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MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet
Mårslet Fællesråd
- Mårslet Bladets ankermænd gennem mere end 20 år takker af
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Det
blad
du sidder med i hænderne er – og har i mange år været – et helt fast måSkolesiderne
nedligt
element
for os alle sammen i Mårslet og omegn. Mårslet Bladet danner et
TMG-Nyt

Mårslet Bladets fremtid

REDAKTION
Redaktør
Lars P. Nielsen
Nymarks Allé 109
8320 Mårslet
Tlf. 20 20 37 80
E-mail: lpn@privat.dk
Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5
8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk
Forsidefotos :
Ole Iversen (Mårslet Søpark)

grundlæggende forum for information, holdninger og diskussioner mellem os alle i
byen, og bladet er således én af grundpillerne i den lokale mårslet’ske kultur. På
trods af digitaliseringen og Social Media er det velkendte hvide og glitrende format fortsat en hyppigt læst og ofte benyttet kilde til information og deling af nyheder – store som små. Det gælder nyt fra Skolen, fra Kirken, fra TMG, og det gælder alle mulige andre foreningers eller enkeltpersoners behov og lyst til at dele eller debattere forskellige emner.

Hanne Salling Jensen og Poul Erik Jensen har nu igennem mere end 20 år såvel
koordineret som redigeret samt deres søn Rasmus har forestået omdelingen af bladet til de over 2.400 husstande i Mårslet og omegn. Unægtelig en fantastisk præstation, hvor Hanne og Poul Erik har været kernen og udgjort den stabile kontinuitet som er helt afgørende for at Mårslet Bladet er udkommet måned efter måned.
Såvel formatet og designet som det redaktionelle indhold har altid været i top og
været en afgørende faktor for, at bladet er så udbredt og læst som tilfældet er.
Håndteringen af de forskellige bidrag, koordineringen af de lokale annoncører,
samt den redaktionelle opsætning er igennem alle disse år blevet varetaget af Hanne og Poul Erik, og med stor hjælp og utrættelig assistance fra Lars P. Nielsen. Alle tre – Hanne, Poul Erik og Lars – har nu valgt at takke af og overdrage stafetten
til andre og nye kræfter. Sidste nummer fra Hanne og Poul Eriks hænder bliver december-udgaven. Vi fra Mårslet Fællesråd og på vegne af hele Mårslet by vil gerne benytte lejligheden til at takke Hanne, Poul Erik, Lars og Rasmus for en hel formidabel indsats gennem de mange år. Tak for et rigtigt godt blad!

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort
stof.

Nye kræfter og nye ideer
Samtidig vil vi gerne hermed opfordre nye kræfter til at engagere sig i fortsættelsen af Mårslet Bladet. Dels er der en opgave i selve omdelingen af bladet. Dels er
der selve det redaktionelle arbejde som består i at indhente og opsætte indhold til
de månedlige udgaver. Begge dele – opdelingen og redigeringen – er kerneopgaver i vores lille samfund, og vi hilser enhver interesse og lyst til at deltage og
Deadline er den 10. i måneden for stof
bidrage fremover meget velkommen. Design, format, redaktionel linje samt en ditil efterfølgende nummer.
gital dimension er ikke mejslet i sten, så nytænkning og ideer er samtidig meget
Udkommer hver måned i et oplag på
2500 stk. - dog ikke i januar og august. velkommen i denne proces. Interesserede henvendelser og uddybende spørgsmål
er meget velkomne – enten direkte til undertegnede eller til Fællesrådet på MaarsletFU@gmail.dk.
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

Samtidig vil vi også gerne benytte lejligheden til at opfordre os alle til fortsat at
bidrage, deltage og engagere os i bladet og dets indhold. Kirken, Skolen og TMG
er fast bidragsydere og som vi kun kan opfordre til fortsat at bruge bladet aktivt til
at dele informationer og skabe debat. Ligeledes er alle andre bidrag – foreningers
såvel som privates – meget velkomne.
Lad os forsat have et godt, informativt og debatskabende Mårslet Bladet i fremtiden.
Mvh.
Carsten Bedsted Pedersen
På vegne af Mårslet Fællesråd

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
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Tyvstarten – et cykelløb for seniorer
Løbet har 10 års jubilæum i år. Juletræslauget fik i 2006 den glimrende
idé at starte et seniorcykelløb. Kaj
Christensen fik til opgave at organisere løbet, og det har han gjort lige siden, godt støttet af hustruen Lisbeth.

Onsdag, den 17. august startede Mårslet festuge med seniorcykelløbet,
Tyvstarten. Vanen tro gik starten fra
Bomgårdshaven i år i strålende sommervejr.
Ruten har gennem de ti år vekslet noget. I starten cykledes bl.a. ad Hovvejen, men nu går ruten over Testrup
måske for at undgå grusveje og en
stejl bakke. Der skal cykles 6,4 km.
Via Testrup og Battrup går turen tilbage til Mårslet.
Som altid står Lisbeth efter løbet parat med kolde øl og vand og varme
pølser. Der sluttes af med kaffe og
småkager og lodtrækning om en mas-

se sponsorgaver. Mange får præmier
og humøret er højt.

I år deltog mere end 40 seniorer, og
der er plads til flere. Eneste krav: man
skal være fyldt 60 og eje eller låne en
cykel. Og så er det helt gratis; juletræslauget og sponsorerne betaler.

Husk Deadline Den 10. hver måned

Ole Vangsø Iversen
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Stort og småt fra Fællesrådet
Nyt fra seneste FU-møder den 23.
august
Vores store proces omkring Helhedsplanen for Mårslet skrider planmæssigt og konstruktivt frem. Vi har i august haft det andet borgermøde på Testrup Højskole, hvor ideerne og diskussioner igen var imponerende og
konstruktive. Næste step i processen er
dialogmødet med Aarhus Kommune
den 11. oktober, hvor vi alle har
mulighed for med kommunens folk at
drøfte såvel lokale emner som de større overordnede tanker omkring Aarhus
Kommune.
Senere på året – oktober-november –
tager vi endnu et fælles borgermøde,
hvor Helhedsplanens endelige elemen-

ter gennemgås og diskuteres. Dato
herfor følger senere.
Det endelige mål er fortsat at have en
færdig version af Helhedsplanen klar
ultimo 2016. Unægtelig en spændende
og perspektivrig proces som vi har
gang i her, og som vi er lige midt i nu.
Vi håber på fortsat opbakning og involvering fra så mange som muligt i
byen – det endelige resultat bliver kun
bedre jo flere stemmer og input vi får.
Mårslet Bladet’s kerne – Rasmus Hanne, Poul Erik og Lars – takker af efter
mange års imponerende indsats for at
koordinere, redigere og omdele vores
allesammens’ Mårslet Bladet. Et rungende og kæmpe stort tak for indsat-

MÅRSLET FÆLLESRÅD
sen til alle tre skal lyde fra Mårslet
Fællesråd! Se i øvrigt bladets leder.
Næste møde i Fællesrådet er den 20.
september. Ligeledes deltager Fællesrådet i en præsentations og koordineringsmøde med Aarhus Kommune den
13. september.
Som altid er input, ideer og kommentarer til FU er meget velkommen – på
MaarsletFU@gmail.com.
Se yderligere i referatet på
www.maarslet.net”

9.30-17.30

Husk sidste frist for
indlevering af stof,
annoncer og rettelser
er d. 10. i måneden
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Trekanten

Åbningstid:

onsdag den 12. oktober

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

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!

onsdag den 26. oktober

Området omkring Trekanten ved skolen med Obstrupvej og Testrupvej.
Dette er en fotokopi af et luftfoto, ikke særlig god kvalitet, men uundværlig i lokalhistorisk sammenhæng. Ukendt årstal.
Vi er meget interesseret i at se originalfotografiet og andre billeder af området, samt
høre fra nogle, der kan fortælle om områdets udvikling.

Området omkring Trekanten ved skolen med Obstrupvej og Testrupvej.
Øverst til venstre i billedet ses førstelærerboligen ved Mårslet Skole, til
højre for er skuret, hvor cyklerne
stod.
Øverst ses Obstrupvej, hvor den går
forbi nuværende præstebolig, og bagved drivhusene løber Testrupvej.
Mellem disse to veje og førstelærerboligen er Trekanten.
Til højre i Trekanten ses en gård, jorden foran på Trekanten tilhørte denne
gård. Under krigen blev der dyrket
krysantemum og tulipaner der. Der
boede en overgang Slagter-Jens.
Yderst til højre boede gartner Ejner
Mortensen. Han havde Katrine og
Daniel Steffensen boende som lejere.
En datter fra huset, Lillian, blev gift
med Tage Barrit Nielsen, og de boede på den lille gård. Han blev kaldt
"1000 Ting", fordi han havde en forretning i Frederiks Allé i Aarhus,
som handlede med legesager og hed
"1000 Ting". Senere byggede de hus
på Testrupvej lige til venstre for drivhusene. Trekanten blev senere inddraget under skolen, og er i dag den
Trekant, hvor SFO-børnene holder
til.
På den tid, hvor billedet er fra, gik
Testrupvej ud i Obstrupvej længere
nede, tæt forbi Ejner Mortensens villa, så den lille gård havde lidt mere
jord, end vi forestiller os i dag, når vi
ser Trekanten. Der gik endda en lille
vej fra Testrupvej til Obstrupvej til
venstre for den lille gård, lige gennem de yderste træer.
I midten, ved drivhusene, ses i øverste højre hjørne en høj bygning. Der
var pakhus. Foran dette var mistbænkene.
Helt ned til højre ses Aabo, og det
mørke i forgrunden er Giber Å. Syd
for åen blev kvarteret Åbakken bygget med start i 1966.
Trekanten, foråret 1976. Mårslet Skole,
5.c. På billedet ses Mikael Carlsen med
den blå tophue, Morten Carlsen med
brun bluse, Erik Carlsen med blå bukser. Alle tre fra Åbakken 18. Drengen
der skræver over vandløbet kendes ikke.

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2016

7

8

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2016

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2016

9

UNG I MÅRSLET

Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.

Nyt skoleår er begyndt
August og september måneder emmer
meget af travlhed, hygge, skønne nye
børn, og meget mere som beriger
Klub Midgaard. Vi er stolte af at have
ca. 130 medlemme p.t. fra 5. og 6.
klasserne.
Vi lagde ud med at holde camp i
KLUB Midgaard for børnene i uge
31. Især de nye børn fik en på opleveren og personalet fik hurtigt et godt
kendskab til børnene. Tros en meget
regnfuld førstedag var trivslen og
glæden
i
højsæde.
Nu er hverdagen ved at indfinde sig,
med sine højdepunkter og udfordringer. Men børnenes gåpåmod fejler ikke noget, hvilket bl.a. kan ses i næste
afsnit.
Sculptures by Giber å
Den 2. september afholdt fritidsklubben KLUB Mårslet den årlige høstfest, hvor Sculptures by Giber å er en
tilbageværende begivenhed. Arrangementet var kulminationen på et 3ugers forløb, hvor børnene var i det

meget kreative humør. Der blev arbejdet med alt lige fra skulpturer, drama,
modeshow, musik, presse-gruppen
o.s.v.
Resultatet kunne ses til høstfesten,
hvor skulpturerne prydede arealet ved
Giber å. Kreativiteten blandt børnene
var stor og værkerne passede fint ind i
området: Eksempelvis var der svævende landskaber, stor dobbelt stærekasse, platform i åen med øjne, smukke lamper i træerne og meget mere.
Modeopvisningen vagte stor opsigt i
haven, hvor mange yders fantasifulde
kreationer blev båret fra af stolte modelle til musikledsagelse og præsentation fra speakerne. Ingen af dragterne
kan kaldes stangtøj, men snarere en
avantgarde form for haute couture.
Eget orkester spillede op til underholdning og fællessang med præsentation af ny sang omhandlende bl.a.
Giber Å. Dette optrin blev efterfulgt

at et selvskrevet teaterstykke, der
handlende om eksempelvis uhyggelige drømme, Pokemon jagt, drillerier,
”dumme” forældre og børne-/
ungdomslivet
som
sådan.
Dage bød også på hyggelig fællesspisning for godt 200 børn og forældre, som også valgte et nyt forældreråd.
Samarbejde med skole
Fritidsklubbens personale er også blevet en større del af Mårslet Skoles undervisning. En af pædagogerne deltager i et nyt udviklingsprojekt i undervisningstiden i forhold til børn med
specielle behov. 4 pædagoger forestår
ligeledes undervisningen på hele 6
årgang fredag eftermiddag i deresUNO-timer. Vi ser frem til et givende
samarbejde, som uden tvivl vil blomstre
til
gavn
for
børnene.
Generelt har vi et rigtig godt samarbejde om børnenes og de unges dag
både i undervisningen og i fritiden.
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Bevægelse i undervisningen
Med skolereformen blev det indført,
at ”alle børn skal bevæge sig i gennemsnit 45 min. pr. dag i skoletiden”.
Siden har vi arbejdet med, hvordan
og om vi på Mårslet Skole lever op
til dette.
Bevægelsesvejledere
Sidste skoleår uddannede vi fire bevægelsesvejledere, som vil inspirere
kollegerne til gode bevægelsesaktiviteter i klasserne. I den forbindelse har
vi haft flere temamøder for hele det
pædagogiske personale, hvor vi både
har arbejdet med, hvordan bevægelses-begrebet skal forstås, og fået idéer til en række gode bevægelsesaktiviteter og læremåder.
Vi er blevet bevidste om, hvor vigtigt
det er, at vi alle - jeres børn, I forældre, og os selv -, véd, hvad målet
med bevægelse i skolen er, og hvad
det kan være. Og at klasseteamene
får aftalt, hvordan de tilsammen sørger for, at klasserne får den bevægelse i hverdagen, som de har så godt af,
og som loven foreskriver.
Mange typer bevægelse
Bevægelse i skolen er flere ting: Tre
hovedkategorier kan være: Faget
idræt,
Bevægelse i undervisningen og Aktive pauser.
Faget idræt
Faget idræt har sin egen berettigelse
som er beskrevet i fagets læringsmål.
Heri står bl.a., at ”eleverne i faget
skal udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer, de
skal opnå kendskab til en alsidig
idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse”. Du kan finde alle fagets læringsmål
på
http://ffm.emu.dk/
maalstruktur/praktiske-musike-fag/
idraet.

Alle årgange har to lektioner idræt om
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dere, Lotte og Karen, har etableret
for mange år siden. Dengang satsede
Børn&Unge på læringsstile, og Lotte
og Karen blev dengang uddannede
vejledere i læringsstile.
Depotet er vokset sig større år for år
siden, og der er mange gode og flotte
materialer, som gør, at børnene og de
unge kan lære gennem bevægelse i
den daglige undervisning. Mange
skoler misunder os dette.

ugen. Herudover har 4. og 5. årgang en
lektion med svømning, som også er en
del af idrætsfaget.
Bevægelse i undervisningen –
BiU Bevægelse i under visningen
kan have mange former, men fælles for dem alle er, at fokus er faglig læring gennem bevægelse. Dette kan gøres på mange måder:

 Gennem lege, hvor fx tal, ord-

klasser eller begreber øves.
 Gennem arbejdsmåder, hvor eleverne skal bevæge sig for at tale
med hinanden, finde regnestykker m.v.
 Ved at bruge kroppen til at indlære et fagligt indhold, - fx forme bogstaver med kroppen eller
fornemme antal ved at finde
sammen 4 og 4
 Drama, rollespil og musik åbner op for en skabende måde at
arbejde med et fagligt stof på
 Endelig medfører læring i praksis ofte megen bevægelse, fx
når man i matematik opmåler
omkreds, eller i naturteknologi
deltager i Haver til Maver.
Bevægelse i undervisningen understøttes af vores fantastiske læringsstilsdepot, som to af vores bevægelsesvejle-

Aktive pauser
”Aktive pauser” er lege og bevægelsesaktiviteter, hvor det faglige ikke
er i centrum. Det kan være kortere
breaks i undervisningen og i løbet af
skoledagen, som har vist sig at give
en bedre indlæring. Det kan også være længerevarende aktiviteter: Fx
morgenløb, som udskolingen har én
time hver i uge, i vores Leg&Lær, i
6. årgangs UNO, massage, i frikvartererne m.v.
I tilrettelæggelsen af ”Aktive pauser”
kan fokus være forskelligt:
 fysisk, at udvikle kondition,
muskelstyrke eller udholdenhed.
 sanse-motorisk, fx koordinering og balance
 socialt med fokus på fx samarbejde,
 kognitivt med udvikling af opmærksomhed og regelforståelse fx
 emotionelt, hvor bevægeglæde, motivation og engagement
kan være i centrum.
Det er denne brede tilgang vi har til
bevægelse på Mårslet Skole. Alle dele er berigende for børnenes læring
og udvikling, og vi selv lærer og udvikler hele tiden nyt for at nå hele vejen

rundt.
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Nyt fra afdelingerne
Indskolingen:
Dansklærerne i indskolingen har netop mødtes for at strømline vores indsats i læsning. Omdrejningspunkter i
læseindlæringen er vores læsemapper
og minibibliotek. Tilsammen danner
det rammen om, at børnene får læst
rigtigt meget, på det rigtige niveau,
og at I forældre får de bedste muligheder for at bakke op. 20 min. læsning hjemme hver dag er stadig en
god tommelfingerregel.
Pædagogerne i SFO påbegynder i
næste uge et uddannelsesforløb i
”Pædagogfaglighed og Læreprocesser”. Forløbet er et diplommodul og
det er VIA, som er undervisere på
forløbet. Pædagogerne skal arbejde
med ting fra deres egen praksis, som
de er nysgerrige på, som måske giver
nogle udfordringer, og som de/skolen
gerne vil udvikle. Uddannelsen skal
ruste pædagogerne endnu bedre til
nogle af de nye opgaver, skolereformen har ført med sig. Den foregår
heldigvis hos os selv – her i Mårslet.
Mellemtrinnet
Mellemtrinnet er i gang med at opbygge en fælles kultur og et stærkere
fællesskab på tværs af årgangene
med fælles leveregler og fællessamlinger ca. en gang om måneden.
4. klasserne er i gang med anden
halvdel af deres forløb, Haver til maver, i deres skolehave på Beder Gartnerskole. Børnene cykler frem og tilbage, og også det går rigtigt godt.

elever, som har meldt sig, er netop blevet uddannede som skolepatrulje af politiet og af skolepatruljen fra sidste år.
Den nye patrulje er kommet godt i
gang og er – ligesom sidste år – meget
ansvarlige. Alligevel vil jeg nævne, at
det er vigtigt, at vi hjælper hinanden
med at støtte patruljen i deres arbejde
om morgenen, når de hjælper deres
kammerater over vejen. På den måde
bliver det en god oplevelse for alle.

På
5.årgang
er
eleverne
”Legepatrulje”. Fire dage om ugen
sørger de for at sætte gode aktiviteter
i gang med de yngste elever i indskolingen. Det er altid til stor glæde for
både store og små.
6. årgang står for skolepatruljen. De

Udskolingen
I udskolingen lader 9. årgang op til
genbesøget af eleverne fra Winnenden
i Sydtyskland, som vi har udveksling
med for 33. gang. Der er lavet program
med undervisning på skolen, udflugter
til Aarhus og Skagen, fest fredag aften
m.v., så det skal nok blive sjovt og lærerigt endnu engang. 7. og 8. årgang
har fagdage imens, så ingen lærere skal
være to steder på én gang. 8. årgang
arbejder desuden med ”Camp livsmestring”, som er et forløb, vi laver i
samarbejde med ungdomsskolen. Forløbet giver de unge nogle redskaber til
at tackle nogle af de ting, der følger
med ungdomslivet. 7. årgang skal i
september have en temaformiddag om
digital dannelse, som er en del af vores
trivselsplan.
RULL – RUm for Leg og Læring

I dette skoleår skal Mårslet skole
ombygges, udvides og renoveres
for i alt ca. 17 millioner kroner. Seneste udmelding fra Børn&Unge er,
at det kører efter planen.
Baggrund og plan
Vi har gennem flere år arbejdet tæt
sammen med Børn&Unge om, hvordan vores bygninger skal udvikles og
udvides, så vores fysiske rammer er
mere tidssvarende og kan rumme de
børn, vi har. Projektet er heldigvis
blevet mere omfattende, end da vi
startede, i kraft af, at det er lykkedes
at finde flere penge til Mårslet Skole.
Inden sommerferien blev hoveddisponeringen, d.v.s. de overordnede
tegninger, godkendt. Der er lavet aftale om, hvem der skal have rådgivningsopgaven, og en plan for projekteringsfasen er på trapperne. I februar
17 skulle vi meget gerne begynde at
bygge, og vi forventer at være færdige i midten af september næste skoleår.
I Nyhedsbrevene vil jeg løbende opdatere jer om, hvor vi er i processen.
Samling af afdelingerne

Noget af det, vi ser frem til ifm. projektet
er at få mulighed for at samle vores tre
afdelinger meget bedre fysisk.
Indskolingen vil få til huse i C-og Bhuset, hvor de ældste elever er nu, og
hvor læringsarealet indendørs vil blive
udvidet med ca. 160 m2. Samtidig bliver
legearealerne udendørs fornyet.
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Faglokale til håndværk & design
Endelig får vi et faglokale, der er designet til reformens nye fag, håndværk&design. Det er vores nuværende
sløjdlokale og arealerne udenfor, der
bliver ombygget og renoveret. Vi har
haft de færdige tegninger liggende
længe, så vi ser virkelig frem til, at de
bliver til virkelighed! Suppleret med

vores ”Fab-lab”-lokale vil vi få rigtigt gode rammer for arbejdet med
håndværk og design.

Mellemtrinnet bliver samlet i Ahuset og får tilført et nyt læringsareal
på ca. 80m2. Endelig skal udskolingen være i området omkring D-huset,
den gamle hovedbygning og Trekanten, så de er tættere på såvel vores
bibliotek
(Pædagogiske Læringscenter) og på
klub M.
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Mette Hjermind Dencker
gangene, og oplevede det var svært at
komme igennem med. Men det blev
dog til et tilskud på 95 mio., hvor det
fulde beløb det vil koste at ligestille
øerne er 280 mio. Så det var en start,
og en rigtig god start. Dem på øerne
sender begejstrede hilsner til mig med
hvordan deres overnatningssteder og
restauranter har omsat for over 50%
mere end hvad de gjorde sidste år på
samme tid, så jeg vil mene de penge
hurtigt tjener sig selv hjem igen, og at
det kun kan gå for langsomt med at få
den fulde trafikale ligestilling implementeret. Så det kæmper jeg videre
for i de finanslovsforhandlinger, vi er
gået i gang med nu.

Kære Mårslettere.
Det første år siden valget er gået hurtigt for mig, forstået på den måde, at
jeg har fået mange ting igennem.
Uanset hvilket job man har, så tror jeg
på, at det er en glæde for enhver, når
man ser det man har kæmpet for, skaber glæde hos en masse mennesker.
Så hvad er det så, jeg har fået igennem?
Trafikal ligestilling af øerne.
Som de fleste af jer ved, så var jeg
den politiker, der bragte emnet op i
Folketinget første gang. Kort og godt
betyder trafikal ligestilling, at man
ligestiller de ”blå landeveje” (havet)
med de grå, således at det ikke koster
mere at sejle til en ø, end det koster at
kører samme strækning på landevejen. Dengang, under den tidligere regering, var det en kæmpe glæde for
mig, at et enigt folketing bakkede op
om mit forslag om at gå videre med
det, og undersøge hvad det ville koste. Da vi forhandlede finanslov om
emnet, sad jeg med ved bordet en af

Samsø Energiakademi
Da sidste års finanslov skulle forhandles, havde regeringen lagt op til
at spare de 2,5 mio. det koster om året
i statsstøtte til Samsø Energiakademi.
For de penge kan de søge yderligere
2,5 mio. i EU-midler, og for de 5 mio.
har de råd til at drive energiakademiet
og have 8 ansatte. Der kommer folk
fra hele verden, og lader sig inspirere
af Samsø Energiakademi. De store
grupper mennesker, holder gang i restauranter og overnatningssteder uden
for sæsonen, så en besparelse af energiakademiet ville ikke kun lukke stedet, det ville også gøre ondt på resten
af øen. Så jeg satte mig for, at kæmpe
igennem, at den besparelse blev taget
af bordet ved sidste års finanslov, og
det gjorde jeg på en meget utraditionel måde. Da jeg sad til finanslovsforhandlingerne, smed jeg en tegneserie
på bordet. Det fik Claus Hjort til at
spærre øjnene op. Den tegneserie var
lavet af en amerikaner, den var på engelsk og hed ”The Energy Island”.
Den var fortalt og tegnet i et børnesprog hvad energiakademiet er og
hvad det gør for den lille ø. Jeg sagde
til finansministeren, at her var blot et
lille eksempel på amerikanere, der er
vilde med stedet, og laver en tegneserie om det, og at jeg også godt kunne

Giv en

have medbragt tyske dokumentarfilm
om det, og at det er et kæmpe hit, de
her forsøgte at lukke. De videre forhandlinger skulle foregå i energiministeriet, og der var min fordel, at min
mand sad med til dem, så vi sørgede
sammen for, at den besparelse endte
med at blive taget af bordet.
Postnumre til de mindre øer
Flere øer har ønsket eget postnummer, da f.eks. indboforsikringer beregnes ud fra graden af indbrud i ens
postnummer, så de dermed uberettiget
betaler dyrere indboforsikringer. Dem
på Tunø spurgte mig, om jeg ville
hjælpe dem med det, og det gjorde
jeg. Jeg holdt et møde på tomandshånd med transportministeren, så vi
fik indført i den nye postlov, at de øer
der ønsker det, kan få eget postnummer.
Ellers vil jeg bare sige kæmpe stort
tak til alle jer der stemte på mig, alle
jer der kontakter mig, når I har sager,
I ønsker jeg skal hjælpe jer med. Tøv
ikke, hvis I har brug for hjælp. Når I
skriver til mig, får I svar. Ikke fra en
sekretær, men fra mig. Jeg hjælper
med hvad som helst, og det jeg ikke
ved noget om, sender jeg videre til
folk der kan hjælpe jer. Husk at jeres
8.-9.-klassesbørn kan komme i praktik hos mig. Hvis I ikke har overnatningsmuligheder, kan de bo hos os,
det har praktikanter før gjort. Jeg har
nydt de unge mårslettere der allerede
har været i praktik hos mig. Og jeg
nyder at vise jer rundt på Christiansborg, hvis nogle af jer indimellem
forvilder jer til København. Så bare
kontakt mig, hvis I vil have en rundvisning, uanset om I er 2 eller 20,
uanset om det er hverdag, aften eller
weekend, jeg gør det gerne.
De bedste hilsner
Mette Hjermind Dencker
Medlem af Folketinget
Mette.dencker@ft.dk

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Menneskets værdighed
evne til at vende sin kærlighed udad
mod andre, som kommer til udtryk
som et stort og til tider umætteligt
behov for bekræftelse og opmærksomhed fra andre. Karakteristisk for
den er også et lavt selvværd og manglende evne til at håndtere modstand. I
bogen afdækker Svend Brinkmann
narcissistiske træk i nutidens indadvendte optagethed af selvet. Denne
optagethed af os selv hjælper ikke. Vi
bliver i stedet ”usikre og selvoptagede
børnevoksne”. Jeg skal for god ordens
skyld tilføje, at Svend Brinkmann
ikke betegner sig selv som kristen
eller religiøs, tværtimod.

I 2014 udgav psykologen Svend
Brinkmann bogen ”Stå fast”, hvor han
gjorde op med selvudviklingsindustrien, den såkaldt ”positive” tænkning,
omstillingsparathed og tagen ja-hatten
på, som præger vores kultur, og som
har bredt sig til uddannelse, arbejdsliv
og privatliv. Selvudviklingsindustrien
er efter hans mening med til at gøre
os blinde overfor væsentlige elementer i vores liv med hinanden.
Når selvet sætter sig i centrum
I ”Stå fast” skriver Svend Brinkmann
følgende:
“Vi har erstattet det kristne tankesæt, hvor alt i livet handlede om at
nærme sig Gud, med sådan en psykologisk livsanskuelse, hvor det ikke er
Gud, der er i centrum, men selvet. Vi
går ikke til præsten men til coachen,
terapeuten eller psykologen, og vi
læser ikke Biblen, men selvhjælpsbøger. Vi går ikke til bekendelse, vi håber ikke på frelse, men vi håber på
selvrealisering.”
Han kalder det også for
“forklædt narcissisme eller egoisme”.
Narcissisme er et begreb i psykologien og betyder egentlig
”selvforelskelse”, dvs. en manglende

Når selvdyrkelsen forvandler alt til
midler
Nu har Svend Brinkmann begået en
ny bog, som spiller på titlen fra den
foregående. En ting er, at man skal stå
fast, men hvad skal man stå på? Derfor hedder den nye bog ”Ståsteder”.
Her angriber han problemstillingen
fra en anden vinkel. Han tager fat på
tendensen til at gøre alting til midler.
Det
man
også
kalder
for
”instrumentalisering”, dvs. at vi gør
noget til redskaber. Det handler også
om vores forhold til andre mennesker.
Det bliver et spørgsmål om, hvad jeg
selv får ud af det, og om de kan passe
ind i mit selvrealiserings- og lykkeoptimeringsprojekt. Forudsætningen for
den indstilling er, at tilværelsen er
meningsløs.
Der er fænomener i tilværelsen,
som har værdi i sig selv
I et opgør med instrumentaliseringen
påpeger Svend Brinkmann, at der er
fænomener i tilværelsen, som har
værdi i sig selv. Der er ikke tale om et
enkelt (simpelt) svar, men en forklaring, hvor det afgørende er:
“mening i tilværelsen knytter
sig til de fænomener, som er et mål i
sig selv, og de aktiviteter, som vi udfører for deres egen skyld (og ikke for
at opnå noget andet end aktiviteten
selv)”.

Han fremhæver at lykke og mening
ikke er det samme. Som eksempler på
sådanne fænomener nævner han
”etiske handlinger, leg og kærlighed.”
Og han skriver, ”så er det bedre at
være et ordentligt (godt, moralsk)
menneske end at være sig selv”. Det
er ikke et spørgsmål om selvindsigt
men om ”selvudsigt”.
Menneskets opgave er at bringe
mening ind i livet
Netop det at beskæftige sig med fænomener, som har værdi i sig selv, er
med til at give et menneske værdighed. ”Værdighed” er et af ståstederne.
At gøre noget uden at få noget ud af
det er godt. Det er værdigt og betyder,
at der kommer et ”bør” ind i livet,
som gør, at et menneske må sætte sig
ud over sig selv, og at vi kan kræves
til regnskab for det, vi gør. ”Selv om
alt sker tilfældigt, bør du ikke også
handle tilfældigt”. Menneskets opgave er netop at bringe mening ind i
livet og ikke tilpasse sig meningsløsheden. Det kræver ”opmærksomhed
på andre, på verden, på hvad forskellige situationer kalder på af handling
– og ikke først og fremmest på en
selv.”
Menneskets værdighed
Hvis livet er meningsløst, kan man
gøre, hvad man vil. At gøre hvad man
vil er oftest det, som vi forstår ved
frihed, men Svend Brinkmann citerer
den franske filosof Albert Camus,
som siger, at ”friheden udgøres ikke
primært at privilegier, men af pligter”, dvs. pligten gør fri. Friheden er
ikke at kunne gøre, hvad man har lyst
til, for så er man jo netop bundet af
sin lyst. Og det, der adskiller mennesket fra andre dyr, er netop at det kan
gøre noget af andre grunde end lyst.
Mennesket kan gøre noget, fordi det i
sig selv har værdi at gøre det.
Det er værdigt.
Sognepræst, G. Kasper Hansen

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2016

16

Kirketiderne

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

OKTOBER
Søndag d. 2. oktober kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
Signe Kølbæk Høg

Torsdag d. 5. oktober kl. 19.30
”Hvor troen koster mest” med Mårslet Indre Mission

Fredag d. 7. oktober kl. 13.45
Kildevang Gudstjeneste
Signe Kølbæk Høg

Mandag den 10. oktober kl. 9.30
Mandagscafé i Sognehuset

Søndag d. 9. oktober kl. 9.00
20. søndag efter trinitatis
G. Kasper Hansen

Onsdag d. 12. oktober kl. 17.00
Børnebamsegudstjenetse med efterfølgende spisning i sognehuset.

Onsdag d. 12. oktober kl.17.00
BørneBamsegudstjeneste
Signe Kølbæk Høg

SEPTEMBER

Onsdag d. 12. oktober kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Søndag d. 16. oktober kl. 10.00
21. søndag efter trinitatis
G. Kasper Hansen

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

Søndag d. 23. oktober kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
Signe Kølbæk Høg
Søndag d. 30. oktober kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis
Signe Kølbæk Høg

NOVEMBER
Søndag d. 6. november kl. 10.00
Alle Helgen
G. Kasper Hansen

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

Søndag d. 13. november kl. 10.00

Torsdag d. 13. oktober kl. 12.30
Løvfaldstur med Hyggeklubben
Onsdag d. 26. oktober kl. 19.30
Filmcafé
Portrætfilm om tidligere biskop
over Aarhus Stift: Kjeld Holm.

Kildevang
Gudstjeneste
Fredag den 7. oktober
Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15
er gudstjeneste med altergang.
Prædikant: G. Kasper Hansen

Søndag d. 20. november kl.10.00
Søndag d. 27. november kl. 10.00

Her hilser vi på hinanden
og får en snak og byder nye kirkegængere velkommen.
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Børneklubber
Mariehønen
Mariehønen er legestuen for børn
op til 6 år.
Sognehuset,
mandag kl. 16.15 - 17.30

Tag din bamse med til gudstjeneste og lad den være med
til at synge salmer, bede en
bøn og høre en bibelhistorie.

Vil du vide mere så kontakt:
Jette Kristoffersen,
tlf. 6084 5520
Susanne Lunderskov,
tlf. 6086 2617

Gudstjenesten er kort og afslappet i dens form og henvender sig til børnefamilier. Men
alle er velkomne til at være
med.

Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.

Efter gudstjenesten går vi i
Sognehuset og spiser aftensmad.

Lærkereden
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

Maden koster 10 kr. pr. barn
og 20 kr. pr. voksen.
Sognepræst, Signe K. Høg

Minikonfirmand
Velkommen til skoleårets første minikonfirmander
Tirsdag den 13. september begyndte
skoleårets første hold af minikonfirmander fra Mårslet Skole. Minikonfirmand er et frivilligt tilbud, som alle
forældre med børn i 3. klasse modtager i løbet af skoleåret. Mange forældre ser minikonfirmand som en chance for at følge op på børnenes dåb, til
at inddrage børnene i overvejelser
omkring deres konfirmation eller som
en lejlighed for børnene til at stille de
store spørgsmål, der sommetider kan
være svære at svare på.

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

Babysalmesang
Nyt hold starter
den 29. september

Babysalmesang er et tilbud for babyer på 2-8 mdr. sammen med mor og/
eller far. Der er stadig et par pladser
ledige på efterårsholdet. Næste hold
begynder efter jul.

Tilmeld dig ved at skrive til:
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Vi mødes i kirken kl. 10.00 torsdag
formiddag.

Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

Pris for forløbet er kr. 200,Beløbet betales kontant første gang.
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Musik- og LitteraturCafé i Mårslet Kirke
Ghita Nørby og Lars Hannibal
”Ord og toner”
Søndag den 2. oktober
kl. 16.00
Danmarks store skuespiller, Ghita
Nørby, læser bl.a. nogle af sine favoriteventyr af H.C. Andersen, og
guitaristen, Lars Hannibal, spiller
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.
Billetter à kr. 125,- er i forsalg hos
SuperBrugsen i Mårslet til og med
lørdag den 1. oktober.
Evt. resterende billetter sælges ved
indgangen fra kl. 15.30.

Ny udstilling i Sognehuset
”Jeg arbejder både figurativt og abstrakt. Og skulle jeg have en ansats til
stil, kunne det være, at selv når jeg
forsøger at være abstrakt, kan jeg
ikke lade være med at tegne.”
- Per Kjeld Jensen
Per Kjeld Jensen (f. 1946) er født og opvokset i Aarhus. Han har tidligere arbejdet som salgschef i bygge-branchen, hvor

han ikke fik det store afløb for sine kreative evner. Han er autodidakt billedmager, og efter han er gået på efterløn, har
han forfulgt sin lyst til at male.

Udstillingen kan ses i Mårslet Sognegård fra den 2. september til den 28.
oktober.
www.perkjeld.dk

Oversigt - 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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FilmCafé med”apperaat” og
Biskop Emeritus Kjeld Holm
Onsdag den 26. oktober
kl. 19.30 i Sognehuset

Efter sidste års succes med portrætfilmen ”BECH” er den mårsletske
kunstnerduo ”apperaat” – bestående
af Tam Vibberstoft og Niels Gade –
aktuel med endnu en portrætfilm.
Denne gang dog ikke om en lokal
Mårsletter, men om biskop emeritus,
Kjeld Holm, der har sat så meget
aftryk på kirken, jobbet og området.
Filmen ”Biskop Emeritus Kjeld Holm
om Kjeld Holm” havde premiere på
Dokk1 i januar 2016, og på grund af
den store tilslutning blev det til en
ekstravisning samme sted 1 måned
senere.
Filmen er et tilbageblik og
en fortælling om Kjeld Holms liv indtil nu. Fra eftertænksomt enebarn i
den lille mejeribestyrerfamilien i
Diernæs i Sønderjylland, over den
glade studentertid i Aarhus, til at bestride et af de fornemmeste kirkelige
embeder i Danmark.
Kjeld
Holm
kommer
omkring venskaberne med bl.a. Sløk og
Tage Skou-Hansen, og vi bliver heller
ikke snydt for Kjeld Holms ord om
kærlighed til fodbold i almindelighed
og til AGF i særdeleshed.
Filmen er rundhåndet krydret med
anskuelser, betragtninger, citater og
ikke mindst anekdoter fra et spændende liv blandt familie, venner og fjender, kendte og ukendte, høj som lav.
Alle har de været en del af Kjeld
Holms liv.
Det filmiske udtryk låner fra dokumentar- og interviewgenren,

og udtrykket bærer desuden præg af
kunstnerisk bearbejdning i form af et
fortolkningslag på såvel lyd- som billedsiden. Filmens tempo er dvælende
og kan sammenlignes med et portrætmaleri. Et portræt, som delvist er blevet til ved kunstnernes hånd og ved
interviewet, men portrættet er i særdeleshed også malet af Kjeld Holm selv.
Filmen er optaget i august-november
2015 i og omkring Aarhus, samt

hjemme hos Kjeld Holm og varer 45
minutter.
Ved aftenens arrangement vil både
Kjeld Holm og kunstnerduoen være
til stede og besvare spørgsmål fra de
tilstedeværende.
Se traileren her: https://
www.youtube.com/watch?
v=9bUzit2L53U

Entré kr. 50,- incl. kaffe/te/kage.
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Ny Kirke- og kulturmedarbejder
i Mårslet Kirke
på Skanderup Efterskole, hvor jeg
underviste i kristendom, filosofi og
musik. Ved siden af mit job som Kirke- og kulturmedarbejder arbejder jeg
freelance med kulturformidling ved
Vor Frue Kirke og med udvikling af
undervisningsmateriale til børn hos
Dansk Komponist Forening.

Siden den 1. september har jeg været
ansat som Kirke- og kulturmedarbejder ved Mårslet Kirke. Jeg skal bl.a.
redigere kirkesiderne til Mårsletbladet, undervise minikonfirmander
og varetage babysalmesang. Derudover opdaterer jeg nogle gange Mårslet Kirkes facebookside, så måske I
af og til ser mig løbe rundt med en
mobiltelefon og tage billeder.

Nyt, kendt
ansigt på
kirkegården

Som højskolebarn på Danebod Højskole er jeg vokset op med Grundtvigs tekster og fælles sang fra højskolesangbogen. Som 15-årig begyndte
jeg i min første stilling som kirkesanger ved Haderslev Domkirke, og jeg
har siden sunget ved Budolfi Kirke i
Aalborg og ved Vor Frue Kirke i
Aarhus.
Jeg glæder mig til opgaver med tekstredigering, sang, musik og undervisning ved Mårslet Kirke. Og jeg glæder mig til at møde jer.
Johanne Buur Okkels

Jeg har en kandidatgrad i idéhistorie
med en journalistisk profil. Jeg har
tidligere arbejdet som efterskolelærer

Da vores gravermedhjælper er delvist sygemeldt har vi ansat en vikar.
Det er Astrid Løkke Jakobsen, som
tidligere har vikarieret på kirkegården. Vi glæder os til at genoptage
samarbejdet og byder Astrid velkommen tilbage.

Menighedsrådsvalg 2016 datoer
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
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Mårslet Hyggeklub

Mandagscafé

Løvfaldstur

Mandag den 10. oktober
kl. 9.30 -11.00 i Sognehuset.

Torsdag d. 13. oktober
kl. 12.30

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i
et uforpligtende samvær med andre
fra Mårslet Sogn.

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.

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

Pris pr. person 150 kr.
Tilmelding senest 5. oktober til:
Else Svendsen 86 93 60 38
else.svendsen@gmail.com

Sorggruppe

Mårslet Indre Mission
Den 5. oktober sætter vi fokus på
”Hvor troen koster mest”
Til dette arrangement vil vi se på de
kristnes forhold i lande hvor tros- og
religionsfriheden er stærkt under
pres.

Åbne Døres informationssekretær
Golriz Ghozati vil holde et oplæg,
hvorefter der vil være mulighed for at
stille spørgsmål og krydre debatten
med andre synspunkter.
Omfanget af angreb på kristne i Mellemøsten, Afrika, Asien og Latinamerika er alarmerende, og de fleste rapporterer om en betydelig forværring i
de senere år. Denne forfølgelse varierer fra mord, voldtægt og tortur til
repressive love, diskrimination og
social udstødelse. Ser vi tilbage på de
sidste to år, har en række ekstreme
angreb fremhævet forfølgelsen af
kristne i Mellemøsten og Afrika.
Mødet er i Mårslet Sognehus kl.
19.30 og alle er meget velkommen.

Her i Mårslet har vi oprettet en sorgog livsmodsgruppe, der henvender
sig til sørgende, der mangler nogle at
dele deres sorg med.
Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen
og det rummelige samvær kan være
med til at bane vejen for et nyt livsmod.
Nuværende gruppe startede op den
5. september og da det er en lukket
gruppe, er det først muligt at deltage
i næste gruppe som starter op til februar 2017. Yderligere information
vil kunne ses på Mårslet Kirkes
hjemmeside samt her i Mårslet Bladet når tiden nærmer sig.
Har du lyst til at være med, er du
velkommen til at ringe eller maile til
Susanne Lauritsen, 2532 4657,
sus@sjl.dk.
Gruppelederne Susanne Lauritsen og
Kaj Lolholm
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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
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
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

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

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

Dato for næste menighedsrådsmøde:

KIRKEVÆRGE
Arne Andersen
Tlf. 8629 1851
aa@maarslet-kirke.dk

Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

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

Kirken er åben

Den 12. oktober kl. 19.00
i Sognehuset

Mårslet Kirke
på Facebook
Mårslet Kirke er kommet på Facebook. Find os, følg os og giv os gerne et LIKE!

Livet på kirkegården
I løbet af oktober udsender vi fornyelsesbreve til de gravstedsejere, hvis
gravsteds fredningsperiode udløber
den 31. december 2016. De nye takster vil følge med brevet.
I den sidste uge af oktober begynder
grandækningen af de gravsteder, som
har bestilt denne ydelse, og vi forventer at være færdige først i december.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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TMG - Nyt
Nyt tøj til fodbolddrenge
TMGs U12-drenge har fået et flot, nyt sæt træningstøj takket være støtte fra de tre sponsorer:
Danbolig Beder, SuperBrugsen og Ennova.

De glade drenge sammen med træner Michael Nielsen, Troels fra SuperBrugsen og Hans Jørgen fra TMGs hovedbestyrelse.

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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Gymnastiksæsonen er i gang!
D. 22. august åbnede tilmeldingen til
gymnastiksæsonen 2016/17, og i løbet af de første 2 timer var flere hold
udsolgte. At vi så let som ingenting
kan fylde 6 hold med børn under 6 år,
vidner om det store medlemsgrundlag
TMG har i Mårslet og omegn for at
tiltrække de mindste borgere og deres
forældre til idrætslivet ikke kun i
gymnastikafdelingen, men også til andre idrætsgrene.
Vi har ca. 350 medlemmer i Gymnastikafdelingen og omkring 50 instruktører. Det er relativt mange instruktører pr. antal medlemmer, men vi må
sande, at vi kunne bruge endnu flere,

da mange 0.-1. klasses børn måtte på
venteliste, da vi ikke kan tage flere
end 25 gymnaster ind pr. hold. Dette
kommer forhåbentligt til at ændre sig
med Multihallen, hvor vi kan have
større hold, og hvor nuværende og
kommende instruktører kan glæde sig
over nye faciliteter. Vi krydser fingre
for, at Multihallen er klar til næste
sæsonstart
i
efteråret
2017.
Ledige
pladser
Følgende gymnastikhold har stadig
ledige
pladser:

- Crossgym Teens, mandag kl. 18.3019.20
- Rytmepiger 1.-3. kl. tirsdagen kl.
17.30-18.25
- Tumlestik, 1-3 år, onsdag kl. 16.1016.55
- Crossgym X & Outdoor, onsdag kl.
19.15-19.45
- Rytmepiger 4.-6. kl., torsdag kl.
17.30-18.25
- Herremotion, torsdag kl. 19.0020.30
Man er velkommen til at dukke op til
en prøvetime på disse hold. Tilmelding og betaling foregår på
www.tmgsport.dk .

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Baby og barslende mødre
bevæger sig i dejlige rammer
Med det, jeg får med herfra, vil jeg
ønske, at holdet kan køre videre med
en anden i spidsen, når min barsel er

I dette efterår er "Mor i Form" blevet en realitet i Mårslet. I samarbejde
med TMG Gymnastik og Mårslet Fysioterapi har jeg fået den store glæde
at træne med en flok seje mødre og
deres dejlige unger.
I min egen mødregruppe savnede vi
nogle aktiviteter i Mårslet målrettet
os, der går på barsel. Så hvorfor ikke
udnytte denne chance? Nu står vi hver
onsdag iført træningstøj med vores
kære unger på armen til en omgang
træning i fysioterapiens gode lokaler,
hvor jeg guider mødrene igennem
øvelserne. Og jeg må sige, at mødrene
gør det virkelig godt. Vi spænder
bredt, og det er derfor vigtigt, at der
er plads til, at den enkelte kan træne
på det niveau, hvor de og deres barn
er.

Vi får mere end blot træning med
sved på panden. Vi får et netværk af
mødre på barsel her i byen samt nogle
gode grin, når ungerne på deres søde
måde forstyrrer mor midt i træningen.
Det at vi alle er i samme båd med
småbørn gør, at der er plads og rum
til fjollerier, gråd, babypludder, amning mm.

endt. Det fortjener de næstkommende
barselsmødre.
Karoline B. H. Thomsen
instruktør i TMG Gymnastik

Husk Deadline Den 10. hver måned
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Vi har stadig ledig baneleje på følgende tider:
Mandag kl. 19.30 – 20.30
Leje pr. bane
Mandag kl. 20.30 – 21.30
Leje pr. bane
Mandag kl. 21.30 – 22.30
Leje pr. bane
Onsdag kl. 19.00 – 20.00 Leje pr. bane
Lørdag kl. 08.00 – 09.00 Leje pr. bane

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.000,2.000,1.000,3.000,1.000,-

NB: Mandag kl. 20.30-22.00 deles hallen med TMG Volleyball.
Alle spillere som skal spille på banen skal oplyses med navn, adresse og fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) og mobilnummer/email på e-mail; kasserer@tmgbadminton.dk
Såfremt der er spørgsmål til tilmelding kontakt Formand Jens Birk på mobil 51 30 89 50.
Læs også mere om TMG Badminton på tmgsport.dk/badminton
Vi har stadig plads til flere børn på følgende tider:
Mandag kl. 15.30 – 16.30
Mandag kl. 16.30 – 17.30
Fredag kl. 15.45 – 16.45

U11 træning (født år 2005/06)
U13 + U15 træning
U9 + nybegyndere

Alle er velkommen – bare mød op på ovennævnte tider, og vores kompetence trænere står klare til at tage imod dit barn.
Læs også mere om TMG Badminton på tmgsport.dk/badminton

Husk Deadline Den 10. hver måned
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TMG har nye visioner for fremtiden
Bestyrelsen har i en længere periode
tænkt over fremtiden for idrætsforeningerne i TMG, som blandet andet
kommer i forlængelse af opførelsen af
den kommende Multihal samt det faktum, at der er kommet flere indbyggere til Mårslet og omegn. På baggrund
af disse forhold ser bestyrelsen stor
mulighed i at udvikle TMG som forening, hvorfor der er blevet igangsat
en udviklingsproces i tæt samarbejde
med DGI Østjylland.
I denne forbindelse arbejdes der med
en ny vision, hvor fællesskab, kvalitet
og alsidighed er i højsædet. Bestyrelsen har et ønske om, at flere borgere i
Mårslet og omegn har lyst til at være
en aktiv del af TMG fællesskabet både som medlem og frivillig. For at opnå dette vil bestyrelsen arbejde mere
konkret på nogle bestemte områder,
som skal gøre foreningen til en endnu
mere attraktiv forening for både nuværende og kommende medlemmer
og frivillige, så den i højere grad lever
op til borgernes behov.
De endelige arbejdsopgaver og områder er endnu ikke blevet endeligt defi-

neret, men bestyrelsen har dog talt om
i hvert fald to områder, som vi allerede på nuværende tidspunkt gerne vil
fokusere på. Den kommende Multihal
åbner op for muligheder for udvidelse
på aktivitetsområdet, og der skal derfor være et større fokus på de aktiviteter, der tilbydes i TMG. Dermed sikres der, at udvalget af aktiviteter
stemmer overens med borgernes behov, så der er et tilbud til alle. Desuden vil vi i bestyrelsen gerne have et
større fokus på kommunikationen,
hvor der blandt andet skal arbejdes
med at blive mere synlige i lokalsamfundet samt i højere grad informere
mere om hvilke muligheder, der er
inden for de enkelte idrætsgrene. I
den forbindelse har TMG indgået en
aftale med en kommunikationspraktikant fra DGI Østjylland, som skal
hjælpe til under denne proces frem til
jul.
Planen er, at der arbejdes med udviklingsprocessen frem til Multihallen
står færdig. Der er blevet nedsat en
visionsgruppe, som har igangsat processen, men da de endelige arbejdsopgaver endnu ikke er klarlagt, vil vi i

bestyrelsen derfor meget gerne have
input fra jer. Vi ved, at jo flere hænder vi er, jo bedre og sjovere bliver
det, og derfor vil vi gerne involvere
jer i processen. Det kan være, I sidder
med en god idé til enten forbedringer
af nuværende aktiviteter, forslag til
nye aktiviteter eller andre områder,
hvor I tænker, at TMG kan udvikle
sig.
Synes du, det lyder spændende, og
har du lyst til at være med til at præge
udviklingen og dermed gøre TMG
endnu mere attraktiv for netop dig,
eller har du bare lyst til at høre mere,
så kontakt os endelig. Det forpligter
ikke til noget – vi vil bare gerne høre
dine tanker og ideer! Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte en fra TMG visionsgruppen.
TMG Visionsgruppen består af Gerda
Svendsen (Tlf: 40311379), Jesper
Sander (Tlf: 20640288), Hans Jørgen
Jørgensen (Tlf:20843072) og Claus
Jacobsen (Tlf: 30241971)
TMG Visionsgruppen

Inspirationsmøde i august med oplæg fra DGI Østjylland

Giv en

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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AKTIVITETER I
OKTOBER 2016
Mandag d. 3. okt. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.
Onsdag d. 5. okt. kl. 9.30-10.30.
Gratis vaccinationstilbud til +65 årige.
Fredag d. 7. okt. kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste.
Søndag d. 9. okt. kl. 14.00.
Store Banko i Caféen.
Mandag d. 10. okt. kl. 14.00.
Quizleg i Caféen.
Onsdag d. 12. okt.

Dansk Film på Kildevang.
Fredag d. 14. okt. 17.30-19.00.
Suppeaften på Kildevang for alle generationer.
2 slags suppe med friskbagt brød,
kaffe og
småkager.
Pris 30/15 kr. Der skal ikke betales
for børn under 2 år. Dårligt gående
kan aftale afhentning. Tilmelding på
tlf. 87134434 eller mail: brugerkildevang@msn.com, senest 1uge før .
Onsdag d. 19. d. okt. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.

Fredag d. 21. okt. kl. 14.00.
Vi bager vafler i Caféen..
Mandag d. 24. okt. kl. 14.00.
Mode fra Damernes Magasin .
Onsdag d. 26. okt. kl. 14.00.
Poul Nielsen fra netcaféen viser sine
rejsebilleder.
Fredag d. 28. okt. kl. 14.00.
Hanne Torp læser eventyr.
Mandag d. 31. okt. kl. 14.00.
” Syng med Solvej.”

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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Hvor bliver MultiHallen af?
Som vi meldte ud før sommerferien,
så er vi er blevet enige med kommunen om MultiHallens endelige placering, men det tog desværre så lang tid,
at tilbuddet, vi havde fra totalentre-

prenør, var udløbet i mellemtiden.

ne den nye MultiHal i efteråret 2017.

Vi forhandler nu om et nyt tilbud,
som vi gerne skulle have klar meget
snart. Vi forventer stadig at kunne åb-

/MultiHallens bestyrelse

Efterårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet
tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 17-18

i Seniorbo Tanderparkens fælleshus, Damgårdstoften 42
Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne
Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Syv foreninger har været med:
Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken, men der er flere i
byen, og I er alle velkomne.
På det næste møde vil vi blandt andet tage en snak om …
Pønser kreditforeningerne på at liste solidarisk hæftelse ind i fremtidige lånevilkår?
Nabohjælp – hvordan gør I det?
Vedligeholdelsesplan. Hvordan ser sådan en ud?
Jer, der er medlem af ABF, har I deltaget i nogen af deres medlemsarrangementer? Har I forslag til kurser og
arrangementer, I selv kunne have lyst til at komme til?
Nogen dage før mødet kommer der en dagsorden ud, og hvis nogen af jer, der ikke har været med før, gerne
vil have den, så send mig en mail eller sms.
Henrik Gram Nielsen
Præsteengen 8, 8320 Mårslet
hgn@c.dk ~ 22204976
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Strikke - event i Mårslet Borgerhuset
fredag og lørdag d. 28. og 29. oktober 2016
Igen i år skal der strikkes og hækles på livet løs, når “Mårslet strikpiger” åbner dørene i
Borgerhuset, og byder alle håndarbejdselskende entusiaster velkommen til årets strikke-event i Mårslet.
Fredag aften d. 28. fra kl. 16.30 til 22.15
Vi skal strikke og snakke, hækle og hygge, drikke en kop kaffe og smage en småkage. Vi gør klar til en fælles udstilling, hvor alle kan vise/udstille hvad de arbejder med. Desuden er vi igang med, at finde en garnforhandler der vil komme og vise spændende garn, samt strikke og hækle nyheder frem og, som måske har et godt tilbud eller to.
Pris fredag aften er 40,- kr - husk tilmelding.
Der vil i år være mulighed for at købe billet til ost og pølsebord fra Lading mejeri, som serveres til lækkert hjemmebag i
form af flutes, knækbrød og kiks. Dette skal bestilles og koster 75,- kr.
Lørdag d. 29. oktober fra kl 10.00 til 13.00
Café stemning omkring “temaborde”:
Lær at hækle (med instruktion og tilkøb af garn og nål)
Lær at strikke (med instruktion og tilkøb af garn og pinde)
Babystrik, futter, trøjer, djævlehuer, soveluffer - inspirer hinanden.
Tunesisk hækling
Mønsterstrik
Kom med det du lige er igang med!!!
Pris for lørdag formiddag er 25,- kr.
Vi servere kaffe, te, vand.
Der vil være mulighed for at nyde medbragt mad, og lure på hvad der foregår
ved de andre borde.
Tilmelding nødvendig til ét af ovennævnte tema.
Alt tilmelding og betaling til Bente Seerup,
mobil 30564770,
mail lepieg07@gmail.com
Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen i år.
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En symfoni af kunstværker
Engang imellem skal nye toner slås
an, og det bliver gjort på Testrup Højskole,
hvor Kunstgruppen Stiplet holder efterårs-udstilling d. 14., 15. og 16. oktober 2016.
Efteråret indbyder ofte til indendørsaktiviteter, og et besøg på Testrup
Højskole i oktober, vil være oplagt for
alle der er interesseret i
kunst: maleri, tegning, skulpturer,
glas m.m.. På udstillingen viser gruppen, hvad kunstnerne
har arbejdet med i årets løb.
I år er Stiplets tema: "Musik".
På temavæggen vil man kunne se en
symfoni af kunstværker. Et værk fra
hver
udstiller. Kunstnerne vil, hver for sig,
vise deres fortolkning af temaet.

Men Stiplet arrangerer mere musik i
kunsten. Ved ferniseringen vil der
være musik.
Kom og nyd den levende musik, mens
I ser på kunstværker.

eftermiddag.

Der er ikke kun nye takter på udstillingen. Kunstgruppen vil gentage en
publikumssucces fra tidligere, idet der
vil være croquis-tegning i den store
sal.
Det foregår lørdag kl. 13 til 15.
Kom og tegn med eller kig på, når andre tegner.
Medbring selv papir og blyant, kul
eller kridt.
Det kan være du får lyst til at købe en
af Stiplet kunstnernes croquistegninger.

Brug en hyggelig dag i en stor udstilling med kunstnernes nye værker på
den
smukke Testrup Højskole.

Det er muligt at købe de fleste værker på udstillingen, og der udloddes 1
kunstværk. Vinderen trækkes søndag

Kunstgruppen Stiplet

Du kan også være med til at kåre årets
publikums favorit - lige efter din
smag - via en stemmeseddel.

Fernisering fredag den 13. oktober Kl.
19.30 til 21.00, med musikunderholdning.
Lørdag d. 14 og søndag d.15 fra 11.00
til 16.00
Der er gratis kaffe på kanden i vores
lille café.
Entre 20 Kr.
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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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