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Som lovet før sommerferien, har vi i Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) haft
travlt med at forberede de næste skridt i arbejdet med at skabe en helhedsplan for
hele 8320. Jeres mange bidrag på det første borgermøde om helhedsplanen i april
måned, var en fremragende start på processen og har helt fortjent gjort et stort
indtryk på Aarhus Kommune. Kommunen har derfor besluttet at støtte det lokale
arbejde med at skabe en helhedsplan for 8320, hvilket er meget positivt!
I de kommende uger og måneder vil vi derfor sætte ekstra fart på arbejdet
med helhedsplanen, som vi ønsker at færdiggøre inden udgangen af 2016, så
Helhedsplanen for 8320 får størst mulig betydning for Aarhus Kommunes
overvejelser omkring udvikling af vores lokalområde. I har som sagt været
med til at give processen en fornem start, og vi håber I vil bidrage hele vejen
frem til den færdige helhedsplan foreligger. Det er jeres bidrag, som giver
planen kvalitet og indhold!
Rammen om helhedsplanens tilblivelse er, som i april måned, borgermøder, som
er annonceret på Mårslet net og vil blive annonceret også på opslag i byen. Følgende møder er planlagt:
Borgermøde om helhedsplanen d. 30. august – formålet med mødet er at videreudvikle de ideer, som blev opsamlet på det første borgermøde i april. Vi
indsamler på dette tidspunkt fortsat nye ideer, men begynder efterfølgende at se på, hvorledes de mange ideer og forslag kan forenes.
Debatmøde med Aarhus Kommune d. 27. september – mødet afholdes for at
give borgere i 8320 og Aarhus Kommunes repræsentanter mulighed for at
mødes og drøfte områdets udvikling. Mødet er IKKE en del af arbejdet
med helhedsplanen, men har værdi både til orientering og inspiration.
Borgermøde om helhedsplanen d. 11. oktober – på dette møde vil vi i fællesskab arbejde med helheden i de mange fremsatte ideer og forslag, der
samles i et udkast til en helhedsplan. Vi ønsker også at drøfte hvorledes
helhedsplanen kan ”vedtages” lokalt, når den er færdig.
Alle tre møder foregår på Testrup Højskole i tidsrummet fra kl. 1900 til ca. kl.
2130. Vi vil fremlægge yderligere materiale, dagsorden mm på Mårslet Net inden
hvert møde – og I er velkomne til at fremsende ideer og spørgsmål til FU’s fælles
mailadresse.
I FU glæder vi os til mange spændende drøftelser af vores fælles lokalområdes
gode udvikling og håber, at I vil møde talstærkt op som sidst. Det er nu, det gælder!
Mvh
Anders Kjær
Fællesrådsformand
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Stort og småt fra Fællesrådet
Nye borgermøder omkring Helhedsplanen for Mårslet
Arbejdet med helhedsplane for Mårslet skrider fornuftigt og konstruktivt
fremad. Vi har nu etableret direkte
kontakt til Aarhus Kommune, som
har kvitteret ved at invitere Mårslet
Fællesråd tættere ind i et samarbejde
omkring den fremtidige udvikling af
Mårslet og omegn. Der er således
med kommunen aftalt et forløb henover de kommende måneder omkring
birgermøder, input og debatmøder
med kommunens deltagelse. Alt sammen sigtende hen imod en færdig helhedsplan for Mårslet ultimo 2016. Det
er en utrolig spændende proces, og
hvor det er glædeligt at se så mange
entusiastiske borgere fra Mårslet om
omegn som deltager konstruktivt og
aktivt. Vi håber – og vil hermed gerne
opfordre kraftigt til – at denne deltagelse fortsættes ved de kommende
borger- og debatmøder i efteråret.
Som fortsættelse til forårets møder in-

viteres hermed til en fortsættelse af
processen om vores bys fremtid. Således vil vi gerne indbyde til to kommende borgermøder her i sensommeren og efteråret:
Tirsdag den 30. august på Testrup
Højskole. En for tsættelse af det seneste borgermøde i april, hvor vi alle
diskuterede en række forskellige områder og ideer. Vi er på dette tidspunkt stadig i ide-fasen, hvorfor input, ideer og initiativer er velkomne
og vil blive diskuteret åbent.
Ideerne og input fra denne aften vil
Fællesrådet tage med i nogle samlede
vurderinger og prioriteringer som bruges i det løbende samarbejde med
Aarhus Kommune, og som sådan
kommer til at udgøre en begyndende
helhedsplan for Mårslet.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Tirsdag den 11. oktober på Testrup
Højskole. Her er vi længer e henne i
fasen og forbi selve ide-genereringen.
Mødet her i oktober er i højere grad
en afklaring og præcisering af de kon-

Som altid er input, ideer og kommentarer til FU er meget velkommen – på
MaarsletFU@gmail.com.

krete ideer og prioriteringer som er
kommet med i den faktiske proces i
samarbejde med Aarhus Kommune.
Vi nærmer os her den egentlig og færdige helhedsplan, som vi her på mødet vil diskutere den konkrete udformning af.
Vel mødt til begge møder. Som altid
opfordre vi kraftigt til at så mange
som muligt deltager, så vi kan få så
livlig og alsidig dialog og møde som
muligt. Vi ses J

Husk Deadline Den 10. hver måned
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AKTIVITETER I
SEPTEMBER 2016
Fredag d. 2. sept. kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste .

Tirsdag d. 13. sept. kl. 14.00 til
16.00.
” Få viden og bliv Demensven.” Et
arrangement
i kommunalt regi. Oplæg ved Hanne
Lykkeskov.

Onsdag d. 21. sept. kl. 14.00.
Vi viser dansk film. Oplæg til senere
udflugt.

Onsdag d. 14. sept. kl. 14.00.
Quizleg i Caféen.

Mandag d. 26. sept. kl. 14.00.
Smartex viser mode.

Søndag d. 11. sept. kl. 14.00.
Store Banko i Caféen.

Fredag d. 16. sept. kl. 14.00.
Birgitte fra gymnastikundervisningen
viser
billeder fra Tanzania.

Tirsdag d. 27. sept. kl. 13.00.
Udflugt til Hvidsten Kro.
Tilmelding på tlf. 87134434 senest
15. sept.

Mandag d. 12. sept. kl. 14.00.
Oplæsning af eventyr v. Hanne Torp.

Mandag d. 19. sept. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.

Onsdag d. 28. sept. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.

Mandag d. 5. sept. kl. 14.00.
Modeopvisning ved Karina Dyhr.
Onsdag d. 7. sept. kl. 17.30.
Mormormad: Fra Grillen samt Rabarberkage.
Tilmelding på tlf. 87134434 senest 1.
sept.

Fredag d. 23. sept. kl. 14.00.
Syng med Uffe.

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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Venneforeningen på Kildevang.
Så er vi klar med vores efterårs program.
BANKO SPIL
Søndag den 25 september. Søndag den 23 oktober.
Der er ingen Banko i november på grund af JULEMARKED.
Kaffe og æblekage til kr. 25,00, øl og vand kan købes,
desuden sælger vi amerikansk lotteri, vi glæder os til at se rigtig mange ALLE er velkommen.
Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00.’
GENERALFORSAMLING den 3. oktober kl 19,00
I Cafeén på Kildevang, Preben Ulvskov underholder, foreningen er vært med kaffe og brød
Kender du /I ikke Venneforening, kan jeg for fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på
medlemmer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang med en hyggelig middag og underholdning det sker i oktober i år, det er en stor fornøjelse både for os og for de ældre.
Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person

Formand Inger Christiansen
Mobil 2292 3016
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Kirkens fremtid til debat
Malling menighedsråd indbyder til
foredrag og debat om kirkens fremtid. Mød prof. dr. theol. Peter Lodberg den 23. august i Malling sognegård og deltag i debatten efter
foredraget.
Kirken skal være noget man kan samles om. Derfor indbyder Malling menighedsråd til debatmøde om hvor
Malling kirke, og folkekirken i det
hele taget, skal bevæge sig hen i
fremtiden. Debatmødet indledes med
foredrag ved prof. dr. theol. Peter
Lodberg, der vil tale om folkekirken i
fremtiden
under
overskriften
”Folkekirken i fremtiden – lokalt, nationalt og globalt”. Efter foredraget
vil der være rig mulighed for at stille

spørgsmål og deltage i debatten om
Malling sogns fremtid i særdeleshed –
bl.a. med fokus på hvilke former for
gudstjenester og arrangementer, kirken skal arbejde med, for at fastholde
sognets beboeres interesse for kirken
og dens arbejde.
Peter Lodberg er prof. dr. theol. ved
Aarhus universitet og har tidligere
blandt andet været generalsekretær i
Det Økumeniske Råd og senere i Folkekirkens Nødhjælp. Han forsker
blandt andet i mødet mellem religioner, multireligiøsitet, kirkens sociale
arbejde og kirken i fremtiden.
Mødet er en optakt til det kommende
menighedsrådsvalg, der løber af stab-

len til november. Inden da er der dog
allerede den 7. september orienterings
- og opstillingsmøde i Malling. Alle
der er over 18 år og medlem af folkekirken, kan blive valgt ind i et menighedsråd og går man med tanker om at
blive medlem af Malling menighedsråd, bør man skrive sig datoen den 7.
september bag øret.
Debatmødet afholdes den 23. august
kl. 19.30 til 21.30 i Malling sognegård. Alle er velkomne og menighedsrådet byder på en let anretning.
Yderligere information hos AnneKatrine Ladefoged på e-mail: kontakt@mallingkirke.dk
eller
www.mallingkirke.dk

MÅRSLET BRIDGEKLUB
Så starter sæsonen i Mårslet Bridgeklub igen den 1. september 2016.
Spilleaften er som altid torsdag kl.
18.30 på Lokalcenter Kildevang.

gelig bridgeaften i Mårslet, så kontakt
Lis tlf. 22800686, eller mail:
west0901@jensen.mail.dk.
Nye tilmeldinger vil komme i betragtning efter “først-til-mølle”-princippet.

Mårslet Bridgeklub har i år plads til 4
nye spillere, således at vi bliver 15
borde i alt.

På hjemmesiden, Mårslet Bridgeklub.
dk, er der mange flere informationer
om klubben.

Dermed vil vi kunne spille i 3 rækker.

Lis Jensen, p.b.v..

Er der nogen, som har lyst til en hyg-
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Åbningstid:

onsdag den 14. september

Medlemmer af bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening skiftes til at være tilstede i Egnsarkivets åbningstid.
Obstrupvej

Begge dage 16.00-17.30

Vi har kaffe på kanden og er parat til
en snak om lokalhistorien og svarer
på spørgsmål samt tager imod arkivalier, fotos, breve og protokoller m.v.

(altid mulighed for åbent efter aftale)
www.maarsletegnsarkiv.dk

Du er meget velkommen til at besøge
dit Egnsarkiv!

Denne vej kører rigtig mange
mårslettere på hver dag!

onsdag den 28. september

Fotograf og årstal er ukendt, er der
nogen, der kan lede os nærmere?

9.30-17.30

Husk sidste frist for
indlevering af stof,
annoncer og rettelser
er d. 10. i måneden
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Gigtforeningen og Scleroseforeningen
samler ind til forskning i gigt og sclerose
Gigtforeningen og Scleroseforeningen kæmper begge for at gøre livet
bedre for mennesker, der har en kronisk sygdom. En kronisk sygdom, der
medfører smerter og nedsat funktionsevne, og som påvirker alle livets
forhold. Forskning er vigtig. Det er
støtte og sammenhold også. Derfor
står vi op for hinanden i en fælles indsamling den 11. september 2016. Formålet med indsamlingen er at samle
så mange penge som muligt ind til
forskning i gigt og sclerose.

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

Årsagerne til både sclerose og de autoimmune gigtsygdomme som fx leddegigt er ukendte, og der findes i dag
ikke behandlinger, der kan kurere
sygdommene. Takket være forskning
ved vi i dag meget mere om, hvordan
vi kan lindre symptomerne for mennesker med autoimmune gigtsygdomme og sclerose, end vi gjorde for 20
år siden. Men vi har ikke knækket koden. Derfor er forskning stadig vigtig.
Og derfor står vi op for hinanden i en
fælles husstandsindsamling.

Vi har brug for, at så mange mennesker som overhovedet muligt vil bruge to til tre timer på at samle ind. Vi
håber, du har lyst til at være indsamler. Det vil være rigtig hyggeligt at se
dig som indsamler i vores område har du et par timer søndag den 11.
September 2016, så meld dig til
med
det
samme
på
www.viståropforhinanden.dk.
Malene og Daniel

12

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2016

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2016

13

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2016

14

Nyt skoleår er kommet godt i
gang…
D. 10. august startede endnu et skoleår, - det tredje år efter skolereformen.
Herefter er ”øveperioden” i følge lovgiverne slut, og de nye tiltag som fx
understøttende undervisning, lektiecafé og bevægelse i gennemsnit 45 min.
pr. dag, skulle vi gerne være i mål
med. Det mener vi faktisk allerede, vi
er, og vi har nu en rigtig fin ramme
om børnenes skoledag, som vi fortsat
arbejder på at gøre endnu bedre.
Tre
afdelinger
Fra dette skoleår har vi inddelt skolen
i tre afdelinger:
Indskolingen fra 0. – 3. årgang
Mellemtrinnet fra 4. – 6. årgang,
og
Udskolingen fra 7. – 9. årgang.
Opdelingen i afdelinger giver os en
mere fleksibel hverdag og gør, at vi
kan målrette vores tilbud bedre til de
forskellige aldersgrupper. Vi voksne
bliver mere specialiserede, og samarbejdet
bliver
enklere.
I indskolingen er det Pernille Lauritsen, som er nær meste leder for både undervisningsdelen og fritidsdelen.
Det sidste i samarbejde med John Søballe Amdisen, som er fritidspædagogisk leder. Pernille er nyansat fra 1.
august og kommer fra Solbjerg Skole.
På mellemtrinnet er Kurt Iversen pædagogisk leder. Kurt er også souschef
på skolen.
Morten Kirkegaard Lomborg er
leder
af
udskolingen.
Vi har også en afdelingsleder i sko-

lens Kridthus, som er vores kompetencecenter for børn med særlige behov. Det er Birgit Frederiksen.
Gitte Kristensen er administr ativ
leder og Bent Robdrup Johansen teknisk service leder.
Nye tiltag i 2016/17:
Vi har lavet en ny struktur på skoledagen i indskolingen, så de har andre ringetider end resten af skolen.
Det længste modul har børnene nu om
morgenen med morgensang og træningsbånd. Efter en 20 min. pause
kommer et kortere modul, hvor børnene også spiser. Herefter får de en
times pædagogisk pause, hvor børnene har tid til at lege og fordybe sig støttet af de voksne i SFO. Kl. 12.30
skal børnene være klar til dagens sidste modul med to undervisningslektioner til skoledagen slutter kl. 14.
Mellemtrinnet har i år en sær lig
indsats omkring dansk og læsning. Vi
har bemærket, at børnene på mellemtrinnet efter reformen har klaret
sig dårligere i vores læseprøver end
tidligere, og det skal vi gerne – i samarbejde med forældrene - have lavet
om på. Mellemtrinnet planlægger
blandt andet at indføre et læsebånd og
perioder med holddelingstimer i
dansk.
På 6. årgang vil børnene få et ”fag”,
vi kalder UNO. Timerne er understøttende undervisning, og det er pædagoger fra Klubben, der underviser. Timerne er en slags Leg&Lær, som
SFO-pædagogerne underviser i fra 0.4. årgang, men nu for større børn med
fokus på sociale og personlige kompetencer, fællesskab, bevægelse m.v.

Udskolingen
Udskolingen har i år aftalt at indføre
et ”pitstop” til de unges mobiltelefoner i timerne. Nogle gange er mobilen
et relevant værktøj, som eleverne har
nytte af i undervisningen, men den er
det langt fra altid. Ofte er mobilen i
stedet et forstyrrende og distraherende
element for de unge, som vi gerne vil
fjerne for dem. Lærerne kan derfor
beslutte, at mobilerne skal i ”pit”. Det
betyder, at telefonerne samles et sikkert sted i klassen, indtil undervisningen er slut. Det er helt i tråd med undervisningsministerens tanker om
mobilbrug i skolen, og vi er spændte
på at afprøve og tale med de unge og
hinanden om, hvordan en sådan ordning virker.
I år vil udskolingen i øvrigt arbejde
med flere fagdage, hvor de unge har
et enkelt fag en hel dag med bedre tid
til fordybelse, lave anderledes ting og
komme
i
”flow”.
Derudover fortsætter udskolingen
med valgfag på 7. årgang og linetoningsholdene på 8. og 9. årgang.
Forældreinvolvering og medborgerskab og demokrati gennem hele
skoleforløbet
Skolen har to udviklingspunkter, vi
har særligt fokus på næste skoleår,
som er besluttet til vores Kvalitetssamtale med områdechefen på baggrund af skolens Kvalitetsrapport.
Udviklingspunkterne er beskrevet i
vores Lokale UdviklingsPlan, LUPen,
som kan ses på skolens hjemmeside
sammen med vores ”Hvidbog 3.0”.
Vores ene udviklingspunkt er
”forældre-involvering”.
Sammen
med skolebestyrelsen har vi fokus på,
hvordan vi i endnu højere grad kan
samarbejde med forældrene om bør-
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nenes læring og udvikling, så ”alle
børn kan blive så dygtige, de kan”.
Lige nu arbejder vi med, hvordan
kommunikationen mellem skole og
hjem kan forbedres, og hvordan vi
bedst bruger vores tid og resurser i
den sammenhæng. Vi drøfter, hvad
der er vigtigt for forældrene at vide,
for bedst at kunne støtte op om børnenes og klassens læring og trivsel, og
hvordan vi kan formidle det til dem.
Og vi drøfter, hvad der er vigtigt, forældrene fortæller os og hvordan, så vi
kan få afstemt forventningerne til hinanden og sammen få taget hånd om
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tingene.

En rigtig god start …

Det andet udviklingspunkt, vi har i år,
er medborgerskab og demokrati gennem hele skoleforløbet. Her er det
børnene og de unge, som er i centrum
og deres dannelse i og til et demokratisk samfund. Vi véd at oplevelsen af
indflydelse er vigtig for trivslen og
motivation for at lære.
En ting, vi vil sætte i værk, er et elevråd for de yngste. Det er elevrådet for
de store, der har taget den beslutning
og vil stå for det, og vi glæder os til at
hjælpe dem med at komme i gang.

Vi har haft en fantastisk skolestart for
både de nye 0. klasser og resten af
skolen. Afdelingerne er kommet godt
i gang med morgensamling i indskoling og mellemtrin, opstart i klasserne
og introdage i udskolingen.
Vi har fået 98 nye 0. klasses børn på
skolen og er nu i alt 839 børn og unge. En stor og dejlig flok, som vi glæder os til at lave endnu et godt skoleår
sammen med og for – og i samarbejde
med forældre, lokalområde og øvrige
samarbejdspartnere!

Mårslet E-sport
at udbrede kendskabet til E-sport,
skabe et socialt netværk for børn og
unge med udgangspunkt i en fælles
interesse, og give et alternativ til
sports- og ungdomsklubber.

Mårslet har fået en ny forening. Foreningen er for børn og unge (i alderen
7-17 år) med interesse for E-Sport.
Foreningens formål
Foreningens formål er at samle interesserede inden for E-sport, afholde
træne/spilleaftener, turneringer og arrangementer. Mårslet E-sport ønsker

Træningstidspunkt
Vi mødes til fælles træningsaftener –
formentligt om mandagen i tidsrummet fra kl. 18-21 (med mulighed for
at gå tidligere). Her skal der bl.a. spilles CS:GO, League of Legends, FIFA
eller andet - alt efter medlemmernes
interesse. Det er muligt at træne individuelt og som hold.
Da vi endnu ikke råder over faste lokaler eller klub-computere, er det
nødvendigt at medlemmerne selv

medbringer egne computere. Andre
typer spille-konsoller forventes indkøbt inden opstart (X-box, PS4 m.v.)
Vi arbejder på opstart i den 5. september 2016.
Tilmelding
Tilmelding og yderligere oplysninger
om kontingent m.m. findes på hjemmesiden
http://
maarsletesport.mono.net eller vores
facebook-side @maarsletesport.
Vi glæder os til at se jer!
Mårslet E-sport

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

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Tro er ikke nogen illusion

Tro er ikke nogen illusion. Den giver
mening!
Der er noget, der har flyttet sig på det
sidste. Forståelsen af hvem vi er, målt
på personlighed, adfærd og hvad vi
evt. fejler.
For et stykke tid siden var der et
enormt fokus på hjernen. Det er vist
ved at flytte sig til tarmene. Jeg ved
ikke, hvilken indvirkning det kan få
på den måde, vi tolker os selv som
mennesker i relation til andre. Med en
ensidig biologisk forklaring på vores
væren i verden følger ofte den logik,
at det, der ikke kan forklares herudfra,
det er uden fornuft og altså illusorisk.
Men vi kan ikke ty til tarme eller hjerne, hvis vi f.eks. stiller spørgsmålet,
hvad der er livets mening. Nogle vil
holde fast i, at den skaber vi selv. Det
er dog sjældent den depressive, den
alvorligt syge eller ensommes opfattelse. Og hvis det er, gør det i hvert
fald ikke situationen lettere at bære,
hvis andre eller at man selv mener, at
vi selv skaber vores liv.
Der findes næppe en definition af,
hvad Meningen er. For det enkelte
menneske kan det derfor naturligvis
se forskelligt ud, endda afhængig af
den livsalder, man befinder sig i.

Langt de fleste mennesker er dog enige om, at det har noget med relationer
at gøre. Får man den triste besked, at
man kun har få dage tilbage at leve i,
bliver det livsvigtigt at være i kontakt
med ens nærmeste. Dem klamrer man
sig til. Ikke jobbet, der gav én en titel
eller formuen (eller gælden).

skal elske din næste! En forudsætning
for at det kan lade sig gøre er, at du
også elsker Gud. Så du skal elske Gud
og din næste som dig selv. I det ligger
der, at du som enhver anden af Guds
skabninger er elsket af Gud. Du får al
tænkelig kærlighed foræret af ham.
Dagligt, fornyende.

Kristendommen
bygger på relationer
Gud er ikke fjernt fra mennesker. Han
gik ind i den historiske tid, for at
menneskene skulle lære ham at kende. Derfor blev Jesus født for godt
2000 år siden. Han lærte mennesker
Gud at kende som en mere nuanceret
Gud, end hvad man førhen troede. En
Gud hvis væsen er kærlighed. Vi kan
fortsat fornemme hans nærvær og
sammen mødes i den tro ved Helligånden, som er en kraft, der udvirker
tro og fællesskab.

Men din næste, selv ham, du synes er
et dumt svin, han er også elsket af
Gud. Derfor må du ikke krænke ham,
såre ham eller nedgøre ham din næste.
For han er jo elsket af Gud. Og gør du
din næste noget ondt, gør du også
Gud ondt.

Gud er en tre-i-ener. Han er både Faderen, Sønnen og Helligånden; der
svarer til tre forskellige sider af hans
væsen. Han står selv i relation. Og
han formidler til os, hvordan vi skal
forholde os til de relationer, vi står i.
Det er en erkendelse af, at relationer
er livsvigtige for os.
Hvis vi har for meget knas i forhold
til forældre, børn, ægtefælle eller andre af vores nærmeste, så kan vi ikke
rigtigt fungere.
I kristendommen drejer alting sig ikke
bare om ”mig”. For så kommer vi
ikke nogle vegne. Selvkredsen er ulidelig i det lange løb. Der er intet befriende i det, ingen selvforglemmelse.
Her træder kristendommen ind på en
arena og vender vores blik hen mod
de andre mennesker og hjælper os
med at holde fast i det, der er livsvigtigt og kan befri os. Den forærer os et
sprog, som er bygget på relationer, og
som hele tiden tænker i relationer.
Den tillader sig faktisk at sige til os:
Der er noget helt bestemt, du skal: Du

Du skal ikke opfylde alle mulige love
eller ofre, aflægge kyskhedsløfter eller andet. Det har Gud ingen glæde af.
Men af al den kærlighed, du modtager
fra Gud, skal du have overskud til at
lade noget strømme videre til din næste. Det gavner også dig selv. Dine
relationer får det bedre, du får det
bedre.
Kristendommen tror ikke, at den
har svar på alt. Den lader kejser ens
om det, der angår kejseren. Tro kan
ikke påtvinges nogen. Den er en frivillig sag. Kristendommen leverer
sprog og tankestof til det med relationer og de områder, som videnskaben
ikke har noget sprog for.
Kærlighed, tro, tillid, håb/forventning,
mening, retfærdighed, ansvar og lign.
er størrelser, som skal håndteres i et
andet regi end det videnskabelige.
Hvis man holder sig til, at det kan
klares ud fra iagttagelser af hjernen
og måske endda tarmene, så bliver
man nok en dag temmelig skuffet
over den illusion. Kristendommen
bygger ikke på skråsikker viden, men
den tillader sig at påstå, er der er noget, du skal i og med buddet om næstekærlighed. Og den påstår, at det er
livets mening.
Sognepræst, Signe K. Høg
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Kirketiderne

Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus
SEPTEMBER

AUGUST
Søndag d. 28. august kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Signe K. Høg

SEPTEMBER
Søndag d. 4. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
G. Kasper Hansen
Søndag d. 11. september kl. 9.00
16. søndag efter trinitatis
Jette Rosenberg Christiansen
Søndag d. 18. september kl. 10.00
17. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
G. Kasper Hansen
Søndag d. 25. september kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
Signe K. Høg

OKTOBER

Mandag d. 5. september kl. 16.00
Sorggruppe - opstart
Tirsdag d. 6. september kl. 17.00
Indvielse af materialeplads
og prøvesmagning af altervin
Torsdag d. 8. september kl. 14.00
Hyggeklubben
Fredag d. 9. september kl. 18.00
Fællesspisning
Mandag d. 12. september kl. 9.30
Mandagscafé
Tirsdag d. 13. september kl. 13.45
Minikonfirmand - opstart

Vi begynder sæsonen med

Musikalsk underholdning
Torsdag den 8. september kl. 14.00
I LYSET AF EN MÅNESTRÅLEDer står hun – ensom og forladt, og
hun er bare en af de mange. Vi kender dem alle, og ikke mindst kender

Torsdag d. 29. september kl. 10.00
Babysalmesang - opstart

OKTOBER
Søndag d. 2. oktober kl. 16.00
KulturCafé 8320 i Mårslet Kirke
med Ghita Nørby og Lars Hannibal
- se annonce

Gudstjeneste
Fredag den 2. september

Mandag den 12. september
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.

Søndag d. 16. oktober kl. 10.00

Hyggeklubben

Søndag d. 18. september kl. 10.00
Familie- og Høstgudstjeneste
Aktiviteter og samvær i Sognehuset

Mandagscafé

Søndag d. 9. oktober kl. 9.00

Søndag d. 30. oktober kl. 10.00

Onsdag d. 14. september kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Kildevang

Søndag d. 2. oktober kl. 10.00

Søndag d. 23. oktober kl. 10.00

Tirsdag d. 13. september kl. 20.00
Opstillingsmøde forud for menighedsrådsvalget

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15
er gudstjeneste med altergang.
Prædikant: G. Kasper Hansen
vi skurkene: Kaj, Klaus Jørgen og
alle de andre. LENE RIIS underholder fra repertoiret af sange, der mest
handler om ulykkelig kærlighed, men
der er heldigvis solstrålehistorier ind
imellem.
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er meget velkomne i Sognehuset.
Der serveres kaffe
og kage til 40 kr.

- og så er det tilmed helt gratis!
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Løvfaldstur

Torsdag den 13. oktober kl. 12.30
Bussen kører fra Kildevang kl. 12.30
og holder derefter ind ved Sognehuset. Herfra kører vi til Hvidsten Kro,
hvor Hans vil fortælle om stedet. Her
får vi kaffe med kroens hjemmebag,
og vi skal selvfølgelig også se Mindelunden ved kroen. Pris pr. person 150
kr. Tilmelding senest 5. oktober til:
Else Svendsen 86 93 60 38 —
else.svendsen@gmail.com
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Babysalmesang
NYT HOLD STARTER
DEN 29. SEPTEMBER

Søndag den 18. september kl. 10.00
Vi fejrer høstgudstjeneste i Mårslet
Kirke, hvor vi markerer årets høst i
haver og på marker.
Gudstjenesten er for hele familien
med dåb, nadver og høstsalmer. Koret
medvirker under gudstjenesten.
Kirken vil være smukt pyntet i anledningen af høsten. Sognets børn opfordres til at medbringe og bære kurve
ind i kirken med blomster, frugter,
bagværk, og hvad der ellers symboliserer sommeren og efterårets høst.

Efter gudstjenesten bringes det hele
over i Sognehuset, hvor vi også holder høstfest. Her indgår hele høsten i
et festligt lotteri som går til Folkekirkens Nødhjælp.
Der serveres hotdogs samt øl og vand.
Vi glæder os til at se rigtig mange til
hyggeligt samvær.
Alle er velkomne til at deltage.
Sognepræst, G. Kasper Hansen

Lad os fejre det!
Indvielse af ny materialeplads
og prøvesmagning af altervin
I anledningen af at der på kirkegården
er etableret en ny materialeplads, ville
man måske ikke normalt invitere byens borgere ind i vores fælles have;
kirkegården, for at hæve glasset. Men
hvorfor ikke, tænkte graveren og præsten, der ofte har fået altervinen i den
gale hals. Man kunne jo lade Super
Brugsen sponsorere et par flasker eller tre og ved samme lejlighed høre
den lokale befolkning, hvad der smager bedst. Det var Brugsen heldigvis
med på — så:
Tirsdag d. 6. september kl. 17.00
lykønsker vi hinanden med den nye
materialeplads med et par glas portvin på kirkegårdens nordvestligste
hjørne. Det vil formentligt give os et
vink om, hvilken vin vi skal vælge til
alterbordet i den kommende tid. Der
vil fortsat blive skænket druesaft
uden alkohol den første søndag i hver
måned ved vore gudstjenester. Vi går
jo ikke i kirke for at blive berusede,
men når vi rækker bægeret frem under nadveren, så ser vi nede i glasset
vort eget forvrængede billede. ”Dette
er Jesu Kristi blod,” lyder det da, og
den røde drik hældes oven i vort eget
spejlbillede og visker vores fejl ud,
som en fortælling om den anden historie, der også er en del af os. Den
historie, der gør, at vi kan gå styrkede
fra gudstjenesten. Derfor skal det naturligvis smage godt.

Ny materialeplads
Endelig fik vi mulighed for at etablere en ny materialeplads på kirkegården. Det har været på ønskelisten i
mange år, men kirkens økonomi rakte
ikke dertil før nu. Den tidligere materialeplads, der lå på samme sted, var i
meget dårlig stand. Væggene var
faldt sammen, og der var ingen fast
bund, hvilket medførte en opblanding
af materialer, og der var konstant store mængder vand og blød bund, hvilket vanskeliggjorde færdsel både med
og uden maskiner.
I dag står vi nu med en splinterny
plads med gode solide elementer,
støbt betonbund og med korrekt afledning af regnvand.
Hele projektet er udført af entreprenørfirmaet Torben Rasmussen, Solbjerg, efter indhentning af tilbud.
I skrivende stund er vi netop ved at få
fyldt op med nye materialer og tage
pladsen i brug, og vi glæder os over
resultatet og nyder ligefrem at køre
derned med affaldet!
Vi glæder os til at vise pladsen frem
og håber at se rigtig mange til vores
festlige arrangement!
Signe Høg og Anne Marie Dalsgaard

Babysalmesang er et tilbud for
babyer på 2-8 mdr. sammen med
mor og/eller far.
Til babysalmesang synger vi salmer
og børnesange kombineret med fagter og bevægelser, der skaber en særlig nærhed mellem barn og forælder.
Vi danser med barnet på armen og
stimulerer barnets sanser med blafrende tørklæder, sæbebobler og instrumentale lyde, der klinger smukt i
kirkerummet.
Alle er velkomne.
Vi mødes i kirken kl. 10.00 torsdag
formiddag. For løbet består af 8
gange.
Tilmelding: Der er plads til højest
10 babyer og tilmelding sker efter
”først til mølle”-princippet, så det er
en god idé at være hurtig. Hvis det
lyder som noget for dig og dit barn,
så tilmeld dig på mail:
kkm.maarsletkirke@gmail.com
Pris for forløbet er kr. 200,Beløbet betales kontant første
gang.
Kirke- og kulturmedarbejder
Johanne Buur Okkels

Et par glimt fra arbejdet med etablering
af ny materialeplads i juni 2016.
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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 kirkens ledelse?
Så stil op til menighedsrådsvalget
2016 og vær med til at give noget
godt videre.
På et orienteringsmøde tirsdag 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 dette
den samme aften i forlængelse af orienteringsmødet.

Orienteringsmøde
og efterfølgende
Opstillingsmøde
Tirsdag den 13. september kl. 20.00
i Sognehuset, Obstrupvej 4A
Kom og deltag i denne vigtige aften!
Datoen er fælles i hele landet i år.
I 95% af landets menighedsråd er valgene ikke egentlige valg, fordi der
kun opstilles én liste. Det betyder at
opstillingsmøderne reelt fungerer som
et valg.
Hvis vi får to eller flere lister, bliver
der valg i Mårslet den 8. november.
Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen det nuværende
Menighedsråd i Mårslet

4. - 11. september: Bekendtgørelse fra
prædikestolen og i de lokale aviser af
regler for opstilling og indgivelse af
kandidatlister.
13. september: Opstillingsmøde. Denne dato er anbefalet af et flertal af
landets menighedsråd. Sidste dato for
offentligt orienteringsmøde.
20. - 27. september kl. 19 Indlevering
af kandidatlister
3. oktober: Sidste frist for at skrive
kandidatlister ind i kandidatsystemet
11. oktober: Aflysning af valget, hvis
der kun er en gyldig kandidatliste.
1. november: Frist for aflevering af
særlig stedfortræderliste
8. november: Dato for afstemningsvalg.
www.menighedsraadsvalg2016.dk

Menighedsrådsvalg 2016 datoer

KulturCafé 8320
”Kulturcafé 8320” byder velkommen til en ny sæson med et spændende og varieret program.
Efterår 2016:

populære toner fra det klassiske guitarrepertoire, og undervejs samtaler
de 2 om nogle af de aktuelle temaer,
der optager dem indenfor kunst og
kultur. Entré: kr.125,-.

Litteratur- og MusikCafé:
Søndag den 2. oktober kl. 16
i Mårslet Kirke.
”Ord og toner” - en herlig eftermiddag med Ghita Nørby og Lars Hannibal.
Ghita Nørby læser bl.a. nogle af
sine favoriteventyr af H. C. Andersen, Lars Hannibal spiller smukke og

FilmCafé:
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30
i Sognehuset.
Portrætfilmen om tidligere biskop
over Aarhus Stift, Kjeld Holm, der
er produceret af film- og kunstnerduoen ”APPERAAT”. Efter forevisningen er der samtale med kunstnerne, der har skabt filmen, ligesom fil-

mens hovedperson også vil være til
stede. Entré kr. 50,-.
MusikCafé:
Søndag den 13. november kl. 15
i Sognehuset
”Alverdens viser” med ”The Blackbirds” – Karoline Budtz, sang og
Søren Bødker Madsen, guitar.
Et dejligt eftermiddagsprogram i den
mørke tid med sange og viser fra hele
verden med indlagt kaffe/kage-pause.
Entré kr. 50,Der er en folder med hele sæsonprogrammet i våbenhuset og Sognehuset.
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Hvorfor valgte jeg at være i Menighedsrådet?
Jeg kan godt lide at være med til at gøre en
forskel, jeg var nysgerrig, ville gerne være
med til at udvikle kirken, få folk til at benytte
kirken og deltage i de forskellige arrangementer der er. Nedbryde fordomme, få folk til at
indse, at kirken er andet end gudstjenesten om
søndagen.
Det er nu 12 år siden, jeg kom ind i menighedsrådet, og det har været meget lærerigt.

Susanne Lauritsen, 64 år, sekretær i Mårslet Menighedsråd.

Jeg blev spurgt, om jeg ville være med i menighedsrådet. Med kort betænkningstid var svaret ja!
Hvorfor? - Jeg har ofte tænkt, hvad kan kirke og
menighedsråd gøre for Mårslet? Efter at have sluttet som leder i 25 år ved KFUM, havde jeg fået lyst
til at være med i menighedsrådsarbejdet med fællesskab og mange forskellige opgaver. Det har indtil nu givet mig fire spændende år.

Ellen Albæk, 62 år, formand for Sognehuset.

Jeg har siddet i menighedsrådet i Mårslet i snart
8 år og har haft mulighed for at få stor indflydelse på kirkens arbejde.
At sidde i menighedsrådet er for mig en måde at
løfte det lokale liv på.
Vi er ikke kun kirke for dem, der kommer i kirken, men også for de mennesker, der bor i vores
lokalsamfund. Derfor nyder jeg, når vi har et
godt samarbejde på tværs mellem skole, fællesråd og de frivillige organisationer i byen.

René Lunderskov, 41 år, formand i Mårslet Menighedsråd.
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Musik- og LitteraturCafé
”Ord og toner”
med
Ghita Nørby og Lars Hannibal
Søndag den 2. oktober
kl. 16.00 i
Mårslet Kirke
Danmarks store skuespiller, Ghita
Nørby, vil denne søndag efter middag bl.a. læse nogle af sine favoriteventyr af H. C. Andersen, fortolke
Jeppe Aakjærs smukke sange samt
de underfundige og livskloge fabler
af La Fontaine, i Johannes Møllehaves sprudlende oversættelse.
Guitaristen, Lars Hannibal, vil
skabe laguner til eftertænksomhed
med smukke og populære toner fra
det klassiske guitarrepertoire. Undervejs samtaler de 2 om nogle af de
aktuelle temaer, der optager dem indenfor kunst og kultur.
Eventyrene, fablerne, de små anekdoter og historierne fra et langt liv
med teater, film og TV-serier formidles til publikum i en intens og
intim atmosfære, hvor man fornemmer Ghitas og Hannibals årelange
venskab.

Billetter à kr. 125,- vil være i forsalg hos SuperBrugsen i Mårslet
fra mandag den 4. september.

Evt. resterende billetter sælges ved
indgangen fra kl. 15.30.
På vegne af KulturCafé-gruppen

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
éns omgangskreds, som i længden
kan rumme og forstå den smerte, som
sorgen over at have mistet en af sine
nærmeste, indebærer.

Et andet udsagn er: ”Min omverden
synes, jeg hurtigt skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke,
skal jeg hilse og sige”.

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

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

Folkekirkesamvirket Aarhus
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Fredagsspisning
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær
i fællesskab med andre fra sognet.

Vi slutter med at læse søndagens bibeltekst.

Næste gang er fredag den 9. september kl. 18.00-20.00 i Sognehuset i
Mårslet.

Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr.
barn.
Tilmelding senest to dage før til:
rl@maarslet-kirke.dk

Vi begynder med fællesspisning og et
par sange. Derudover er programmet:
Legehjørne for de mindste, spil for de
større børn, snak for de voksne.

Mårslet Menighedsråd

Mårslet Indre Mission
Torsdag den 15. september får vi
besøg af Jørgen Bækgaard Thomsen,
Beder.

Jørgen Bækgaard vil gennemgå nogle
passager af Salmernes bog.
Salmernes Bog er Bibelens længste
skrift med 150 salmer fra forskellige
tider og med vidt forskellige temaer
og toner. Der er salmer, der er langt
dristigere end salmerne i vore salmebøger. Og der er salmer, der i tillid og
lovsang er fuldt på højde med vore
salmer. Men hvad stiller vi op med
salmer fra en anden tid og en anden
kultur?
Jørgen Bækgaard er tidligere sognepræst i Vorbasse/Skjoldbjerg og desu-

den forfatter til flere bøger og bibelkommentarer.

samtidig huske os på den mission, vi
hver især er givet.

Mødet er et fyraftensmøde, der begynder kl. 19.00 i Mårslet Sognehus
og slutter kl. 20.15.

Onsdag den 21. september får vi
besøg af Kristian Lindholm, Aarhus.
Emnet for denne aften er:
Forventninger
De fleste af os har mange forventninger til livet helt generelt. Som kristne
har vi dog én særlig forventning: At
Jesus kommer igen! Udgangspunktet
tages i Moses, Jonas, Maria og Simeon. Eksempler som vil kunne sætte os
i forventning til Jesu genkomst - og

Kristian Lindholm er 36 år, gift med
Monica og har en pige på 2 år. Han
har været leder af Cafébussen siden
februar 2006. Før dette har han bl.a.
arbejdet ved henholdsvis Hedensted
og Midtdjurs Kommuner samt Kirkens Korshærs Nattjeneste i Aarhus.
Mødet foregår i Mårslet Sognehus og
begynder kl. 19.30.
Alle er hjertelig velkomne.
Indre Mission

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 T. Lunderskov, tlf. 2276 1539
Programmer kan fås i Sognehuset.

MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2016

24

Kontakt Kirken
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.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
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
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
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
aa@maarslet-kirke.dk
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

KIRKE- & KULTURMEDARBEJDER
Johanne Buur Okkels
Tlf. 8629 8190
kkm.maarsletkirke@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
14. september kl. 19.00
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.
—HUSK
Orienteringsmøde om valget
den 13. september kl. 20.00

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!

Hvad skal der ske med kirkens jord?
Mårslet Kirke har siden 1942 ejet et stykke jord syd for kirkegårdsdiget
hen langs Obstrupvej. Arealet blev dengang erhvervet for at nedrive det lille hus,
der var på grunden.
For få år siden blev der ryddet en masse
træer og buske efter naboønsker og for at
give indkik til kirkebygningen. Det har
også resulteret i at pladsen er blevet meget lysåben, således at mælkebøtter og
tidsler nu dominerer, og derfor
er arealet blevet mere plejekrævende, da
vi ikke ønsker at ukrudtsfrø skal sprede
sig til kirkegården og naboerne.
Det er imidlertid et vanskeligt tilgænge-

ligt område, som er svært at færdes på
med maskiner, og arbejdet kan kun udføres med fare for vrid og fald pga. det stejle og ujævne terræn.
Da arealet er en grøn plet lige midt i Mårslet, ønsker vi idéer til fremtidig udseende og anvendelse samt vedligeholdelse. F.eks. vil vi gerne renovere
trappen op til Testrupporten og fortsat
bevare sporene af, at der engang har ligget et hus på denne grund. Selve kirkegårdsdiget står også foran en omfattende
reparation.
Hermed opfordrer vi mårsletterne til at
byde ind med forslag og ønsker. Vi er

også interesseret i forslag til finansiering
og samarbejdspartnere til dette fremtidige
projekt.
Henover sommeren har vi haft et anlægsgartnerfirma til at behandle arealet med
hormonmiddel, stubfræse samt rydde
skud fra elmetræer yderst på diget. Resten holder vi selv med trimning og buskrydning.
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TMG - Nyt

VOLLEYBALL i Mårslet
Sæsonstart -- Mandag d. 29. august kl. 20.30 – 22.00
Sæsonstart
TMG Volleyball byder velkommen til
en ny sæson – 2016/2017, der starter
mandag d. 29. august.

du ikke spillet siden folkeskolen, er
det ingen hindring - er du rutineret,
kan du være med til at præge byens
hold.

Træningstider
Der trænes hver mandag kl. 20.30 –
22.00 i Mårslet Hallen.

Turnering og kampe
Vi deltager i mix turnering med ca. 5
kampdage pr sæson. Derudover arrangeres kampe og fællestræning med
klubber i nærområdet.

Deltagelse i kampe er frivilligt.
Kontakt
Vil du vide mere, så send en mail til
formanden Claus Jacobsen på: krusejacobsen@gmail.com eller ring på
tlf.: 30 24 19 71.
På vegne af TMG Volleyball
Claus Jacobsen

For hvem?
TMG Volleyball består af et mixmotionshold – alle er velkomne.
Niveaumæssigt favner vi bredt. Har

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 gymnastiks holdplan for sæson
016/17 finder du på
www.tmgsport.dk . Her kan du læse
mere om det enkelte hold, du kan få
et overblik over holdenes fordeling
over ugen, og du kan tilmelde dig og
betale online. Nye hold i år er Tumlestik for 1-3 årige, Ninja-holdet for
lidt større børn samt et godt tilbud om
at smutte til Familiegymnastik for he-

le familien den første søndag i hver
måned.
Nye faciliteter
TMG Gymnastik har indgået et samarbejde med Mårslet Fysioterapi om
leje af aktivitetsrummet på udvalgte
tidspunkter. Det gør, at vi ud over de
20 hold i skolens gymnastiksal, også
kan tilbyde både Mor i form for bars-

29
lende mødre og Tumletid & Minimotorik for de aller mindste Mår sletbørn. Samtidigt får Seniorholdet et
nyt træningstidspunkt i det lækre lokale, der er fuldt udstyret med spejlvæg, måtter og håndredskaber, og
som egner sig særligt godt til mindre
hold. Vi glæder os til samarbejdet
med Mårslet Fysioterapi!

Tusinde tak fra Run & Walk!
Mårslet Run & Walk vil gerne sige
”TUSINDE TAK FOR HJÆLPEN” til alle Jer, der gav et bidrag
til vores motionsarrangement lørdag den 20. august, under byfesten!
Tusinde tak for frivillig og uvurderlig
hjælp på eventdagen! Tusinde tak til
alle trafikvagterne, til de opvamningsansvarlige, til ”cykelmyggen”,
til
vores
webfotograf
på
www.runwalk.dk , til vand og frugtdepotvagterne, til speaker, til tilmeldingsvagter m.m.fl.
På vidunderligste vis er vi så heldige,
at få kæmpe opbakning fra et stort antal firmaer, der synes så godt om vo-

res motionsidé, at de vil støtte os som
”RunWalk-sponsorer” i form af et
økonomisponsorat og/eller som gavesponsor.
Derfor tusinde tak for hjælpen til
virksomhederne: DANBOLIG BEDER, LOUIS NIELSEN ODDER,
SUPERBRUGSEN
MÅRSLET,
DJURSLANDS
BANK
TRANBJERG, STEEN B. HANSEN, KK
VENTILATION,
SMINIPAC,
SLAGTER ZACHO, NORDEA
BANK BEDER, MB SPARE
PARTS, XL BYG MALLING, MÅRSLET
PIZZA
BAR,
SUNDSNACK.DK, AARHUS BRYGHUS,
CANAL DIGITAL AARHUS, MAL-

LING BIO, FRISØRHUSET, MÅRSLET VANDVÆRK, AARHUS
NÆRBANE, KUGLEN OG KEGLEN ODDER, MÅRSLET BRÆNDEVINSLAUG, KAAE´S FISK,
MÅRSLET AKUPUNKTUR, CIRKUS KRONE, EVENT FOTO AARHUS, JØP OVE OG MYRTHU
VEST, SALON SOUL FRISØR,
BRUHN GRAFISK APS, CYKELDOKTOREN, REMA 1000 MÅRSLET samt OK BENZIN.
Endnu engang mange tak til Jer alle!
Med venlig hilsen
”Eventgruppen bag Mårslet Run &
Walk”
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Sparekassen Kronjylland
donerer 5.000 kr. til TMG Gymnastik
10. august fik TMG Gymnastik overrakt en check på 5.000 kr. fra Sparekassen Kronjylland. Pengene gives på
baggrund af en ansøgning til Sparekassens gavefond om tilskud til redskaber, og de skal bruges til nyt betræk på en række skumredskaber. Det
var en smal sag at søge gavefonden
via et enkelt online ansøgningsskema
på sparekassens hjemmeside, så hermed er en opfordring til andre foreninger i Mårslet givet videre. Pengene er allerede udbetalt og inden for et
par uger er de også brugt, så TMG
Gymnastik har redskabsparken klar til
sæsonstart midt i september.
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Langsigtet plan og flere hænder
skal sikre fremtiden i TMGs håndboldafdeling
TMG’s håndboldafdeling har gennem
mange år været ledet af relativt få personer. Disse personer har gjort et fantastisk
stykke arbejde, men den nuværende bestyrelse må nu erkende, at den arbejdsbyrde, der pt er i afdelingen, kræver flere
ressourcer.
Hvis der ikke bliver lavet nye planer for
afdelingens fremtid, er der en stor risiko
for, at det også i mange år fremover vil
være enkelte personer, der i en periode
går ind og løfter en stor arbejdsbyrde –
for efterfølgende at melde sig ud igen,
fordi byrden er for stor. Dette mønster vil
vi gerne forsøge at undgå i fremtiden.
Ny 2020-plan
Hvis alt går som planlagt, står vi i 2017
med en ny multihal. Og den hal skal vi
meget gerne have puttet en masse glade
børn og voksne håndboldspillere ind i.
Bestyrelsen stiler derfor efter at lave en
2020-plan, som skal være med til at sikre,
at det kommer til at ske.
Et udvalg under bestyrelsen har udarbejdet et oplæg til en ny organisationsplan

for at opnå en stærkere struktur i håndboldafdelingen. Udvalget arbejder fortsat
med at definere de enkelte områders indhold, således at det færdige oplæg kan
præsenteres på vor generalforsamling i
2017.
Indhold i 2020-planen
Filosofien omkring den nye 2020-plan er,
at alle opgaver skal fordeles ud i mindre
arbejdsgrupper, som har hver deres enkelte definerede opgaver. Det er meget vigtigt, at ingen får for meget arbejde. Og
det er ligeså afgørende, at vi får skabt en
stor organisation, så afdelingen ikke bliver sårbar, når enkelte personer ikke længere synes, at det er sjovt at være med.
Som det ser ud i dag, er det forældre til
spillere, der bærer den største byrde i afdelingen. Hvis børnene en dag vælger ikke at spille håndbold længere, så forsvinder forældrene typisk også. Derfor er det
vigtigt, at nye personer hurtigt kan træde
ind og erstatte den enkeltes plads i organisationen, så vi hele tiden har en stærk
og robust håndboldafdeling.

Flere frivillige søges
Som en del af planen har vi derfor brug
for flere frivillige. Og det er her, DU
kommer ind i billedet. Hvis du har lyst til
at være en del af organisationen omkring
TMG Håndbold, må du meget gerne skrive til Lars Lyngholm Andersen på emailadressen la@costpartner.dk.
Bestyrelsen har hen over sommeren arbejdet med den endelig plan, og straks
efter ferien vil arbejdet gå i gang med at
få organistationen helt på plads. Vi søger
både frivillige, der vil være med i en eller
flere af vores mindre arbejdsgrupper, men
også nye kandidatemner som ønsker at
opstille til bestyrelsesarbejde. En god måde at introduceres til bestyrelsesarbejdet
er netop gennem udvalgsarbejdet.
Vi glæder os til at høre fra jer!
TMG’s håndboldbestyrelse
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Kom og spil pétanque med os…
Har du lyst til at være sammen med
festlige mennesker, så prøv et spil pétanque.
Vi er en gruppe på 28 rigtig voksne
kvinder og mænd, som mødes på petanquebanerne i Mårslet hver onsdag
kl. 16 og søndag kl. 10 til tre runder
pétanque.
Hos TMG Pétanque lægger vi stor
vægt på det sociale samvær – både på
banerne og ved vores fire årlige meget festlige arrangementer. Oven i købet kan de spillere, der har lyst til det,
deltage i DGI’s stævner, turneringer
og rejser.
Til daglig spiller vi med lodtrækning
af makker til hvert spil, så du kommer hurtigt til at kende alle, og så indebærer ordningen, du ikke behøver
at deltage hver gang.
Vores årlige kontingent er 400 kr.
Bliv medlem og spil resten af sæso-

I år har TMG Pétanque deltaget med tre hold i DGI’s forårsturnering, og vi
var ret stolte over, at vores hold TMG1 og TMG2 vandt henholdsvis en første
- og en tredjeplads.
nen for 150 kr.
Udesæson: 1. april – 1. november på
vores baner ved siden af HalHuset.
Hvis man er bidt af pétanque og det
gode samvær, kan man også spille
med læderkugler
i vinterhalvåret i skolens gamle gymnastiksal. Indesæson: 1.november1.april

Ring til Kirsten Sørensen hvis du har
brug for yderligere oplysninger tlf.
27592351
Mød op på banerne og prøv et spil
- vi har ekstra kugler.
bestyrelsen i TMG Pétanque

Ny træner i basket
Hej
Jeg hedder Rasmus, jeg er 13 år og
har igennem en sæson været hjælpetræner i TMG basket.
Jeg blev i starten af sæsonen tilbudt
af bestyrelsen i TMG basket at komme på både træner og dommer kursus
og var afsted sammen med flere af
mine holdkammerater og nogle fra
andre hold i TMG og nogle fra andre

klubber.
Det foregik i en weekend, hvor vi fik
masser af undervisning, praktisk træning, fløjte, taktikbræt og meget mere.
Jeg har dømt til et stævne i hallen, for
yngre spillere og jeg har været assistent træner/ medhjælper i en sæson

Giv en

for yngre spillere.
Jeg har lært en masse af det og også
forbedret mit eget spil ved det.
Jeg glæder mig nu til en ny sæson,
hvor jeg både selv skal spille, træne
de yngre spillere og dømme
flere kampe.

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531

Rasmus
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Sjaskvåd Sct. Hans aften
gav fint overskud til MultiHallen

Det blev en seriøst våd omgang, da
der blev afholdt Sct. Hans fest i Mårslet. Trods skybrud af to omgange
blev humøret holdt højt, og mange
blev heldigvis hængende og indtog

sen, kasserer for motionsløbet Mårslet
Run & Walk, 765 kroner til MultiHallen. Beløbet er resultatet af 153 betalende deltagere ved løbet i 2015, hvor
5 kr. af startgebyret gik til MultiHallen. Tusind tak for bidraget!

lende fællessang omkring bålet. Sangbladene var lagt ud på bordene på forhånd og var desværre ubrugelige på
grund af regnen. Vi lover at tage revanche i 2017.
Vi takker SuperBrugsen for samarbejdet omkring maden og de mange frivillige, som gad at hjælpe os med alt
det praktiske.

deres mad og drikkevarer i den silende regn.

Alt i alt blev overskuddet ca. 10.000
kroner til MultiHallen.

Mens der var ophold i de kraftige byger, spillede Claus Kolling op til sang
og børnedans. Fedt at se så mange
glade unger give den gas i mudderet.

Venlig hilsen arrangørerne

Efterfølgende overrakte Kaare Søren-

Sognepræst Signe Høg holdt båltalen,
og derefter kom der langsomt gang i
det store bål. Vi beklager den mang-

(Helle, Lars, Henrik,
Marie, Steffen og Pia)
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Hullet med den store sten i Mårslet Bypark
En kreds af Mårsletborgere blev den
18. oktober 1921 enige om at etablere
et vandværk.
På en mark bag gården ’Ovesdal’ stuehuset findes endnu på vejen
Ovesdal – blev der gravet en brønd,
og på højen på den østlige side af
Tandervej blev der bygget en vandbeholder. Vandet blev pumpet op i beholderen, hvorfra det derefter selv
kunne løbe ud til forbrugerne. Gårdejeren, Søren O. Sørensen, skulle have kr. 100,00 for hver kunde, der blev
tilsluttet.
Da vandværket efterhånden var blevet
Udsnit af luftfotos over Mårslet 1954 og 2014. Ovesdal ses vest for Tandervej og Vandfor lille og utidssvarende, aftalte man
med den nye ejer, gårdejer Ejner An- tanken ses øst for Tandervej i det nuværende Mårslet Bypark.
dersen, at når nu et nyt vandværk ikke
skulle bygges på hans grund, da ville
han nøjes med kr. 50,00 pr. ny forbruger.
I 1960 blev det aftalt med gårdejer
Kristian Andersen, som nu havde
overtaget gården efter sin far, at hvis
beholderen blev fjernet, så ville han
give afkald på afgiften.
Herefter blev det aftalt med Hjemmeværnet, at det, som en øvelse, ville
sprænge beholderen. Dog stillede
Hjemmeværnet den betingelse, at beholderen skulle være fyldt med vand.
Sprængningen fandt sted den 29. oktober 1960 kl. 15.00, men der skete
ikke andet, end at låget gik i stykker.
Da Hjemmeværnet gjorde klar til at
tage hjem, spurgte jeg (Hugo Kristensen): ”Hvem har ansvaret for en 3
meter dyb beholder fuld af vand? ”
Og så blev der sat vagt på, til beholderen var tom.
Der blev truffet aftale med handelsmand Søren J. Madsen om, at beholderen skulle slås i stykker, så den derefter kunne læsses med greb. Ligeledes aftaltes det med vognmand Anker
Kristiansen, at han skulle stå for bortkørsel af brokkerne.
Madsen fik siderne slået ned, men
bunden kunne han ikke klare selv.
Skolens pedel, Michael Laursen, som
tidligere havde arbejdet ved vejen,
havde tilladelse til at sprænge marksten og trærødder, hvorfor Madsen

henvendte sig til ham om at sprænge
bunden i stykker. ”Store Michael”,
det hed han i folkemunde, sendte
skriftlig besked om sprængning og
tidspunkt rundt til samtlige berørte
naboer. På det fastsatte tidspunkt
hørte man ham råbe, som det er påbudt: DER SPRÆNGES!

Således blev ”vandtårnet” nedlagt, og
det var historien om hullet.
Den 40 tons tunge sten, som man i
dag ser ligge i det tilbageblevne hul
på højen, fandt man en del år senere
(1976) i nærheden i forbindelse med
gravearbejde vedrørende Gyldenkronesvej/Tandervej. Stedet er nu blevet
et yndet udflugtsmål for Mårsletterne.

Ovenstående er i 2016 fortalt til
Mårslet Egnsarkiv af
Hugo Kristensen, fhv. post i Mårslet og gennem mange år
kasserer i Mårslet Vandværk.
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De Blå Spejdere gør Mårslet grønnere
Hvordan bliver hønselort, kartofler og
vind til god grøn energi? Og hvad betyder det for miljøet, når vi sparer på
strømmen? Det ved spejderne hos Giber Å Gruppe. På kort tid har spejderne lært, hvordan vi alle i hverdagen
kan gøre en forskel for miljøet.
Af Christina Ankerhus
’Det er vigtigt, at jeg slukker for lyset, når jeg er færdig på badeværelset.
Ellers går det ud over isbjørnene’,
forklarer otteårige Laura, minispejder hos Giber Å Gruppe.
De seneste fem måneder har hun og
de andre blå spejdere i Mårslet undersøgt, eksperimenteret, produceret og
brugt forskellige former for energi.
Og det har gjort en forskel, viser en
undersøgelse. Spejderne har fået ny
viden om bæredygtig energi, de har
ændret holdning til, om de selv kan
gøre en forskel og så er de gået hjem
og har ændret vaner i hverdagen, viser undersøgelsen. Som minispejderen Laura, der nu slukker lyset,
når hun forlader et rum.
En
bæredygtig
spejdergruppe
Spejderne i Det Danske Spejderkorps
har blandt andet til formål at værne
om naturen, og da Giber Å Gruppe i
Mårslet byggede nyt spejderhus sidste
år, var det oplagt at gøre det så energirigtigt og bæredygtigt som muligt
for at værne om miljøet. Huset har
solceller og solfangeranlæg, det er
bygget med høj grad af isolering og
med energivinduer, ligesom der er
indrettet med energivenligt lys og der
er indkøbt nye lavenergi hårde hvidevarer. Midt i huset hænger en informationstavle, hvor spejderne følger
husets energiforbrug, og udenfor findes affaldssortering, kompostbeholdere
og
vandopsamlingstønder.
Og helt i tråd med spejdernes motto:
’Learning by doing’ – læring gennem
handling, har de blå spejdere i Mårslet hele foråret arbejdet målrettet
med energi og bæredygtighed gennem en lang række konkrete aktiviteter.
Hønselort, kartoffel-ur og grønne
aha-oplevelser
De yngste spejderbørn har leget sig
frem til ny grøn viden, sammen med
deres forældre i Familiespejdergrenene. De har blandt andet lavet

strøm til at drive et digitalt ur – af
kartofler, og mens de bagte snobrød
over et bål, talte de om den energi,
der kommer ud af ild og varme.
De lidt større børn fik aha-oplevelser,
da de besøgte genbrugsstationen. Nu
forstår de, hvorfor vi sorterer affald,
og det gjorde stort indtryk at genbrug
af affald blandt andet sikrer, at vi også kan have iPads om ti år.
Mini-spejderne var både forbløffede
og begejstrede, da de fik lov at lege
med hønselort, og ved hjælp af det og
affald selv udviklede det fineste naturgas.
4. og 5. klassesbørnene i juniorgrenen
gik på jagt efter energi-syndere i det
ellers så energirigtige hus, og takket
være dem har spejderhuset nu LEDlysstofrør
i
værkstedet.
Herudover har flere af spejdergrenene
bygget vindmøller og lavet forsøg
med solceller. De har samlet og sorteret affald, genbrugt affald, leget med
affald og lært om de grønne tanker
bag spejderhuset. De har dyrket deres
egne grøntsager og lært hvad det betyder at handle lokalt. Og meget mere.
Grønt
fokus
nytter
Projektet i Giber Å Gruppe er sat i
søen med støtte fra Elforsk, et energiforskningsprogram under Dansk
Energi, der er energiselskabernes interesseorganisation i Danmark. Og
Giber Å Gruppe kan nu konkludere,
at de seneste fem måneders aktiviteter
med fokus på bæredygtighed og grøn
energi har gjort en forskel. Et eksterns
konsulentfirma har interviewet spejderne, før og efter aktiviteterne, og de
har udfyldt spørgeskemaer, og konklusionen er, at der er en klar positiv
udvikling i spejdernes viden om energi og miljø i alle aldersgrupper.
Som
konsulentfirmaet
skriver:
’spejderbørnenes forståelse og viden
er indimellem imponerende set i lyset
af
deres
alder’.
Undersøgelsen viser, at børnene efter
forløbet tænker anderledes om grøn
energi og bæredygtighed. Børnene
kan sætte ord på, at det er vigtigt at
tænke på miljøet og hvorfor det er
vigtigt at spare på energien. Flere af
børnene fortæller i undersøgelsen, at
de eksempelvis spiser mindre kød end

tidligere, og at de hjemme sorterer deres affald bedre.
Kimen
til
noget
større
På bare fem måneder er spejderne i
Giber Å Gruppe blevet bedre til at
passe på miljøet, og gruppeleder
Mads Villesen glæder sig over udviklingen.
- Børnene har tydeligvis lært en masse nyt om grøn energi og flere har
rykket på deres holdninger til, hvordan man passer på miljøet. Og at Elforsk ligefrem kan måle, at flere af
børnene har ændret vaner hjemme til
det bedre, det kan jeg da kun være
glad for og stolt over, siger Mads
Villesen, og understreger, at den
grønne tankegang er kommet for at
blive i Giber Å Gruppe.
Og forhåbentlig inspirerer det andre
til også at have fokus på miljø og
grøn energi:
- Tænk, hvis vi hos de Blå Spejdere
kunne være kimen til et grønnere
Mårslet, siger gruppelederen hos Giber Å Gruppe.
Er du interesseret i en rundvisning i
det nye energivenlige spejderhus, hos
Det Danske Spejderkorps, Giber Å
Gruppe i Mårslet, Nymarksvej 4, henvend dig hos gruppeleder Mads Villesen på tlf 87551284. Eller læs mere
om
gruppen
på:
www.blaaspejderimaarslet.dk
Kontaktpersoner:
Gruppeleder Mads Villesen, Tlf.
87551284. Email: mads@villesen.dk
Familiespejd leder Claus Bork, Tlf.
86159998/
29242980.
Email:
claus.pia@gmail.com
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MÅRSLET VANDVÆRK
a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet

Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688
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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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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