Seminarium, dyrket kammermusik som pianist og gået til ballet hos selveste Bournonville, som spåede ham en karriere som solodanser. Han deltog også i
krigen 1864 som officersaspirant hos dragonerne og var resten af livet optaget af den sønderjyske sag.
Sammen med førstelæreren Christopher Baagø gjorde han Testrup Højskole til en ”mønsterskole”, dvs. en højskole, der var så veldrevet og af så høj
kvalitet, at den dannede forbillede for andre højskoler.
Året 1927 var en milepæl i højskolens historie. Det år blev skolen overtaget af Dansk Sygeplejeråd, som drev den som en højskole for vordende sygeplejersker. Tiden som sygeplejehøjskole var domineret af to markante
kvindelige forstandere: Maren Grosen, som ledede skolen de første 20 år,
og Ingrid Kaae, som beklædte posten indtil 1967.
I 1974 forlod det sidste sygeplejehold højskolen, som siden er vendt tilbage
til sin oprindelige rolle som en almen dansk folkehøjskole i den grundtvigske tradition. De sidste 30 år har jeg haft fornøjelsen af at stå for ledelsen
af højskolen.
Testrup Højskole har som så mange andre højskoler haft opgangs- og nedgangstider i de forløbne 150 år. Men der er en vis tilfredsstillelse i at konstatere, at netop i jubilæumsåret har højskolen med et forårshold på 128
elever haft det største elevhold i skolens 150-årige historie. Her er kort sagt
liv og glade dage!

Deadline er den 10. i måneden for stof
til efterfølgende nummer.
Selve jubilæet fejres lørdag den 6. august. Det kan man læse mere om på
Udkommer hver måned i et oplag på
2500 stk. - dog ikke i januar og august. www.testrup.dk, hvor man også kan tilmelde sig som deltager.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00
Tryk: EJ Offset
Højvænget 5
8330 Beder
Tlf. 86 93 66 33

Som et kuriosum kan det nævnes, at Testrup Højskole ved jubilæumsfesten
får overdraget den dragonsabel, Jens Nørregaard var udstyret med i 1864.
Dermed er en historisk ring sluttet, og vi kan tage fat på de næste 150 år,
hvor vi vil bestræbe os på fortsat at være til gavn og glæde – dels for de
elever, der kommer, men også for befolkningen i Mårslet og omegn.
God sommer!
Jørgen Carlsen, Testrup Højskole
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Stort og småt fra Fællesrådet
Mårslet Fællesråd fortsætter arbejdet
med og fokus på arbejdet med Helhedsplanen som nu er konkret søsat
og i gang. Efter vores gode og konstruktive borgermøde på Testrup i
april, fortsætter arbejdet nu med at
konkretisere de mange ideer, emner
og diskussions-input. Du kan se noter
fra mødet ligger tilgængelig på Mårslet Nettet i et bilag. Parallelt hermed
skubber Fællesrådet på for at få et

kaffemøde med Rådmanden sat op,
hvor vi vil benytte lejligheden til at
præsentere de aktuelle diskussioner
omkring Helhedsplanen for Rådmanden og Aarhus Kommune, samt snakke om de fremtidige perspektiver
vedr. Helhedsplanen.
Som altid er input, ideer og kommentarer til FU er meget velkommen – på

MÅRSLET FÆLLESRÅD
MaarsletFU@gmail.com.
Se yderligere i referatet på
www.maarslet.net”

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

SMAG PÅ MÅRSLET
Hvad foregik der?

Fredag, den 3. juni kunne man mange
steder i Mårslet se en sand folkevandring af løbende og gående mennesker. En del havde meget travlt, andre
tog den med ro. Der var folk i alle aldre. Nogle med barnevogne andre
med hund. Vejret var strålende. Nogle
stæsede af sted andre hyggede sig.

Smag på Mårslet var på banen for anden gang. Var man interesseret i at
være med, mødte man op ved brugsen
kl. 17. Det havde flere end hundrede
gjort. Man fik udleveret et kort, og
efter en kort instruktion gik starten på
de fem kilometer rundt i byen.
Der var smagsprøver for hver kilometer. Det var fint med smagsprøverne,
sponsoreret af brugsen; men lige så
vigtigt var det for mig at komme
rundt i dele af byen, som jeg sjældent
eller aldrig havde besøgt.
Da det jo var anden gang arrangementet blev afviklet, kunne man ønske
sig, at det blev til en tradition. Jeg
glæder mig allerede til næste runde.

Ole Vangsø Iversen
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Glimt fra Egnsarkivet
i anledning af Testrup Højskoles 150 års jubilæum
I en anden af talerne fra dengang blev
blandt andet sagt: Lad dette mindesmærke med de store fugle, der hviler på kirkens søjler, vidne for efterslægten om de
to rigt udrustede danske mænd, der ikke
byggede på menneskelig magt og storhed,
men på sandhedens klippegrund. Hvor de
kom, bragte de godt og glædeligt budskab
med sig til unge og gamle. Dette budskab
lever efter dem, og det kan aldrig dø.

To fremmede fugle

Testrup Højskole er oprettet i 1866 af
Jens Nørregaard, der for egne midler byggede skolen for på opfordring fra egnens
bønder at drive folkehøjskole på stedet.
Med sig fra København til Testrup havde
Nørregaard vennen Christoffer Bågø, og
sammen kom de to vidt forskellige mænd
i årene, der fulgte, til ikke alene at præge
Testrup Højskole, men også den hele højskoleverden.
Jens Nørregaard døde i 1913 og Bågø i
1915. De fandt begge deres sidste hvilested på Mårslet kirkegård, hvor deres
gravsteder stadig er bevaret. De to højskolemænd satte i 1866 noget i gang, der
ikke lod sig standse – og Testrup Højskole, som de i fællesskab startede, fejrede i
sommeren 1991 sit 125 års jubilæum.
Ved skolens 50 års jubilæum i 1916 blev
der ud for Testrup Højskole ved Testrupvej rejst et stort monument til minde om

de to netop afdøde højskolemænd Nørregaard og Bågø. Monumentet blev opført
efter tegning af arkitekt Jensen Klint, og
egnens bønder leverede de sten, det blev
bygget op af.

Ikke mange i Mårslet kender monumentet, selv om det står lige ud til vejen, og
selv om det var motiv på Mårsletjulemærket i 1979. I jubilæumsåret 1991
har Testrup Højskole ladet monumentets
nærmeste omgivelser ændre, så det nu er
blevet mere synligt.
Monumentet er formet som en takket
stenopbygning, foran hvilken der står to
store søjler – på hvis midte Nørregaards
og Bågøs navne er indhugget. Øverst på
søjlerne sidder to store granitfugle – et
symbol på de to højskolemænd, der som
"to fremmede, sære fugle" slog sig ned i
Testrup, som det blev sagt i en af talerne
ved monumentets afsløring i 1916.

I 1927 blev Testrup Højskole sygeplejeforskole for vordende sygeplejersker og
virkede som sådan til 1974. Derefter blev
Testrup Højskole igen en folkehøjskole,
og efter at have gennemlevet et par svære
år for få år siden står Testrup Højskole i
dag stærkere end nogensinde – gode bygninger, musikhus, kurserne fyldt med elever og med en dygtig lærerstab under ledelse af forstander Jørgen Carlsen.

Se flere glimt og guldkorn på maarsletegnsarkiv.dk og arkiv.dk
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Loppemarkedet gav overskud på 60 -65.000

Overskuddet fra loppemarkedet kan i
skrivende stund endnu ikke gøres nøjagtigt op, da vi endnu ikke har fået
alle regninger på de udgifter vi har
haft. Men det kommer til at ligge i intervallet 60 – 65.000. Det er et overskud som vi absolut er rigtig godt tilfreds med. Selv om vi har rigtig mange års erfaring med vores loppemarked, så er vi altid lidt nervøse for
hvordan det skal forløbe. Der er mange faktorer som kan svinge meget, så
som vejret, får vi lopper nok ind, har
vi folk og biler nok til indsamling,
opstilling, salg og oprydning samt
hvor mange kunder kommer der. I år
var første år i mange år hvor vi ikke
havde blomster fra Lars, hvilket vi
også havde annonceret, men lige op
til loppemarkedet fik vi en aftale i
stand med Super Brugsen, Mårslet
om at levere blomster til en favorabel
pris. Det er noget vi er meget taknemmelig over. Men mange af vore trofaste blomsterkunder havde desværre
nok allerede inden loppemarkedet
forsynet sig med sommerblomster da
de ikke kunne vide at vi alligevel fik
blomster i år. Det gav os nok ikke så
godt et blomstersalg som ønsket, men
der er jo så en chance for at vi kan
gøre det bedre næste år, og informere
i god tid om vi har blomstersalg.
Sædvanen tro havde vi også i år gæt
på grisen, som indbragte ca. 3.500.
Volumenmæssigt var antallet af lop-

per mindre end sædvanligt, men det
gjorde at vi havde mindre affald efter
loppemarkedet. Som noget nyt, er vi
begyndt at gøre brug af MobilePay.
Ca. 10% af betalingerne skete på denne måde. På et punkt satte vi rekord i
år, nemlig ved at vi allerede 2 timer
efter at loppemarkedet var slut havde
ryddet op. Og endnu 1½ time efter
var kassen gjort op og kunne konstatere at der var ca. 20 kg penge som
når de resterende regninger var betalt,
ville give et overskud mellem 60 og
65.000. En lang sej dag hvor alle var
trætte men glade over det fine resultat. Vi synes alle det et er en underholdende og festlig oplevelse at være
med til at arrangere det årlige loppemarked. Det giver stor glæde at kunne
støtte håndboldafdelingens børne- og
ungdomshold til at kunne deltage i
gode stævner, hvor det ikke alene er
det resultatmæssige som tæller, men
lige så vigtigt at de får nogle gode sociale oplevelser sammen med venner
og kammerater. Vi håber at de forældre og børn som nyder godt af dette,
vil sætte pris på det og finder det naturligt at de også yder en indsat ved
loppemarkedet.
Alle som på den ene eller anden måde
har støttet loppemarkedet skal have
en rigtig stor tak. Vi glæder os allerede til den 10.6.2017, anden weekend i
Juni hvor næste års loppemarked afholdes.

Loppegruppen
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Giv en

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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MÅRSLET BRIDGEKLUB
Så er det ved at være højsommer, og
Mårslet Bridgeklub holder ferie i juli
måned.
I månederne maj og juni har der været
afholdt sommerbridge om torsdagen,
og tilslutningen har været rigtig god.
Det er dejligt at opleve, at både
bridgespillere fra Mårslet og spillere
fra lokalområdet er mødt flittigt op
torsdag aften.
Efter ferien vil der i august være sommerbridge den 11.08., den 18.08. og

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

den 25.08., kl. 18.30.
Prisen er 30 kr. og der medbringes
kaffe/the.
Sæsonstart i efteråret i Mårslet
Bridgeklub er torsdag den 1. september ‘16, kl. 18.30.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
Lis Jensen, p.b.v.
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UNG I MÅRSLET
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.

Sommerlejr på Klub Midgaard 2016
For andet år i træk har vi valgt at holde sommerlejr for 5 & 6 årgang, da
sidste år var en stor succes.
Vi håber i har lyst til at være med til
at lave 3 gode dage, hvor vi kan lære
hinanden og klubben at kende, møde
nye kammerater og lave mange sjove
aktiviteter sammen.
Hvornår:

Hvad skal der ske:
Vi slår LAVU telte op på Midgaards
boldbane, hvor der er plads til 7-9
personer i hver. (Vi hjælper til at alle
får plads, og sover sammen med nogle de kender).
Hvad skal vi lave :
Vi tilbyder mange forskellige udendørs aktiviteter som bl.a. er:

Onsdag d. 3 til og med fredag d. 5
August - uge 32, på Klub Midgaard.
• Vi starter i klubben kl.10.00 onsdag
den 3. august.
• Børnene skal hentes senest kl.15.00
fredag den 5. August.

• Træ klatring.
• Samarbejdes lege.
• Bålmad & hygge ved bål.
• Stjerneløb.
• Udendørs maleri.
• Svævebane.

• Ide’ planken.
• Vandkamp.
Der vil også blive lagt info om sommerlejren
op på vores facebook side
(Klub Midgaard), vores Instagram
profil
(klub_midgaard) og vores hjemmeside
(uiaa.dk) om sommerlejren 2016.
Tilmeldning skal ske i Klubben senest Fredag D 24. Juni, det koster 100
kr at deltage hvilket i betaler ved tilmelding.
Mange sommer hilsner
Personalet på Klub Midgaard.

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. dec. og 30. juni
Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. feb. og 10. aug.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
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UNG I MÅRSLET
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.

Invitation til sommerfest og åbning af projekt
”Sculpture By Giber Å 2016” i Klub Midgaard


ringsfasen, samt selve processen bag projektet og de enkelte
værker
At projektet vil sætte tanker i
gang ved den enkelte omkring
temaet – ”Det lever”

Børnene får meget mere at vide om
arrangementet i klubben J
Vi har sodavand og øl som I kan købe
billigt, så det behøver I ikke selv slæbe med, og så tænder vi op for grillen.
Så husk diverse til grillen, salat (eller
hvad I nu ønsker at spise).

Kære forældre, venner og bedsteforældre
Vi vil gerne invitere jer til et brag af
en høstfest og officiel åbning af vores
kunstudstilling:
”Sculpture By Giber Å”
Fredag d. 2. september i
Klub Midgaard kl. 18.00-21.00
I kan godt glæde jer! I august og start
september vil alle 5. og 6.klasserne i
Klub Midgaard på kryds og tværs arbejde på projekt ”Sculpture By Giber
Å” under temaet ”Det lever”. Vi løfter i flok, så alle kan være med og har
en opgave.
I fællesskab vil vi forvandle Klub
Midgaard og Giber Å til en eventyrlig
og spændende kunstudstilling med
levende installationer, opfindelser og
skulpturer i vandet, over vandet, i luften, i træerne og på bredden. Og uden
at sige for meget, kan vi godt løfte
sløret for at fredag d. 2. september
2016 bliver en aften med masser af
musik, dans, design og kunst! Der vil
desuden være forældrerådsvalg i løbet
af aftenen.
Projekt formål
Formålet med projektet er:








At skabe en fælles oplevelse og
sammenhold i Klub Midgaard
At børnene bliver udfordret
kreativt igennem musik, kunst,
dans, design og drama
At samarbejde på kryds og
tværs af klasserne og grupperne i Klub Midgaard
At være med til at styrke børnenes innovative og kreative
kompetencer, samt udvikle
børnenes evner til at få ideer og
ikke mindst realisere dem
At sætte fokus på idegenere-

Vi glæder os meget til at se jer.
Mange festlige hilsner fra
Klub Midgaard og ikke mindst 5. og
6. Klassernes: Levende skulpturer-,
drama-, kunst-, presse-, musik- bygge
- og opfinderhold.
NB!
Festen er et forældre/familie arrangement. Det vil sige at børn skal have
forældre eller andre voksne med for
at deltage.
Der er ingen tilmelding til festen, så
bare mød op og nyd kunsten, omgivelserne og samværet med hinanden!
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Nyt fra
Overnatning
Fredag d. 27. maj var det endelig
tid for 0. klassernes første overnatning. De havde glædet sig rigtig
meget, så de var helt vildt spændte,
inden afgang til A-huset. Mange af
dem hoppede i deres nattøj kort tid
efter ankomst kl. 14.. Derefter legede de på livet løs, lavede sovedyrscatwalk og spiste lækker bålmad,
kreeret af kokken Jørgen, inden den
stod på Disney Sjov i soverummene. Kun et par stykker måtte hjem
og sove, og de andre nød at vågne
op sammen med vennerne - og at
spise kage til morgenmad. Mange
af børnene mente, at vi burde gøre
det igen fredagen efter, og også gerne den efterfølgende..

Markedsdage
Ved 1. klasserne blev der over tre
uger arbejdet på at lave rekvisitter
og skabe en alternativ form for rollespil til tre markedsdage i maj måned. De tre dage bød blandt andet
på tatoo- og sminkebar, massagesalon, hoppeborg og en bank med
”rigtige” penge. Det krævede derfor
lidt regnekundskaber at vide, hvad
man havde råd til, når nu man havde prøvet både det ene og det andet.
0. klasserne var så heldige at blive
inviteret med uden at skulle yde, og
de nød alle de fine aktiviteter. 4.
klasserne endte med at deltage med
en bod, for selv at tjene ”penge” til
at kunne være med. Pressefolkene
fra den lokale ”presse” fulgte godt
med på sidelinjen, og beskrev dagene i en flot avis. Det var nogle rigtig fine dage, med en super god ånd
blandt 1. klasserne, de tog meget
ansvar, flot!
Rollespil
Ved 2. klasserne blev der i maj/juni
måned arbejdet med rollespil over
en længere periode, både i Understøttende Undervisning og i SFO.
Der blev blandt andet fremstillet
sværd og dragter til eksempelvis
menneskekrigere, orkere og elvere.
Børnene blev også trænet i at kæmpe med sværd, selvfølgelig med stor
vægt på fairplay. Onsdag d. 8. juni
var det tid til ”Det Store Slag”. Her
blev der bla. udlevet flere store rollespilskampe, hvor også nogle af de
voksne deltog - de onde tabte heldigvis. Derudover blev der budt på
lækker mad på bål, og der var en
rigtig fin stemning med fine udklædninger og flotte sværd. Det var
et rigtig godt forløb op til, hvor børnene fik prøvet kræfter med ting, de
muligvis ikke ville kaste sig ud i
normalt. Og selve afslutningsdagen
var selvfølgelig et stort hit - tænk
sig at få lov at kæmpe med sværd i
flere timer..
Gang i den
Ved 3. klasserne stod den på flere
forskellige aktiviteter med gang i
den i maj måned. De blev tilbudt

cykelture til Vilhelmsborg, der nærmest blev til mountainbiking, i det
bakkede terræn. Ellers har de prøvet
Geocaching, hvor man finder skatte
ved hjælp af GPS, i Hørret Skov begge dele var et ret stort hit. For
dem, der havde lyst til mere stille
aktiviteter stod den på dukketeater.
Børnene lavede over en længere periode selv rekvisitter, dukker og
manuskripter. Forløbet sluttede af
med optrædener for alle de andre,
hvor 1. klasserne var så heldige at
være inviterede med.
Formel 1

Onsdag d. 25. maj afholdt 4. klasserne deres traditionelle Formel 1
løb i mooncars på grusbanerne. En
god flok deltog, heldigvis også et
par piger, og alle gav den max gas.
Undervejs var der musik på anlægget, et højlydt heppekor af tilskuerne og en flok piger, der optrådte
med dans i pausen. De stolte vindere blev Nikolaj og Mathias fra 4.C,
stort tillykke til dem!
Vi ønsker jer alle en rigtig god
sommer!
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AKTIVITETER I
JULI og AUGUST 2016
Når dette blad udkommer er der sommerferie i Kildevangs Netcafé for
ældre. Men aktiviteterne starter op
igen mandag d. 8. aug. Netcafeén er
bemandet alle mandage 10.00 til
12.00. Vi forsøger at dække alle mulige behov:
-Vi har undervist hold i excel, tekstbehandling og billedbehandling.
-Vi sammensætter hold til fx IPADundervisning.
-Vi forsøger efter bedste evne at bistå
med Borger.dk, mobiltelefoner , ”der
driller” samt alle slags PCproblemer.
Kom endelig forbi med Her og Nu
opgaver, og kom ligeledes forbi med
eventuelle ønsker om undervis-ning,

så sammensætter vi hold.
God sommer ønskes af Poul, Erik og
Troels.
Mandag d. 1. aug. kl. 14.00.
Lille Banko i Cafeén.
Onsdag d. 3. aug. kl. 14.00.
Quizleg i Cafeén.
Fredag d. 5. aug. kl. 14.00.
Vi viser Dansk Film.
Mandag d. 8. aug. kl. 14.00.
Vi spiller Boccia.
Onsdag d. 10. aug. kl. 14.00.
Pia Koller viser billeder fra USA.
Torsdag d. 11. aug.
Sommermøde i Kirke og Sognehus.
Fredag d. 12. aug. kl. 14.00.
Vi bager vafler i Cafeén.

Mandag d. 15. aug. kl. 14.00.
Hanne Torp læser eventyr.
Onsdag d. 17. aug. kl. 14.00.
Lille Banko i Cafeén.
Fredag d. 19. aug. kl. 14.00.
Syng med Josser Herold.
Mandag d. 22. aug. kl. 14.00.
Hyggeeftermiddag.
Tirsdag d. 23. aug. 13.00 til 17.00.
Udflugt til Søvind Kro og Sondrup
Bakker. Tilmelding på tlf. 87134434
senest 15. aug.
Pris 150 kr.
Fredag d. 26. aug. kl. 14.00.
Vi viser igen Dansk Film.
Onsdag d. 31. aug. kl. 14.00.
Vi bager igen vafler i Cafeén.

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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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Rejsemål
Vi rejser for at opleve nyt, drevet af et
ønske om at undslippe hverdagen for
en stund, knytte tættere bånd til den
eller dem, vi rejser med eller måske af
helt andre grunde.
Det sted, hvor vi lever og er, har afgørende betydning for vores muligheder.
–Hvem kan vi være, spørger vi os
selv? Vi lægger mærke til, at vi ikke
er den samme uafhængigt af, hvor vi
er. Vi tager farve efter vore omgivelser.
Hvem vil ikke gerne opleve sig frigjort fra begrænsninger? Kunne glemme problemer, der hører hverdagslivet
til. Være nærværende i nuet, lade hoved og krop være i harmoni. Det kan
vi opnå ved en rejse, har vi tidligere
oplevet eller i hvert fald hørt om.
Astronauter har beskrevet, hvordan de
har haft en slags totalt overblik, en
forbundethed med universet, en religiøs indsigt i altings enhed. Det er noget af det mest ekstreme, man kan
opleve. Sådanne perfekte øjeblikke
leder også jordiske rejsende efter.
Mange vil nok nikke genkendende til
den følelse, at en egn, en ø, eller en
hovedstad er ”min” – og det selvom
den skal deles med masser af andre
mennesker, der evt. har tilbragt næsten et helt liv mere på det sted.
Når man besøger ”sit sted”, er en del

af fascinationen vel også grundet i
tanken om, at man kunne have flere
liv. Man ser for sig, at man har hentet
morgenbrød ved bageren hver søndag,
været en del af det lokale liv på mange måder, talt deres sprog. Når man er
på stedet, er det sådan, det er. Man
lever to liv i fantasien.
Mange tager som turister omkring
stedets lokale kirke. Nogen gør det for
at se en smuk arkitektur, men mange
gør det også for stemningens skyld.
Stemningen af evighed, af enhed, af
at vi alle i bund og grund hører sammen. Fortid og fremtid smeltet sammen på én gang i nutiden. Det var
forfædrene, der byggede kirken, og
siden kom de med deres små til livets
Gud, før de knugede af sorgen, bar de
kære døde ud.
Alle kræfter blev sat i gang af stenmesteren og hans sjak og af hele sognet, for at de dengang, og for at vi i
dag kan have en kirke at få vores børn
døbt i.
Kirken er den synlige ramme for det
usynlige, der finder sted i dåben. Her
bliver mennesket nyt. Den døbte bliver ikke længere kun sine forældres
barn, men også Guds barn. En ny historie åbner sig og et ekstra fællesskab bliver en mulighed. Man kan
sige, at identiteten fordobler sig: man
er både den, man selv og ens omgivelser regner én for at være, og så er
man den, som Gud har sat sit mærke

på, og som derfor er meget mere, end
andre kan se.
Engang hørte disciplene Jesus sige, at
det er lettere for en kamel at komme
igennem et nåleøje end for en rig at
komme ind i Guds rige. De blev forfærdede over, at det kunne være så
svært at blive frelst. Men Jesus trøstede dem og sagde: For mennesker er
det umuligt, men for Gud er alting
muligt. Det var ikke bare ord. Det var
sådan, Jesus praktiserede, når han
mødte nye mennesker. Han gav mennesker deres tabte chancer tilbage og
viste nye stier at følge. Ikke med en
fordømmelse af det menneske, han
stod over for, men med udgangspunkt
i det enkelte menneske og dets liv.
Hele Det Nye Testamente er kendetegnet ved en utrolig åbenhed over for
andre mennesker.
Måske er glæden ved at kigge i rejsebrochurer større end selve rejsen. Det
er jo ikke sikkert, at rejsemålet lod
dig nyde god mad, behagelig temperaturer, fryd og gammen. Hvis du rejste for at få nye muligheder, et sus af
evighed af noget eksotisk, men ikke
fik det på den anden side af jorden, så
kan sommeren stadig byde på en fornemmelse af enhed, muligheder og
evighed. – Se hvornår, der er gudstjenester her i bladet eller på vores hjemmeside.
God sommer, hvor I end drager hen!

Sognepræst, Signe K. Høg
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Kirketiderne

Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus
Onsdag d. 24. august kl. 19.30
Indre Mission - se omtale

JUNI
Søndag d. 26. juni kl. 9.00
5. søndag efter trinitatis
Jette R. Christiansen

JULI
Søndag d. 3. juli kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis
G. Kasper Hansen
Søndag d. 10. juli kl. 9.00
7. søndag efter trinitatis
Anne Vejbæk
Søndag d. 17. juli kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis
Anne Vejbæk
Søndag d. 24. juli og d. 31. juli
Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke

AUGUST
Onsdag d. 10. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognehuset
Torsdag d. 18. august kl. 14.00
Sommerfest for seniorer - se omtale
Søndag d. 21. august kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Bomgaardshaven - se omtale
Onsdag d. 24. august kl. 17.00
BørneBamseGudstjeneste - se omtale

Torsdag d. 25. august kl. 16.00
Mårslet Kirkes Pigekor sæsonopstart
- se omtale
Onsdag d. 31. august kl. 15.30
Mårslet Kirkes Korskole sæsonopstart - se omtale

SEPTEMBER
Mandag d. 5. september kl. 16.00
Sorggruppe opstart - se omtale
Fredag d. 9. september kl. 18.00
Fællesspisning - se omtale

Kirkekaffe

Mandagscaféen

På udvalgte søndage er der
kirkekaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.

holder sommerferie
i juli og august.

AUGUST
Søndag d. 7. august kl. 11.00
11. søndag efter trinitatis
Hans Rubech Christensen
Søndag d. 14. august kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
Signe K. Høg
Søndag d. 21. august kl. 11.00
13. søndag efter trinitatis
Byfestgudstjeneste i Bomgaardshaven
Signe K. Høg og G. Kasper Hansen
Onsdag d. 24. august kl. 17.00
BørneBamseGudstjeneste
Signe K. Høg
Søndag d. 28. august kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Signe K. Høg

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

Hyggeklubben
Mårslet Hyggeklub holder sommerferie
og ønsker alle en hyggelig sommer.
Vi ses igen til september!

I ønskes alle en dejlig
sommer!
På gensyn den 12. september
kl. 9.30 -11.00 i Sognehuset.
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer
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BørneBamsegudstjeneste
Onsdag den 24. august kl. 17.00
Tag din bamse med til gudstjeneste
og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie.
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Babysalmesang
Opstart af babysalmesang i september
vil blive annonceret på Mårslet Kirkes
hjemmeside - www.maarslet-kirke.dk

Vi afventer ansættelse af ny kirke–
og kulturmedarbejder.

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.
Sognepræst, Signe K. Høg

Friluftsgudstjeneste
Mårslet Kirke deltager i byfesten og afholder friluftsgudstjeneste

Søndag den 21. august kl. 11.00
i
Bomgaardshaven.
Vi håber på sommer og sol og stiller
an til en festlig gudstjeneste under
åben himmel, hvor vi vil synge nogle
af de smukke sommersalmer med
musikalsk ledsagelse fra Århus Brassband.

Efter gudstjenesten er man er velkommen til at medbringe madkurv og drikkevarer og nyde frokost og samværet
med hinanden.

Arrangør: Mårslet Menighedsråd

Sommerfest for seniorer
Der afholdes sommerfest for seniorer

Der afgår bus fra Kildevang kl. 13.30

Torsdag den 18. august
kl. 14.00-16.30

I 1975 da stien blev anlagt aftaltes,
at stien forbliver matrikulært under
Mårslet Menighedsråd, præstegården, men stilles vederlagsfrit til rådighed, så længe stien opretholdes
og vedligeholdes af Aarhus Kommune. Aarhus Kommune afholder alle
anlægsudgifter ved stiens etablering
samt alle fremtidige udgifter ved
renholdelse og vedligeholdelse af
stien, dog bortset fra rydning af sne
og blade.
Der er nu etableret bedre adgangsforhold mellem Mårslet kirkegård,
Sognehuset og skolen, således at
passage er muligt for alle, da trappen
er erstattet af en asfalteret rampe. I
løbet af sommeren vil et ekstra slidlag blive lagt på.
Menighedsrådet har afholdt udgifterne til fældning af de to træer og fjernelse af de flere tons tunge rødder.
Der er håb om, at kommunens budget muliggør, at der næste år kan
skabes sammenhæng mellem stien
og det resterende fortov langs Obstrupvej, således at det lille areal
med ral foran kirkegårdslågen også
bliver asfalteret.

Vi indleder med en kort gudstjeneste i
Mårslet Kirke og efterfølgende er der
kaffebord, hygge, fællessang og underholdning i Sognehuset.
Alle seniorer er hjertelig velkomne!
Vi ser frem til nogle hyggelige og fornøjelig timer.

Skole-Kirkesti

Sognepræst, Signe K. Høg
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SÆSONSTART
Mårslet Kirkes Korskole

Mårslet Kirkes Korskole starter sæsonen
onsdag den 31. august kl. 15.30 – 16.30 i Sognehuset.
Korskolen er for bør n i 3.,4. og 5. klasse. Kor sæsonen går fr a 31. august til 1. juni og for at vær e med,
skal man – udover selvfølgelig at være glad for at synge – kunne læse, have et roligt gemyt og god koncentrationsevne.
Udover at lære nye sange ”leger” vi også med holdning, sangteknik, vejrtrækning og musikteori. Music Mind
Games, som er musikteori forvandlet til spil og leg, indgår ligeledes i undervisningen.
Undervisningen er et frivilligt og gratis tilbud; men vælger man at melde sig til, forventes der stabilt
fremmøde.
Korskolen medvir ker ca. 10 gange år ligt ved familiegudstjenester og andr e bør nevenlige aktiviteter –
dvs. Lucia-optog samt krybbespil i december, påskespil lige før påske samt pinsespil til pinse.
1 – 2 gange årligt deltager korskolen i korstævner sammen med andre kirkekor arrangeret af foreningen
”Folkekirkens Ungdomskor”.
Der øves på onsdage kl. 15.30 – 16.30 i Sognehuset.
Nye sangere optages efter sommer fer ien, efter år sfer ien, julefer ien og påskefer ien efter forudgående
henvendelse til korleder Pia Labohn på mailadressen korpia@os.dk eller tlf. 86 55 64 08.

Mårslet Kirkes Pigekor

Mårslet Kirkes Pigekor starter sæsonen
torsdag den 25. august kl. 16.00 – 17.30 i Sognehuset.
Mårslet Kirkes Pigekor er et kor på højt niveau og er for ser iøse og ambitiøse piger fr a 6. klasse og opefter. Korsæsonen varer fra 25. august til midten af juni, og pigekoret medvirker ca. 1 gang om måneden ved
kirkens højmesse – til jul og påske lidt mere. Desuden medvirker pigekoret ved bryllupper udenfor skoleferierne samt på Lokalcenter ”Kildevang” til jul og påske.
Koret deltager i korstævner arrangeret af foreningen ”Folkekirkens Ungdomskor”. Desuden deltager vi af og
til i de årlige Norbusangfestivaler – som går på skift mellem de 5 nordiske lande. (”NORBU” er en sammentrækning af ordene NORdiske Børne- og Ungdomskor).
Vi vil gerne være flere – så nye sangere, som har noget på hjerte, og som vil arbejde med og gøre en indsats
for, at Mårslet Kirkes Pigekor vedbliver at synge på et højt niveau, er meget velkomne.
Der øves på torsdage kl. 16 – 17.30 i Sognehuset.
Nye sangere optages efter sommerferien, efterårsferien og juleferien efter forudgående henvendelse til korleder Pia Labohn på mailadressen korpia@os.dk eller tlf. 86 55 64 08.
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Giv noget
godt til Mårslet
Stil op til menighedsrådsvalget 2016
Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i Mårslet Sogn. Vil du være en del af kirkes ledelse? Så stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med
til at give noget godt videre.
På et orienteringsmøde den 13. september får du et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver. Du får også viden om måden, vi organiserer vores arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil stille op eller ej.
FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste. Det er op til dig – og andre kandidater –
at få sammensat listerne. I praksis foregår det samme aften på et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
Menighedsrådet i Mårslet

Stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til at give noget godt videre.
Deltag i orienteringsmøde tirsdag den 13. september kl. 20.00 i Sognehuset, Obstrupvej 4A

Læs mere på www.menighedsraadsvalg2016.dk
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Nyt fra Menighedsrådet
Konstitueret præst

kaldt, er allerede lidt kendt i huset og i hende.
sognet, da han har været vikarpræst
Vi ønsker alt godt for hendes fremtid.
hos
os
siden
januar
2016.
Menighedsrådet har pr. 1. maj ansat
Vi forventer at kunne ansætte en ny
Gunnar Kasper Hansen som konstituemedarbejder i stillingen som Kirke– og
ret sognepræst, mens Mette Maria har Vi er utrolig glade for at kunne forlænge samarbejdet med Kasper.
Kulturmedarbejder ved Mårslet Kirke
orlov.
pr. 1. september 2016.
Man
kan
se
en
længere
præsentation
af
Kasper, som han foretrækker at blive
Kasper på Mårslet Kirkes hjemmeside:
www.maarslet-kirke.dk
Menighedsrådet
Menighedsrådsformand,
René Tindbæk Lunderskov

Kirke- og Kulturmedarbejder

Vores Kirke– og Kulturmedarbejder,
Mariann har desværre opsagt sin stilling. Hun har fået andet job med flere
arbejdstimer.

Gunnar Kasper Hansen

Vi takker Mariann for et stort og flot
stykke arbejde i en periode med mange
udfordringer - Mariann er gået til opgaven med stor ansvarlighed og alle
har været glade for samarbejdet med

Konfirmandindskrivning
I juni måned var der konfirmandindskrivning for kommende konfirmander og deres forældre med henblik på konfirmation
for:

7.A den 7. maj 2017
7.B den 12. maj 2017
7.C den 14. maj 2017
Nåede I ikke med til indskrivningen,
er det endnu ikke for sent at komme
med på ét af holdene.
Henvendelse skal ske til præsterne
snarest muligt.
Nærmere information om undervisningstider og planer følger.
Sognepræst, Signe K. Høg
Konst. Sognepræst, G. Kasper Hansen

Minikonfirmander
2016/2017
Minikonfirmandundervisning er et frivilligt tilbud for elever i 3. klasse.

Formålet med undervisningen er at
eleverne lærer kirke– og kristendom
at kende gennem oplevelser, samvær,
sang og samtale på baggrund af bibelfortællinger, salmer, besøg i kirken samt deltagelse i og medvirken
ved gudstjenester.
Invitation sendes ud via skolen.

3. klasserne medvirker desuden i
Kirkespil under skole-kirkesamarbejdet, hvilket er en obligatorisk del af skolens kristendomsundervisning.
3.A Minikonfirmand uge 37-41
3.B Minikonfirmand uge 43-47
Krybbespil for 3.A og 3.B uge 48-50
3.C Minikonfirmand uge 5-10
Påskespil for 3.C uge 12-14
3.D Minikonfirmand uge16-20
Pinsespil for 3.D uge 20-22
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Sorggruppe
Så er det igen muligt at deltage i en
sorggruppe. Den begynder mandag
den 5. september 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
ens 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 du én,
der har brug for at deltage i sorggruppen for voksne, kan henvendelse ske
til Susanne Lauritsen, tlf. 2532 4657

Mårslet Indre Mission
Onsdag den 24. august får vi besøg af
Michael Bak Nygaard, Aarhus.
Emnet for denne aften er ”Mission i
dag”.
Når vi taler om mission, kan mange
forskellige indtryk skylle ind over os.
Nogle bliver måske lidt håbløse. Giver det overhovedet mening at prøve?
Er Danmark ikke bare på vej væk fra
kristendommen?
Andre er måske mere optimistiske og
går rundt og håber på vækkelse.
Lige meget hvordan man har det, så
bliver vi nødt til at tage stilling til,
hvordan vi vil forholde os til det kald,
som vi har fået af Jesus til at gå ud og
gøre alle folkeslag til disciple.
Vi vil denne aften dykke ned i dette
emne og tage livsgreb med det.

eller mail sus@sjl.dk
Gruppelederne Susanne Lauritsen og
Kaj Lolholm

Folkekirkesamvirket Aarhus

Fredagsspisning
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær.
Næste gang er fredag den 9. september 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 biMichael Bak Nygaard er teologistu- beltekst.
derende på Menighedsfakultetet.
Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr.
Mødet er kl. 19.30 i Mårslet Sogne- barn.
hus og alle er meget velkomne.
Tilmelding senest to dage før til:
rl@maarslet-kirke.dk
Indre Mission
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
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag

ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

KONSTITUERET SOGNEPRÆST
G. Kasper Hansen,
Holmevej 112,
8270 Højbjerg,
tlf. 4258 3112
gkha@km.dk
Fridag: fredag
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

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
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

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:
10. august kl. 19.00
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige og
alle er velkomne til møderne.

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

KIRKE- & KULTURMEDARBEJDER
Vakant
Tlf. 8629 8190
kkm.maarsletkirke@gmail.com
Fridag: mandag

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!

Livet på kirkegården
Foråret er en dejlig og travl tid for
kirkegårdspersonalet. Alting bliver
grønt og vokser op på ny. Forårsblomster er nu skiftet ud med sommerblomster. De løvfældende hække

er klippet første gang. Mælkebøtter
og andet ukrudt holdes nede.
På grund af længere tids sygdom
blandt personalet har det været svært
at følge med i foråret. Derfor har vi
ansat en ekstra mand i en periode.
Velkommen til Dennis Jørgensen,
som er uddannet fra Beder Gartnerskole og har lyst til at prøve kræfter
med kirkegårdsarbejdet. Vi er også så
heldige at have en virksomhedspraktikant et antal timer om ugen, Majbrit
Bolbro, som er uddannet anlægsgartner og har haft en stilling på Odder
Kirkegårde.

Majbrit
Dennis

Vi håber, at I vil tage godt imod de
nye ansigter på kirkegården.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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TMG - Nyt

Pigeraketten lander i TMG Fodbold !!
Alle piger i alderen 5-11 år inviteres hermed til årets sjoveste pige fodbold dag i TMG Fodbold.
Tag jeres veninder med og flyv
med pigeraketten ud på en fantastisk rumrejse til forskellige fodbold planeter.
Lørdag den 20. august fra kl.
10-13.
Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding, blot mød op
til affyring kl. 10.00.
Der vil være mulighed for køb af

kaffe m.m. til forældrene under
arrangementet.
Vi glæder os til 3 sjove timer
sammen med dig og dine veninder!
M.v.h.
TMG Astronauten
og alle rumvæsenerne
Er der spørgsmål til arrangementet, er I velkommen til at kontakte Helle Foged (mobil 20 47 27
20)

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 47 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
hefo@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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TMG Badminton melder sig igen på banen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny badmintonsæson. Sæsonen starter den 22. august med følgende tider:
Turneringsspillere og baneleje
Mandag kl. 19.30 – 20.30

Baneleje

Kr. 3.000,-

Mandag kl. 20.30 – 21.30

Baneleje

Kr. 2.000,-

Mandag kl. 21.30 – 22.30

Baneleje

Kr. 1.000,-

Onsdag kl. 19.00 – 20.00

Baneleje

kr.

3.000,-

Onsdag kl. 20.00 – 23.00

Turneringsspillere

kr.

1.650,-

Onsdag kl. 20.00 – 23.00

Turneringsspillere under 25 år kr.

Lørdag kl. 08.00 – 09.00

Baneleje

kr.

825,-

1.000,-

Alle spillere som skal spille på banen skal oplyses med navn, adresse og fødselsdato (DDMM-ÅÅ) og mobilnummer/e-mail.
Ungdomstræning
Mandag kl. 15.30 – 16.30

U11 træning (født år 2005/06)

Mandag kl. 16.30 – 17.30

U13 + U15 træning

Fredag kl. 15.45 – 16.45

U9 + nybegyndere

Ungdomsspillere betaler 500 kr. i kontingent for hele sæsonen.
TILMELDING
Alle nuværende medlemmer som ønsker at forny medlemskabet, skal indbetale senest den
15. august 2016 jvf. ovenstående satser på konto 1917-6872120163 påført fulde navn,
adresse, fødselsdato (DD-MM-ÅÅ), mobilnummer/e-mail og hold.
Såfremt man har spørgsmål til tilmelding eller betaling kontakt Formand Jens Birk på mobil
51 30 89 50 eller Kasserer Henrik Sejr Knudsen på mobil 20 56 00 34 eller på e-mail; kasserer@tmgbadminton.dk
Læs også mere om TMG Badminton på tmgsport.dk/badminton
Venlig hilsen
TMG Badminton
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Hvornår er der gymnastik igen?
I uge 37 tager vi hul på vintersæson
2016/17, og vi åbner for online tilmelding til hold mandag d. 22. august
2016 kl. 20.00.
Vi opdaterer løbende hjemmesiden
www.tmgsport.dk med de hold, vi tilbyder i vintersæsonen. På hjemmesiden kan du læse om det enkelte hold,
se priser, og hvordan du tilmelder dig.

Du kan også følge med på Facebook i
gruppen ’TMG Gymnastik’, hvor det
er nemt at stille spørgsmål eller melde
dig på banen som instruktør. Vi
mangler pt. instruktører over 18 år til:

der

Spring
5.-8.
klasse
Rytme
2.-3.
klasse
Vikuvika – øvede rytmekvin-

Kunne det være dig? Så vil vi glæde
os til at møde dig og give dig mulighed for at udleve din instruktørdrøm i
en forening med et godt socialt fællesskab, skønne gymnaster og mange
kursusmuligheder.
Kontakt Tine på telefon 89381586
eller på tinewestergaard@gmail.com .
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Herremotionisternes udflugt
og en Doktor Nielsen. Der var ingen
syge, men bedre at forebygge end at
helbrede.
Nu var det tid til at få gjort rent og
køre hjem. Håber at Ole var tilfreds
med vores opførsel, så vi kan komme
igen en anden gang.
Det var en kanon tur med vennerne
ovre på Helgenæs. God sommer til
alle.
Benny, Instruktør

TMG Gymnastik: Herremotionisternes udflugt 21.-22. maj 2016

ned igen, var der et dødishul, hvor vi
tog et pit-stop og fil en øl.

Vi mødtes kl. 11 på OK tanken i Mårslet og kørte til Helgenæs, vejret var
perfekt.

Så hjem til sommerhuset og få tændt
op i grillen. Ole og Erling havde købt
ind til grillmad; da Lars så maden,
kom det fra ham: ”Der er ikke mad
nok” (men det var der).

Efter ca. en time var alle 14 drenge
ovre ved Oles sommerhus på Egehøj.
Vi var 9 som sov på Egehøj og 5 som
sov på Skæsibakken, der også er Oles
sommerhus.
Vi fik lidt mad og noget væske, så vi
ikke blev dehydrerede. Så gik vi en
tur op på Ellemandsbjerget i strålende
sol, og sikke en udsigt der var! På vej

Vi skulle fejre Tages fødselsdag d.
21. Han havde købt nogle stærke øl,
så vi kunne fejre ham.
Søndag morgen gik vi ned til det andet sommerhus på Skæsibakken og
lavede lidt gymnastik. Derefter gik vi
tilbage til Eghøj og fik morgenmad

Fakta om TMG Gymnastiks Herrehold
Herreholdet består af aktive 60+’ere under ledelse af Benny ”Bomstærk” Pedersen. De træner ihærdigt torsdag aften i Mårslet Skoles gymnastiksal. Det sociale element er i højsæde, og holdet har en særlig
”kaffekasse” til fornødenheder. De er gode til gymnastik, men også til at integrere elementer fra andre
sportsgrene, idet de har indført 3. halvleg på holdet.

Giv en

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Så er vi ved at være der!
Gennem de seneste 6 måneder har
vi arbejdet på at få fastlagt et endeligt byggefelt for den nye Mårslet MultiHalmed Aarhus Kommune.

de udearealerne, således at der vil
blive gode faciliteter for petanque og
mulighed for på sigt at etablere en
kunstgræsbane i Mårslet.

Det er nu endeligt lykkedes
med godkendelser fra rådmændene
for både Sport & Fritid og Børn &
Unge.

Den nye store 20x40m-hal kommer
til at ligge vinkelret på den nuværende hal med et eksisterende Halhus og
en række fællesfaciliteter som bl.a.
aktivitetsrum imellem.

Placeringen af byggefeltet for Mårslet MultiHal tilgodeser alle ønskern
e i det forslag, som sidste efterår
vandt den udskrevne totalentreprisekonkurrence om projektet. Endvidere tilgodeser forslaget ønskerne fra
TMG Petanque og Fodbold angåen-

Der er i skrivende stund ikke indgået
en aftale med entreprenøren, men vi
regner med, at dette sker inden sommerferien. Entreprenøren skal også
sørge for byggetilladelsen.

Vi har derfor ikke en detaljeret tidsplan endnu, men de væsentlige hindringer er ved at være ryddet af vejen. lokaler for TMG Mpavillion En
anden binding er flytningen af petanquebanerne, der skal ske, således at
det ikke begrænser sæsonen.
Med hensyn til Fase 2, integrationen
med skolen, regner vi med, at projektet starter op i løbet af efteråret.
Bestyrelsen for MultiHallen

Husk Deadline Den 10. hver måned
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Nu er der råd til gæster fra den grønne ø

For to år siden var de grønne pigespejdere fra Mårslet på besøg hos
spejdere fra Irland; også kendt som
den grønne ø. . Denne sommer komme de irske piger til Mårslet og diverse ture, som pigerne skal på, kommer til at koste penge. Efter endnu en
succesfuld pop-up-restaurant ’Det
grønne hjørne’ er der råd til at give
gæsterne en masse gode oplevelser.

Spejderpigerne fra Mårslet ville gerne gentage konceptet med at lave en
tre-retters menu med vin i Sognegården til 200 kr. pr person. De skulle
selv lave maden og servere den. Der
skal ikke nogen eksamen til fra Købmandsskolen, for at regne ud, at jo
færre penge der er købt ind for til den
middag, jo mere overskud kommer
der ud af det.

Menuens forret var røget laks med
grønt. aioli og brød, dertil hvidvin.
Hovedretten var kyllingefilet med

kartoffeltimbale, grønt og whiskysauce med et glas rødvin. Menuen
blev afsluttet med en dessert, som
bestod af chokoladekage med frisk
frugt og kaffe ad libitum.
Så – i lighed med sidste gang – var
der nogle ihærdige fundraisere, som
tog rundt til en lang række virksomhed og spurgte efter sponsorater. –Og
dælme om det ikke lykkedes at få
samtlige råvarer foræret, således at
pigerne får max overskud på deres
restaurant.

Pigerne vil derfor gerne takke:
Rema, Mårslet
Kvickly, Tranbjerg
KonditorBageren, Kridthøj Torv
Jensens Bøfhus
Mr. Mums, Rosenvangsallé.
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
2017aarhusianere.dk
I arkivet indsamler vi meget gerne
erindringer fra personer med tilknytning til Mårslet Sogn.
Åbningstid:

onsdag den 10. august

Vil du også være med til at støtte
lokalhistorien, her hvor vi bor?
Kontingent for 2016:

onsdag den 24. august

Enkeltperson: kr. 50,Husstand: kr. 80,-

Begge dage 16.00-17.30
Juli er lukket
(altid mulighed for åbent efter aftale)
www.maarsletegnsarkiv.dk

Henvendelse til kasserer Kirsten Cramer, Uveavej 4, 28400174,
Kirsten.cramer04@gmail.com
vedr. betaling og nyt medlemskab.

Vi vil hermed opfordre alle til at besøge ovennævnte adresse, hvor der
både er mulighed for at bidrage og
læse andres erindringer. Det er Aarhus Stadsarkiv, der har oprettet siden
med mange gode funktioner.
Vi er også interesseret i at lave interviews med lokalhistorisk islæt.
Giv os et praj!
maarsletarkiv@gmail.com

Rundvisning i Mårslet Kirke til byfesten
Søndag den 21. august kl. 14.00.

I anledning af
Mårslet Byfest
inviterer Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forening
til rundvisning i
Mårslet Kirke søndag den
21. august kl. 14.00.
Denne eftermiddag vil vores lokale
kirke-ekspert Jørgen Thorendahl,
Storhøj, guide os igennem Mårslet
Kirkes historie og fortælle om bygningen, kalkmalerierne og det historiske og nyere inventar.
For dem, der har lyst, vil det også være muligt at strække ben og gå i tårnet
og se kirkeklokken, som vi hver dag
hører ringe solen op og ned.

Vi håber rigtig mange møder op til
denne spændende eftermiddag i lokalhistoriens tegn.

Det er alletiders mulighed for at besigtige kirken for både nye og gamle
mårslettere, inden den bliver lukket
og renoveringen går i gang til næste
år.
Vi forventer, at arrangementet varer
et par timer inklusiv besøg i tårnet og
afslutning med en dram fra Mårslet
Brændevinslaug, som vi har tradition
for i forbindelse med byfesten.
Der er ingen krav om tilmelding og
det er gratis at deltage.

Jørgen Thorendahl fortæller
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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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Klar til en tidsrejse på Vilhelmsborg
Den smukke park ved Vilhelmsborg
bliver i disse tider omdannet til
udendørsscene, og Vilhelmsborg
Festspil er ved at være klar til at rykke ud i skoven med HAIR.

også tid til hygge! sæt, og ikke
mindst tid en let opgave, så forberede HAIR. De har researchet, skabt
nye kostumer og oprør og likum!
sæt, og i

I rockmusicalen HAIR rejser vi tilbage til 1968, hvor en gruppe hippier
lever i skyggen af Vietnamkrigen
med Peace, Love, and Harmony –
Make Love Not War til tonerne fra
blandt andet Aquarius og Let the
Sunshine In.

De knap 200 frivillige ved Vilhelmsborg Festspil har haft travlt med forberedelserne til dette års opsætning.
Især Byggegruppen har været synlige
ude på pladsen det seneste stykke tid,
hvor den store scene bygges op fra
bunden. I år bliver scenen meget anderledes end tidligere, og byggegruppen har haft ekstra travlt. Byggegruppen er i gang året rundt fra afslutningen af sidste års forestilling
med nedtagning og afmontering, forberedelser og opbygning af ny scene
ude på pladsen. Når først de kan
komme i gang ude på pladsen, mødes
de så tit det kan lade sig gøre, hvor
der bliver arbejdet flittigt, men der er

en lille gruppe tog i januar 2016 til
Berlin for at gennemtrave diverse
genbrugsbutikker for gode fund fra
tiden, og de kom ikke tomhændet
hjem! Tværtimod måtte de købe ekstra kufferter for at kunne fragter alle
deres fund tilbage til Aarhus. Derudover har de kreeret en masse spraglede sæt, og ikke mindst syrede kostumer. Kostumelageret bugner, og alle
glæder de sig til at se kostumerne
komme til live på skuespillerne i
HAIR.

Alle hos Vilhelmsborg Festspil er
spændte på at se de mange brikker
falde på plads til en samlet og færdig
forestilling, og især at få publikum
på og kunne fremvise det endelige
resultat!

Også sygruppen har travlt hele året
med at pakke væk efter Matador og
forberede HAIR. De har researchet,
skabt nye kostumer og fundet originalt tøj fra 1960’erne. Ikke altid en
let opgave at opstøve originalerne, så

HAIR spiller fra d. 26. juli til d. 13.
august. Billetter og mad kan købes
via www.vbf.dk. Følg også med på
facebook.com/vbf.dk og instagram:
vbfestspil.

Husk Deadline Den 10. hver måned
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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