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Undersøgelse foretaget af DGI viser, at der i Mårslet og omegn er et stort
potentiale for at flere dyrker idræt i nærmiljøet. Dette potentiale ønsker vi i
TMG at få aktiveret, og mener at Multihallen vil gøre dette muligt ved at
kunne tilbyde flere indendørs aktiviteter. Dette var startskuddet til visionsarbejdet, men vi ønsker nu at brede dette ud til at kigge bredere end halidrætter. Derfor arbejder vi nu generelt med den fremtidige idræt i Mårslet
og omegn, og hvorledes TMG som hovedforening favner dette.
Udgangspunktet for visionsarbejdet er at: ”TMG er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed”.
Vi vil arbejde for: ”…at flest mulige borgere i alle aldre i Mårslet og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab”.
TMG hovedforening favner aktuelt 11 afdelinger: Badminton, Basketball,
Cykelmotion, Dart, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Motion, Petanque,
Tennis og Volleyball.
Der ydes i alle afdelinger en stor frivillig indsats for at fremme netop deres
idræt. Dette er prisværdigt og et grundvilkår for alt foreningsarbejde.

Forsidefotos :
Det nye vandværk sommer 2016

I TMG hovedforening skal vi kigge på tværs af afdelinger. Vi skal i visionsprocessen bl.a. arbejde med samarbejdsmodeller og erfaringsudveksling
mellem afdelinger, hvorledes vi samarbejder optimalt med andre foreninAnsvar for indlæg, artikler mv. er
alene forfatteren og eller indsenderen. ger, skole, klub m.m., og vi skal undersøge nye idrætsmuligheder i MårRedaktionen forbeholder sig ret til at slet.
redigere indleveret og offentliggjort
stof.

Organisationen i TMG skal understøtte fleksibilitet og agilitet. Nye idrætsaktiviteter skal kunne prøves af, både som events, korterevarende kursusforløb og som nye afdelinger.

Deadline er den 10. i måneden for
stof til efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på
Som medlem i en afdeling i TMG skal man føle, at man er med i et for2500 stk. - dog ikke i januar og
eningsfællesskab. Visionsarbejdet skal bl.a. afdække mulighederne for,
august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

hvorledes samarbejdet på tværs af afdelinger kan styrkes, så fællesskabet
styrkes. Derved skabes synergi, som skal komme dig som medlem til gode.
Processen er skudt i gang og alle med interesse deri er velkomne med input, send blot en e-mail.

Tryk: EJ Offset
Højvænget 5
8330 Beder
Tlf. 86 93 66 33

Med sportslige hilsner
Claus Jacobsen - TMG Visionsgruppen
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Smid væk køb nyt
Til menighedsrådet.
Smid væk. Køb nyt.
I forbindelse med den forestående
store renovering af kirken
er det også planen at smide de gamle
kirkebænke væk og købe nye. Jeg vil
argumentere for at beholde de nuværende bænke.
1. Kirkebænke skal være gode at sid
de på, men ikke just magelige.

2. På bænkene kan der være plads til
skiftende antal, alt efter størrelse.
3. Bænkene er fint og solidt hånd
værksarbejde i tungt, massivt træ.
4. De kan males efter skiftende smag.
5. De kan udstyres med hynder på sæ
de og ryg efter smag og behov.
6. De kan sagtens holde i 800 år med
den nuværende behandling og slitage.
7. Det vil være meget dyrt at købe

nye bænke/ stole.
8. Det er ikke bænkene (stolene), der
får folk til (ikke) at gå i kirke.
9. Kan de 40 gamle bænke sælges,
eller skal de bare brændes?
10. Hvilke bænke/ stole er afgørende
bedre?
Til overvejelse og diskussion med
venlig hilsen
Jens Bech, Langballevej 404.

Svar Smid væk køb nyt
Kære Jens Bech
Mårslet kirke er i gang med at planlægge en gennemgribende renovering
af kirken som vi håber kan finde sted
fra sommer 2017.
Kalkning af kirken indvendigt, nye
gulve, opretning af gulve, nyt varmeanlæg, ny belysning. Heraf følger flere opgaver.

bænke samt muliggøre nyt varmesystem under bænkene.
Endvidere viser gamle billeder fra
1904 at de tidligere bænke var mindre
og derved gav mere lys i kirken.

Indsættelse af nye bænke er en mulighed der er blevet drøftet i samarbejde
med arkitekten.
Argumentation er at det vil give bedre
siddekomfort, mulighed for udtræks-

Prismæssigt er der ikke stor difference i at istandsætte de nuværende bænke eller få lavet nye der passer ind
med førnævnte ønsker og ideer.
Der er endnu ikke taget stilling til

For at få en bredere midtergang ville
de gamle bænke alternativt skulle
kortes.

hvad der skal ske med de gamle bænke, men erfaringer fra andre kirkerenoveringer viser det kunne være en
mulighed at disse sælges på auktion,
såfremt det besluttes at sætte nye
bænke ind.
Reaktioner og ideer modtages gerne
ved henvendelse til formanden.
Med venlig hilsen
René Tindbæk Lunderskov
Formand for Mårslet Menighedsråd

Husk Deadline Den 10. hver måned

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2016

5

Søg om støtte til et godt formål
Så er det muligt at få 5.000 kroner til
et socialt/kulturelt formål i Mårslet.
Det lokale netværk Group8320 har
blandt andet til formål at støtte lokale

initiativer i Mårslet. Netværket har
tidligere doneret 40.000 kroner til
Multihallen – og nu kan der søges om
5.000 kroner, hvis man har en forening, et initiativ, et godt formål eller
noget helt fjerde, som kunne bruge et
tilskud.
Skriv en kort mail med begrundelse

for, hvorfor jeres initiativ skal støttes
– så er I med i puljen blandt initiativer, hvor et enkelt bliver tildelt støtten. Deadline for ansøgning er 23. december og beløbet uddeles i januar.
Ansøgning kan mailes til:
bran.christensen@avaloninnovation.c
om - www.group8320.dk

Juletræslauget efterlyser !!!!
Mårslet skal have et stort flot juletræ
på pladsen foran kirken.
Det er helt sikkert.
Nu efterlyser vi et 8 meter pænt grantræ i Mårslet, hvis et

sådan findes i nogen private haver, så
kommer vi og fælder.
Ring til Poul 40591222 eller Kaj
86291350

9.30-17.30
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JULETRÆSTÆNDINGEN 2016
Mange vil blive utrolig skuffede, hvis
byen ingen juletræ fik i år.
…..men der er ingen grund til bekymring i de små hjem. Vi i Mårslet
Juletræslaug er i gang med diverse
sonderinger, hvad angår selve træet,
og hvad der hører til af indkøb af
gløgg, slikposer o.s.v.

første lørdag i advent, og det er i år
lørdag 26 november, og det bliver kl.
16, lige når det bliver næsten mørkt.
Vi får normalt årets Mårsletter til at
tænde juletræet, og det er som de fleste bekendt Claus Bork fra de blå
spejdere.
Julemanden kommer stensikkert også.

Men en ting står helt fast, det er at juletræet foran kirken, bliver tændt den

Vi ses lørdag d. 26 november.

Hatten Ghita
Idéen bag Ghita opstod i frisørsalonen, hvor vi har mange kvindelig
kunder, og hvor nogle af dem desværre rammes af kræft. Nogle af
disse
kvinder
kommer
i kemobehandling, og oplever dermed hårtab i forbindelse med behandlingen.
Vores kunder har ofte spurgt om
inspiration og råd til anden hovedbeklædning end et tørklæde, når de
har mistet håret i forbindelse med
behandling. Det gjorde, at Mette
fik lyst til at tegne og at vi designede en hat til netop disse kræftramte kvinder.
Ghita hatten er af det fineste tekstil
og Made in Danmark, og den har
en silikonekant, som beskytter
mod rødme ved panden og irritation på huden, og som også sikrer at
hatten er velsiddende - også i blæsevejr. Udviklet på bambus fiber.
Så hatten virker kølende.
Ghita hatten er for alle, fordi den
er unik, velsiddende og elegant.

Hatten kan fås i mørkeblå og
douchet lavendel.

Inspiration til Ghita hatten fik vi
igennem Matador og alle deres fine hatte. Derfor var det en stor ære
at vores store forbillede Ghita Nørby sagde ja til at samarbejde og til
at vi må bruge hendes navn. "En
herlig hat for Ghita", har Ghita
Nørby selv døbt hatten.
Ghita Nørby er indbegrebet af håb
og energi og hjertevarme, og det er
dét, alle kvinder, der bruger Ghita

hatten, skal mærke.

Hatten er i første omgang primært
solgt via Kræftens Bekæmpelse
for 399 kr, og heri er inkluderet et
bidrag til organisationen. Se deres
webshop.
Dorte Falengreen
og Mette Buchhave

Husk Deadline Den 10. hver måned
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Sig mig, hvad gør de ved vores dejlige grønne område
der går mellem Gyldenkronesvej og
Tandervej. På fotoet kan du se, hvorledes Carsten Thomsen forventer, at
den oplyste nye sti kommer til at se
ud.
Mårslet Stilaug har ved samme lejlighed fået bevilget nogle kubikmeter
stigrus til de stier i Byparken, der ikke asfalteres. Stilauget har sikret sig
hjælp fra entreprenørens flinke medarbejdere, når de mange tons stigrus
skal køres ud.
Jeg skal i øvrigt hilse fra entreprenørens medarbejdere, der føler sig vældig godt modtager her i Mårslet.

og mange andre spørgsmål kommer fra
stiens brugere til de nærmeste naboer til
Mårslet Bypark.
Svaret kommer her: Aarhus Kommune
har planlagt og besluttet, at en 3 meter
bred asfalteret og oplyst cykelsti skal gå i
gennem Mårslet Bypark på en del den allerede eksisterende grussti. Formålet med
asfalteringen er ifølge projektleder Carsten

Thomsen, Center for Byens Anvendelse at
sikre skolebørnene og selvfølgelig også
andre brugere en mere sikker og tryg fælles sti. Der bliver også gravet en vejgrøft
langs stien i den ene side og om vinteren
kan vi forvente, at stien bliver ryddet for
sne.
På kortet kan du se, hvilken del af stien i Byparken, der bliver asfalteret og
at stien tilsluttes den asfalterede sti,

Derudover har Center for Byens Anvendelse fjernet et buskads i Byparken. Dette buskads har beboere på
Tandervej ønsket fjernet og det er
Stilauget meget glade for allerede er
sket, idet buskadset groede ind over
stien, således at stien efterhånden var
”forlagt” væk fra sin oprindelige placering. Dette betød, at i regnperioder
og om vinteren var stien meget glat
og smattet. Det bliver der nu rettet op
snarest muligt, idet der kommet et nyt
lag grus på.
Hilsner fra Mårslet Stilaug.
Jørgen Brandt Andersen

Husk Deadline Den 10. hver måned
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Efterårsferien nærmer sig og fredag,
d. 14. oktober, skyder vi traditionen
tro ferien i gang med skolernes motionsdag. Også i år bliver der løberuter
for 0. – 2. årgang og for 4. – 6. årgang. 7. årgang laver fodboldturnering og de ældste elever laver duatlon.
Inden da har indskoling og mellemtrin haft temadage med fokus på
trivsel og vores indsatsområde
”Medborgerskab og demokrati gennem hele skoleforløbet”.
Det er også i denne uge, at både vores
drenge og pigehold er i finalen i skolefodbold.
Sahl, Bogensholm, Winnenden –
sæson
for
lejrskoler!
Første kvartal i skoleåret er flere klasser gerne på lejr. Vi har netop haft en
3. klasse på Sahl lejrskole, som er en
af Børn&Unges lejrskoler. Den ligger
ved Vinderup nær Struer. Sahl ligger
også tæt ved Hjerl Hede, som er et
spændende frilandsmuseum, som skal
”belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de
ældste tider til nu”. De fleste klasser
besøger Hjerl Hede, når de er på lejr i
Sahl.
Vores 5. årgang blev klassesammenlagt før sommerferien, og de tre nydannede klasser har været på en fælles lejrtur til Mols, nærmere bestemt
Bogensholm. Her var klasserne blandt
andet på orienteringsløb i de smukke
Mols Bjerge, hvor de i hold blev
sendt af sted på en 7 km lang rute,
hvor de især skulle nyde naturen. På
lejren var der rum for både fælles aktiviteter og egen tid til hygge og socialt samvær i klasserne og på tværs af
klasserne. På den måde fik alle børn
og voksne lært hinanden godt at kende - både i klasserne og på tværs af

årgangen, hvilket helt sikkert vil komme dem til gavn senere i skoleforløbet.
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gør denne udveksling til noget helt
unikt. I år er det i øvrigt 35. gang, at
Mårslet Skole og Lessing Gymnasium i Winnenden har denne udveksling. Også dette gør udvekslingen til
noget helt særligt i Aarhus Kommune.
Nyt lejrskoleprincip uden lejrtur til
Bornholm
Fra dette skoleår kommer 7. årgang
ikke længere på lejrtur til Bornholm.
Beslutningen er truffet i skolebestyrelsen efter anbefaling fra skolen.
Lejrskolerne slider nemlig på vores
daglige drift, da de dels medfører en
del ekstra vikardækning i de øvrige
klasser, fordi den ekstra tid, personalet bruger på lejrskoler, skal afspadseres på hele skoledage. Derudover er
lejrskoler dyre, så det gælder om at
finde den rette balance mellem stabil
daglig drift af høj kvalitet og prioriteringen af særlige begivenheder, som
lejrskoler.

Endelig har 9. årgang haft genbesøg
fra Winnenden, hvor de unge og deres
familier i 10 intense dage har været
værter for de tyske elever, som de
selv boede hos i foråret, da de var i
Sydtyskland. Igen i år var denne
”Austauch” (udveksling) en stor succes, og det var meget rørende at opleve de unge mennesker i kantinen den
sidste dag efter sportsdagen, hvor de
næsten ikke var til at få sendt hjem.
Den sidste dag sammen skulle strækkes længst muligt. Endnu engang tak
til jer forældre på 9. årgang for at påtage jer dette værtsskab.
Også de deltagende lærere og jeg selv
havde kolleger boende, og disse stærke bånd, der også bliver opbygget
mellem de voksne, er noget af det, der

Som skole har vi fortsat et højt niveau
for lejrskoler/overnatninger med to
overnatninger i SFO i perioden fra 0.
– 3. klasse og én lejrskole i hver afdeling. Lejrskolen i udskolingen har vi
valgt skal være udvekslingen med
Winnenden.
Vores princip for lejrskoler kan I finde på hjemmesiden under ”Forældre
(i bjælken øverst) - skolebestyrelsen principper”.
På lejr / overnatning med forældrene
I én af vores 7. klasser har klasseforældrerådet arrangeret en forlænget
week-end på Samsø her i september.
Alle børn deltog i turen, og som skole
kunne vi derfor bakke initiativet op
ved at omlægge undervisningen om
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fredagen, hvor formiddagen blev
brugt til at cykle til Hou.
Andre klasseforældreråd har arrangeret overnatning i Kattegatcentret under haj-tunnelen eller i en af
Børn&Unges
hytter.
Vi vil altid gerne hjælpe med idéer og
rammer, hvis nogle af klasseforældrerådene får mod på at lave sådanne ture.
Robusthed
Det overordnede formål med vores
lejrskoler og ekskursioner er ”at styrke fællesskaber og trivsel og give mulighed for, at viden og kompetencer
udvikles og afprøves i praksis uden
for skolen”.
Men lejrskolerne har også et andet
formål, som vi har fået en skærpet opmærksomhed på de senere år. Nemlig
at styrke børnenes mentale robusthed.
Mental robusthed handler om at kunne klare livets små og store udfordringer – på egen hånd og i fællesskab
med
andre.
Vi voksne skal etablere læringsrum
og fællesskaber, hvor børn og de unge
får passende udfordringer, så de får
trænet kompetencer som vedholdenhed, koncentrationsevne, at fastholde
og forfølge mål, selvregulering og
selvkontrol.
Dette arbejde skal gøres nænsomt
med afsæt i børnenes alder – hvad er
det forventeligt, at man skal kunne på
et givent alderstrin – og i respekt for
det udgangspunkt hvert enkelt barn
har.
Arbejdet med udvikling af mental robusthed hos børnene er vigtigt, fordi
det skaber bedre læring, trivsel og udvikling hos børn og unge, øger deres
selvtillid og selvværd og giver dem et
bedre afsæt for at indgå i forpligtende
fællesskaber. Helt grundliggende
handler det om livsmestring.
Robusthed og vedholdenhed kan trænes.
Skolen deltager – sammen med Mårslet klub og dagtilbud - i et pilotpro-
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jekt, som Børn&Unge står for, og
som skal give os redskaber til, hvordan vi kan træne psykologiske færdigheder, der styrker børnenes og de
unges robusthed.
Kurset blev skudt i gang med et oplæg af tidligere formand for Børnerådet, Per Schulz Jørgensen. Han havde
mange guldkorn med, som vi voksne
kan drage nytte af i samværet og arbejdet med børnene.
Temaer for kursusgangene er
”selvregulering, mindfulness, mentalisering, opmærksomhed og krop” –
så har I et billede af, hvad arbejdet
med mental robusthed drejer sig om.
Meget arbejder vi allerede med nu,
men vi håber, at projektet kan bibringe os nye idéer og en systematik, der
gør, at vi i endnu højere grad kan
styrke den gode relation, fællesskaberne og vedholdenhed og robusthed
hos børnene.
4. årgang flyttes fra SFO til Klub
Fra august 2017 bliver fritidstilbuddet
for vores børn på 4. årgang flyttet fra
SFO til Klubben. Det har byrådet besluttet, og det betyder altså, at både
vores børn på 3. og 4. årgang skal
starte i klubben efter sommerferien.
Vi er i gang med planlægningen af,
hvordan vi kan sørge for, at denne
overgang fra skole til klub bliver god
for alle vores børn. Det kræver, at vi
har et tæt samarbejde med klubben,
og det arbejde er vi så småt i gang
med.
Både i forhold til lokaler og personale
ser vi mange samarbejdsmuligheder.
Omkring lokaler vil vi også samarbejde med planlægningsafdelingen i
Børn&Unge og forhåbentlig få mulighed for også at etablere nye faciliteter.
I forhold til personalet arbejder vi på
et samarbejde, der gør, at pædagogerne fra klub og SFO vil indgå i hinandens tilbud i overgangen, så der er
kendte voksne omkring børnene hele
vejen igennem. På 3. og 4. årgang vil
I selvfølgelig høre meget mere om
dette, når tiden nærmer sig, både her
fra skolen og fra Børn&Unge.

Nyt fra afdelingerne
Indskolingen – skolevenner, morgenåbning og tøj efter vejret
De små nye skolestartere er landet
godt og bliver hjulpet godt på vej af
deres skolevenner i tredje klasserne.
Børnene fra 3. årgang har i år stået for
rundvisningen på skolen af de nye 0.
klasser, de har læst for og med de
små, de har lavet tegninger sammen
og udendørs aktiviteter. At kende de
store giver større tryghed for de små,
og der er god læring i de fælles aktiviteter for både store og små.
Mellemtrinnet – læsebånd og fællessamlinger, digital dannelse og social
pejling
På mellemtrinnet har vi læsning som
indsatsområde. Vi vil gerne styrke
elevernes læsefærdigheder,- hastighed
og – strategier. I den forbindelse bliver der igangsat forskellige initiativer,
bl.a. har vi genindført læsebånd. Det
betyder, at eleverne læser 20 minutter
tre til fire gange om ugen. Vi oplever,
at det er noget eleverne nyder rigtig
meget og har stor gavn af. Som vi
nævnte i sidste nyhedsbrev, så er mellemtrinnet i gang med at opbygge en
fælles kultur. Vi indfører bl.a. fællessamlinger, hvor elever og voksne får
mulighed at komme til orde om forskellige emner. Fællessamlingerne vil
også indeholde sang og musik. Klasserne kommer også til at arbejde med
”klassens leveregler” og fælles husregler.
Forældrene på 4. årgang vil blive inviteret til et oplæg omkring digital
dannelse, som Jonas Ravn, der til
daglig arbejder med digitaldannelse
og virkningerne af brugen af de sociale medier, vil stå for. Arrangementet
bliver onsdag den 2. november.
På 5. årgang kommer eleverne til at
arbejde med social pejling. Det er et
projekt, der tager udgangspunkt i elevernes fællesskaber og mekanismerne
i
fællesskaber.
På 6. årgang er eleverne i fuld gang
med arbejdet med musicalen
Udskolingen – genbesøg, fagdage,
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borgmesterbesøg og fodbold
September har været tempofyldt,
spændende og lærerig i udskolingsafdelingen. Genbesøget fra Winnenden
var en stor succes, og både vi og Lessing Gymnasium ser frem til forårets
udveksling, hvor vores tre 8. klasser
skal til Tyskland.
7.-8. årgang havde i perioden, hvor
der var genbesøg, en række fagdage,
hvor eleverne kunne fordybe sig i
projekter i fagene, var på forskellige
ture, og sidst men ikke mindst havde
8. årgang CAMP livsmestring. Så der
har på den måde været mange variationer i dagligdagen for alle tre årgange.
Mandag den 3. oktober var der valg
til Aarhus kommunes Børn&Ungebyråd, hvor vores egen elevrådsformand, Lucas fra 9x, stillede op.
Spændende at se, om Mårslet får en
repræsentant valgt ind! Valget blev
ringet i gang med tale fra selveste viceborgmester Anne Nygaard.
Skolefodboldholdene har klaret sig

særdeles godt i år, og både piger og
drenge er som nævnt tidligere i finalen. Godt gået!

I den kommende periode sætter vi
som nævnt på forældremøderne fokus
på ”det udvidede bevægelsesbegreb”
og særligt for 7. årgang temaet
”dannelse i en digital hverdag”, hvor
også I forældre bliver inviteret til oplæg og workshop mandag den 7. november kl. 17-19.
De tre linjer i 8.-9. klasse har fuld
damp på kedlerne med ture ud af huset og meget mere!
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Til slut endnu en repetition af vigtige datoer:
Fredag d. 14.10. Skolernes motionsløb.
0. – 4. årgang fra 8 – 12 (herefter
SFO)
5. – 9. årgang fra 8 – 14.
Herefter efterårsferie
Onsdag d. 2.11. For ældr ear r angement for 4. årgang om digital dannelse
Mandag d. 7.11. For ældr ear r angement for 7. årgang om digital dannelse
Lørdag d. 26.11. kl. 9 – 14:
Åben Skoledag for alle
Mandag d. 2. 01.17: Skolefri. SFO
er
åben.
Skolefest: D. 18. og 19. januar 2017.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig god
efterårsferie!
Mange hilsner fra hele skoleledelsen Inge

Sofie B.K, Sofia R, Walter L og Caroline A 7C

Indsamling til børnehjem
i Rumænien

Den klasse der nu hedder 7.c, på
Mårslet Skole, har siden 2. klasse
haft en årlig indsamling af tøj, sko
og legetøj.
Det de samler ind bliver derefter
sendt til et børnehjem i Rumænien.
Denne tradition begyndte ved, at en
forælder til en af børnene, i den gang
2.C, kontaktede et børnehjem i Rumænien. Siden dengang er der hvert
år blevet samlet mere og mere ind.

Den sidste indsamling blev afholdt
tirsdag den 23. august.
Det foregår sådan, at eleverne bliver
delt op i grupper. Fx. gruppe 1 er bluser, gruppe 2 er bukser osv. Og alle
de poser, som man har haft med bliver hældt ud i en kæmpe bunke. Derefter går eleverne ud og samler det
ind, som deres gruppe skal pakke.
Mathilde Rosenlund, som går i 7.C
siger: Jeg synes det er dejligt at hjælpe andre mennesker, og det er synd at
de ikke selv har ressourcerne til, at
købe nyt tøj, sko og andre ting. Det er
dejligt at man ved hvor det kommer
hen.
Billede fra Rumænien indsamling
2012
Får flere billeder tryk på linket nedenunder
https://drive.google.com/file/
d/0B9fDADbMeTiYRW8wNWROX2
tFNU0/view?usp=sharing

Der kommer også tre mødre, som
hjælper til med indsamlingen.
Caroline Bluhm Kristensen, Ane Brint
Nederby og Lone Andersen. De kommer og gør sådan, at indsamlingen
bliver til noget.
Vi har også snakket med Caroline
Bluhm Kristensen.
“Det virker som noget de unge interesserer sig meget for”. “ Og så er det
hyggeligt, at de unge stadig vil have
nogle forældre med”, siger Caroline
Bluhm Kristensen om ,hvorfor hun
hvert år vælger at hjælpe til igen.
Klassen håber, at når de om tre år går
ud af skolen, at en ny klasse vil overtage denne dejlige tradition.
Info


Klassen har i 5 år afholdt indsamlingen


Til indsamlingen d. 23. august blev
der samlet 40 store sække med tøj,
sko og andet
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Mårslet Skole
E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

Telefon: 8713 9640
Skoleleder
Inge Pedersen
iped@aarhus.dk

Tilbage i april var vi med vores toningshold “KulturPiloterne” på en
tur til København. Vi var rundt i byen, i Skuespilhuset, på den tyske ambassade, på alternativ sightseeing og
meget mere.
Efter en lang togtur ankom vi til GlobalHagen Hostel. Et sted drevet udelukkende af frivillige, blandt andet med fokus
på at udrydde fattigdommen i København, særligt på Nørrebro. Det er Mellemfolkelig Samvirke, der står bag GlobalHagen Hostel. De er også arrangører
af en alternativ sightseeing på Nørrebro,
som Mårslet Skoles Venner betalte for
os.
Det var en brillant tur, hvor vi fik set
Nørrebro og København fra en anden
vinkel. Det foregik på en meget moderne måde, hvor ruten var lagt ind på en
tablet, som vi skulle følge. Turen gav os
et større indblik i den kultur, som er på
Nørrebro. Vi så nemlig ikke blot de oplagte “sights” som Rundetårn og Kongens Have, men nogle som virkelig afspejlede det multikulturelle miljø. Vi så Billederne kan findes på instragrambåde Folkets Hus, Den røde plads, Nata- profilen @mssightseeing
sjas grav og mange flere. Vi tog billeder
af det vi så på vejen, og postede dem på
Instagram, så resten af grupperne kunne mange aflåste døre, fik vi et foredrag
se dem. Vi løste opgaver på vejen, lærte om ambassaden. Vi fik et større inden masse nye ting, og diskuterede fattig- blik i, hvad medarbejderne på en amdom og hjemløsemiljøet i København.
bassade laver til hverdag, og hvor vigUd over sightseeing var vi til Ordsalon
tig den egentlig er. Alt i alt, var det en
med digteren Søren Ulrik Thomsen. Et
god tur, hvor vi blev rystet mere saminterview på en time om hans nye bog,
men som hold og fik et større indblik i
“En hårnål klemt fast bag panelet”. Det
de forskellige kulturer i København.
var interessant, og vi fik oplevet den
københavnske finkultur. På andendagen
Skrevet af: Mads Egelund, Alexander
besøgte vi den tyske ambassade, hvor
Gritzmann og Sidsel Tulstrup
der var godt med security på. Da vi var
blevet kropsvisiteret og ledt gennem de

Giv en

Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk
Morten Kirkegaard Lomborg
morlo@aarhus.dk
Pernille Lauritsen
lauper@aarhus.dk
Teknisk Service
Bent Robdrup Johansen
Skolebestyrelsen
Formand:
Rikke Lysholm
Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
maarsletskolesvenner@hotmail.dk
Redaktion af Skolesiderne
Skolens kontor

til Mårslet-bladet

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

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

CoBrA - om at se

Billede af CoBra-kunstneren Eigill Jacobsen, 1990

Silkeborg Kunstmuseum fik for nogle
år siden navnet Museum Jorn. Asger
Jorn var en del af et internationalt
kunstnerfællesskab; CoBrA (Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam), og det
fortælles der så fint om på Museum
Jorn.
Den fattige kunstner og morfars
frisørsalon
Mit kendskab til CoBrA er begrænset
til at kunne remse et par af de danske
kunstneres navne op: Else Alfelt, Carl
-Henning Pedersen, Asger Jorn selvfølgelig og Egill Jakobsen. At jeg
kender til sidstnævnte skyldes mest af
alt følgende: Min morfar havde frisørsalon på hovedgaden i Hedehusene,
en meget trafikeret vej mellem Roskilde og Høje Tåstrup. Der kom mange kunder i hans salon indtil han som
87-årig faldt om med saksen i hånden.
Min morfar var meget underholdende
og rigtig god til at fortælle nogle værre historier. Så han oplevede rigtigt
meget med alle de kunder, der kom i
tidens løb. Blandt dem var en overgang også en ludfattig kunstner ved
navn Egill Jakobsen. Min morfar havde ondt af denne unge mand uden
penge og klippede ham derfor gratis
flere gange. Egill Jakobsen ville gerne have givet det bedste, han havde
for venligheden og tilbød derfor min
morfar et maleri. Men kunstneren var
endnu ukendt, hans malerier abstrakte, så min morfar kunne ikke se vær-

dien af at have et sådan billede og
takkede derfor pænt nej. Og så kom
der jo en dag, hvor min morfar kunne
begynde at ærgre sig over, hvad han
ikke dengang kunne se og tro. - Med
til historien hører i øvrigt, at min
morfar livet igennem samlede på malerier også af store prominente kunstnere!
Denne lille anekdote handler om at
kunne se på flere planer. Den ligefremme er den med, hvad abstrakt
kunst betyder for os? Nogle sammenligner det med primitive børnetegninger. Andre får øje på noget, når de
betragter et maleri, der ikke gengiver
virkeligheden helt fotografisk. Måske
indfanger billedet en stemning eller
åbner øjet for noget mere.
Vi må arbejde for at tænke med
billederne
Bibelen består som bekendt af to dele: Det Gamle Testamente og Det
Nye Testamente. De kendte fortællinger fra Det Gamle Testamente om
Paradiset, Noas ark, Moses mfl. kan
sagtens fortælles med lethed, selvom
der er uendeligt mange lag i dem ellers havde de ikke overlevet så længe i så mange kulturer, og selv små
børn elsker dem. I Det Nye Testamente prøver Jesus at åbne vore øjne
ved at tale til os i lignelser, dvs. i billeder. Vi skal selv bruge vores fantasi
for at overføre hans betragtninger om
menneskelivet til vort eget liv. Hvis
Jesus havde talt i konkrete forklaringer, ville vi ikke kunne bruge det til
så meget. Dermed er det også svært at
beskrive kristendommens indhold på
kort formel uden at al glans, liv og
mening går tabt.
Vi må altså på arbejde for at tænke
med, vi skal ville se noget mere for at
forstå, hvad det vil sige at være menneske i den mening, Gud vil os.
Og idet de spiste, åbnedes deres
øjne...
Vi kommer ikke uden om ærgrelser,
når vi vil prøve at gøre os livet forståeligt. Der er ting, vi ikke kan se. Gen-

nem Bibelen går en længsel efter forklaring og håbet om, at menneskene
en dag vil blive forenet med Gud og
på den dag ”skal vi se ansigt til ansigt”. Når Guds rige kommer, skal
”blindes øjne åbnes, og døve ører lukkes op”. Men ind til da må vi leve
med begrænset indsigt, for det tilkommer ikke os at forstå alt. - Fordi
vi formentlig ikke ville bruge en sådan evne for det gode.
Samtidig længes vi efter Paradiset,
den tabte barndom med det begrænsede udsyn. Alt var såre godt i begyndelsen. Lige ind til Eva så træet, som
Gud havde forbudt dem at spise af.
Men Eva så, at træet var godt at spise
af, og hun tog af frugten, gav det til
sin mand, og så spiste de. Og idet de
spiste, åbnedes deres øjne! Det er et
forbudt måltid, og da ser de, hvad de
havde haft bedst af ikke at se. Nu blev
de lige som Gud i stand til at se godt
og ondt, de så forskellen. Mange forskelle. De så ikke længere kun det,
der holder os sammen, men det der
adskiller mennesker. Det, de så, var
de pludseligt i. Nu nærede de ikke
længere omsorg og hengivenhed for
haven, de var plantet i. Nu blev den et
sted, de ville udnytte.
Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi
bruger vores øjne
Vi bruger vore øjne konstant. Men det
er ikke ligegyldigt, hvordan vi bruger
dem. Dovenskaben i os vil ikke se
noget, som kan flytte os, vil helst
undgå forandring. Ærgerrigheden vil
se for at udnytte og dermed overser
den de virkelige muligheder, der
gemmer sig i livets skjulte muligheder.
Når mennesker vil være som Gud, har
vi misforstået, hvem vi er. Vi opnår
intet mere ved at give os selv gudestatus, kun at alt bliver mindre. Vi bliver
da ikke mere seende. For Gud har vi
gjort til noget mindre. Er Gud ikke
Gud, kan han ikke skænke os værdighed som mennesker.
Kunne vi blot se det!
Sognepræst, Signe Kølbæk Høg
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Kirketiderne

Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus
Mandag d. 14. november kl. 9.30
Mandagscafé i Sognehuset
Onsdag d. 16. november kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognehuset

NOVEMBER

NOVEMBER

Torsdag d. 17. november
kl. 19.00
Fyraftensmøde i Sognehuset med
Mårslet Indre Mission - se annonce

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

Søndag d. 6. november kl. 10.00
Allehelgensgudstjeneste i Mårslet
Kirke med efterfølgende suppe i
Sognehuset - se annonce

Onsdag d. 23. november kl. 17.00
Børne- bamsegudstjeneste i Mårslet
Kirke med efterfølgende spisning i
Sognehuset - se annonce

Søndag d. 13. november kl. 10.00
23. Søndag efter Trinitatis
Signe Kølbæk Høg

Onsdag d. 9. november kl. 19.30
Besøg af Martin Traantoft med
Mårslet Indre Mission - se annonce

Lørdag d. 26. november kl. 16.00
Juletræet tændes med efterfølgende
sang i Mårslet Kirke - se annonce

Søndag d. 20. november kl. 10.00
Sidste Søndag i Kirkeåret
Signe Kølbæk Høg

Torsdag d. 10. november
kl. 13.00
”Mårslets sidste borgmester” med
Mårslet Hyggeklub - se annonce

DECEMBER

Onsdag d. 23. november kl. 17.00
Børne - bamsegudstjeneste
Signe Kølbæk Høg

Søndag d. 13. november kl. 15.00
Musikcafé i Sognehuset med ”The
Blackbirds” - se annonce

Fredag d. 2. december kl. 18.00
Fredagsspisning i Sognehuset - se
annonce

Søndag d. 27. november kl. 10.00
1. Søndag i Advent
Signe Kølbæk Høg

DECEMBER
Søndag d. 4. december kl. 10.00
2. Søndag i Advent
G. Kasper Hansen

Mandagscafé

Kildevang

Mandag den 14. november

Gudstjeneste
Fredag den 4. november

kl. 9.30 -11.00 i Sognehuset

Søndag d. 11. december kl. 16.00

Vi begynder med en kop kaffe

Søndag d. 18. december kl. 10.00

kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15

Lørdag d. 24. december kl. 13.00,
kl. 14.00, kl. 15.00 og kl. 16.00
Søndag d. 25. december kl. 10.00
Mandag d. 26. december kl.10.00
Søndag d. 1. januar kl. 16.00

er gudstjeneste med altergang.
Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i
et uforpligtende samvær med andre
fra Mårslet Sogn.
- og så er det tilmed helt gratis!
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer
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Børne- bamsegudstjeneste

Babysalmesang

Onsdag den 23. november kl. 17.00

Nyt hold begynder til
januar

Tag din bamse med til gudstjeneste og lad den være med
til at synge salmer, bede en
bøn og høre en bibelhistorie.
Babysalmesang er et tilbud for babyer
på 2-8 mdr. sammen med mor og/eller
far. Der er plads til ti på holdet, og der
er fuldt hus/kirke her i efteråret, som
giver genlyd af sang og babypludren
hver torsdag formiddag. Næste hold
begynder til januar, og det er muligt at
tilmelde sig allerede nu ved at skrive til:
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Gudstjenesten er kort og afslappet i dens form og henvender sig til børnefamilier.
Men alle er velkomne til at
være med.
Efter gudstjenesten går vi i
Sognehuset og spiser aftensmad.

Et forløb består af 8 gange og koster
200 kr.

Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

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

Juletræet tændes
Lørdag den 26. november
kl. 16.00

Foto: Andreas Schramm

Husk juletræstænding på pladsen
foran kirken med efterfølgende salmesang i kirken. Kom og vær med til
at vælge og synge med på julens
mange fine og smukke salmer, som
vi synger når juletræet er blevet
tændt.

Minikonfirmander
På gensyn til 3.A
og goddag til 3.B!
Efter efterårsferien slutter 3.A’s forløb
som minikonfirmander. Det har været en
fornøjelse at lære børnene at kende! Vi
har bl.a. været oppe på kirkeloftet og se
den store klokke, sunget salmer og været
på skattejagt efter kristne symboler i
kirken. Efter efterårsferien starter 3.B til
minikonfirmand. Til december ser vi
begge klasser igen, da de skal deltage i
Julespillet.
Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

Børneklubber
Mariehønen

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

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
Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge, tlf. 30292663
Mette Nørgaard Pedersen, 40954529
Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier. Programmer kan fås i Sognehuset.
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MusikCafé i Mårslet Sognehus
”The Blackbirds”
Søndag den 13. november kl. 15.00

Efter en mere end særdeles vellykket
og velbesøgt koncert med Beatlesfortolkninger i Mårslet Kirke i februar,
vender duoen ”The Blackbirds” tilbage med programmet ”Alverdens viser”. Duoen består af sangerinden,
Karoline Budtz, og guitaristen, Søren
Bødker Madsen.
Denne gang byder duoen på sange og
viser fra bl.a. Danmark, Sverige
(Vreeswijk, Lisa Ekdahl), Tyskland
(Brecht/Weill), Frankrig (Edith Piaf),
USA (Joni Mitchell), Brasilien (bossa
nova og samba), en børnesang fra
Indien, en sang på jiddisch mm.
Karoline Budtz er uddannet rytmisk
sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun favner bredt stilistisk og

optræder i mange forskellige sammenhænge - lige fra jazz-klubber til
kirker og private arrangementer.
Søren Bødker Madsen er klassisk
uddannet guitarist - både fra Det Jyske Musikkonservatorium og fra Basel og Wien. Han har vundet internationale guitarkonkurrencer og har stor
koncertvirksomhed i ind- og udland.
Vi ser frem til Karolines vidunderlige
og klare vokal samt Sørens sublime
og virtuose guitarspil.
Entré kr. 50,- inklusiv kaffe/te og
”blødt brød” :-)

To kvinder fra kunstnergruppen GangArt udstiller
sammen i Mårslet Sognehus
Udstillingen kan opleves på sognehusets vægge i
november, december og januar måned
Lilli Bødtjker og Astrid Kelstrup udstiller sammen i Mårslet Sognehus.
Deres kunst kan opleves i november,
december og januar måned.
Lilli Bødtkjer og Astrid Kelstrup er
medlemmer af kunstforeningen
GangArt, som består af 12 billedkunstnere med fælles atelier i Malling. Lilli og Astrid finder bl.a. inspiration i naturens lys, former og farver. De benytter sig begge primært af
akrylmaling og bevæger sig i grænsefeltet mellem den vellignende naturalisme og et mere abstrakt udtryk.
Lilli er uddannet pædagog og bor i

Højbjerg. Hun har malet med akryl
de sidste 13-14 år. Hun har bl.a. udstillet på Sydjysk Kunstforening
(åben censureret udstilling) og på
Ballongalleriet i Odder.
Lilli Bødtkjer:
E-mail: bodtkjer@gmail.com

Billede af Lilli Bødtkjer

Astrid Kelstrup har arbejdet som lægesekretær i Malling Lægehus indtil
2012. Hun har malet i mange år, men
det tog især fart efter 2012. Hun har
bl.a. udstillet på Galleri Lysfabrikken
og på Beder Bibliotek.
Astrid Kelstrup:
astrid.kelstrup@gmail.com
Billede af Astrid Kelstrup
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Allehelgensdag - Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 10.00 i Kirken

Ved Allehelgensgudstjenesten læses navnene op på alle, der er døde, begravet eller bisat fra Mårslet
Kirke siden sidste Allehelgen (1.
november 2015).
Ved gudstjenestens begyndelse
tænder vi lys og mindes dem, som
vi har taget afsked med.

Gudstjenesten er en mindegudstjeneste, hvor der er mulighed for at
tænke og glædes over tiden, som
vi har haft med dem, vi har mistet.
Gudstjenesten rummer også mulighed for at finde ro og tryghed i
håbet om, at den døde er hos Gud.

Denne søndag er der ikke barnedåb. Der afholdes alkoholfri nadver.
Efter gudstjenesten serveres en
dejlig varm suppe i våbenhuset.
G. Kasper Hansen er præst og alle
er hjerteligt velkomne.

Sorggruppe
Her i Mårslet har vi oprettet en sorgog livsmodsgruppe, der henvender
sig til sørgende, der mangler nogle at
dele deres sorg med.

Livet på kirkegården

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
kan ses på Mårslet Kirkes hjemmeside samt her i Mårslet Bladet, når
tiden nærmer sig.

Vi lukker for vandet ved alle de udendørs vandhaner, når der er udsigt til
den første nattefrost. Herefter anbefaler vi, at eventuelle friske blomster i
buketter bliver lagt på gravstedet,
hvor de holder bedre frem for at stå i
en vase.

Har du lyst til at være med, er du
velkommen til at ringe eller maile til
Susanne Lauritsen.
Tlf.: 2532 4657
Mail: sus@sjl.dk.

I november er vi godt i gang med
grandækning af gravsteder. Vi begynder i de afdelinger, hvor der er færrest
træer og flytter rundt efterhånden som
bladene falder ned. En anden stor
opgave er nemlig fjernelse af nedfaldne blade på gravsteder og gangarealer. Godt 2½ tons gran og fyr bliver
fordelt på gravstederne, som herefter
står beskyttede og smukt pyntede
henover vinteren.

Gruppelederne Susanne Lauritsen
og Kaj Lolholm

Lige før advent udlægger vi jule- og
vinterkranse på de gravsteder, der har
bestilt dette, ligesom vi pynter med
juletulipaner midt i december. Det er
stadig muligt at bestille disse ydelser.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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Mårslet Hyggeklub

Vi ser udsendelsen ”Mårslets sidste borgmester” og får selskab af Tove Frost
Torsdag den 10. november
kl. 14.00

deres liv: Deres to døtre, børnebørn
og ikke at forglemme alle deres herlige dyr. Vi kommer rundt om lærergerningen, taleinstituttet, børn, unge,
ældre, indvandrere og ikke mindst
lokalpolitikken i den gamle Mårslet
Kommune.
Vi får besøg af Tove Frost, der vil
fortælle og besvare spørgsmål i forbindelse med udsendelsen.
Erik Frost var både den første og sidste borgmester i Mårslet. Og så må vi
ikke glemme, at Erik Frost var primus
motor i opstarten af Hyggeklubben.

Aarhus Senior TV producerede i
2011 et inspirerende program med
Erik og Tove Frost i deres hjem i
Mårslet.
Vi viser denne udsendelse, der fortæller om et rigt familieliv for ægteparret, der har boet det meste af deres liv
i et ombygget husmandssted på Obstrupvej. Vi kommer omkring nogle
af de milepæle, der har præget hele

Alle pensionister og efterlønsmodtagere er meget velkomne i Sognehuset.
Der serveres kaffe
og kage til 40 kr.

Mårslet Indre Mission
”Du er skabt af Gud! Du er unik! Du er elsket!”
Onsdag den 9. november
kl. 19.30

gøremål kan få overtaget i vores liv
og tanker. Så er det godt at standse op
og høre, hvad Gud siger: ”Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet og jeg elsker dig.” Esajas kap. 43 vers 4.
Martin Traantoft er volontør i Indre
Mission og arbejder primært blandt
flygtninge på Djursland. Der vil i løbet af aftenen være mulighed for at
høre om hans erfaringer med dette
arbejde.

Onsdag den 9. november får vi besøg
af Martin Traantoft, Rønde.
Emnet for denne aften er: Du er skabt
af Gud! Du er unik! Du er elsket!
Der er noget fantastisk i at være barn.
Forældre er ikke perfekte, men for de
flestes vedkommende huskes barndommen som tryg, bekymringsfri og
ligetil. Nu er vi blevet voksne og ser
måske lidt anderledes på tingene. Bekymringer og hverdagens daglige

Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet
Sognehus og alle er meget velkommen.

Fyraftensmøde
Torsdag den 17. november
kl. 19.00
Denne gang vil Jørgen Bækgaard
Thomsen guide os igennem Prædikerens bog.
De færreste har læst Prædikerens Bog
i Det gamle Testamente. Ikke desto
mindre er det vist det mest citerede
skrift i Bibelen. Titlen lyder from,
men prædikeren er i virkeligheden en
tvivler. Han er ikke loyal mod noget
overleveret. Der kan sættes spørgsmålstegn ved alt - og egentlig også
ved Gud. Det er tvivlerens kamp med
Gud - og Guds kamp med tvivleren.
Jørgen Bækgaard Thomsen er tidligere
sognepræst i Vorbasse/Skjoldbjerg og
desuden forfatter til flere bøger og
bibelkommentarer.
Mødet begynder kl. 19.00 i sognehuset og slutter kl. 20.15.
Alle er hjertelig velkommen.
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Det nye menighedsråd 2017-2020
Enighed om fælleskirkelig liste ved opstillingsmødet

Det var et succesfuldt og velbesøgt
orienterings- og opstillingsmøde i
Mårslet Sognehus tirsdag den 13. september. Efter en gennemgang af menighedsrådets arbejde og den forgangne valgperiode blev valgreglerne præciseret, og der var opstilling til den
fælleskirkelige liste og afstemning.
De valgte på listen endte med at tælle
både nuværende og nye personer med
forskellige kompetencer til menighedsrådet.

8. Torben Pedersen
9. Ellen Albæk
1. Suppleant: Keld Schmidt-Møller
2. Suppleant: Niels Overgaard Kristensen
3. Suppleant: Ebbe Nørgård Pedersen

Det nye menighedsråd træder i kraft
fra det nye kirkeår (fra 1. søndag i
advent) og fordeler selv posterne
imellem sig.
Tak til alle, der har deltaget og vist
interesse for valget.

Hertil kommer præsterne, der er
"fødte" medlemmer af rådet.

Da der i perioden 20. - 27. september
ikke har været indlevering af andre
kandidatlister, kan vi nu præsentere
det nye menighedsråd for perioden
2017-2020:
1. Else Svendsen
2. René Lunderskov
3. Susanne Lauritsen
4. Kirsten Schmidt Nielsen
5. Erik Lund Sørensen
6. Else Kjemtrup
7. Anders Kristoffersen

Velkommen til Aarhus Søndre
Provsti

Fredagsspisning

Fredagsspisning er for alle, som har lyst
til nogle timers hyggeligt samvær i fællesskab med andre fra sognet.
Næste gang er fredag den 2. december
kl. 18.00-20.00 i Sognehuset i Mårslet
Vi begynder med fællesspisning og et
par sange. Derudover er programmet:
Legehjørne for de mindste, spil for de
større børn, snak for de voksne. Vi slutter med at læse søndagens bibeltekst.
Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn.
Tilmelding senest to dage før til:
rl@maarslet-kirke.dk
Mårslet Menighedsråd
Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen fra Skanderborg Provsti tiltrådte som ny provst
for Aarhus Søndre Provsti den 1. oktober 2016. Hun blev indsat ved en festlig gudstjeneste i Frederikskirken den 2. oktober, hvor repræsentanter fra Mårslet Sogn deltog.
Menighedsrådet glæder sig til samarbejdet.
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Kontakt Kirken
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag
KONSTITUERET SOGNEPRÆST
G. Kasper Hansen
Fyrrevænget 13, Hov
8300 Odder
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

Vi håber at kunne sende et godkendt

Kirkebil
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Ring til kirketjeneren senest fredag
kl. 8.30 på tlf. 8629 8190.
Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 16. november kl.
19.00
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

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

Nyt fra Menighedsrådet kirkerenovering

Efter menighedsrådets endelige godkendelse af projektet, er det sendt til
godkendelse hos myndighederne.

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.
——————————————

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

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

Mårslet Kirke skal renoveres indvendigt. I foråret har Mårslet kirke modtaget et skitseforslag fra arkitekten,
og herefter har udvalget arbejdet med
detaljerne. I september har vi haft
besøg af konsulenter fra Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør mv.

Kirken er åben

projekt i udbud i de første måneder af
2017 og starte renovering efter konfirmation i maj 2017. Vi håber meget
at kunne afslutte projektet til december 2017.
Kirkerenoveringsudvalget
Erik Lund Sørensen
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Lokale historier

Arkivernes Dag

Aktivitetskalender

Lørdag den 12. 11. kl. 11-14

November

I anledning af Arkivernes Dag holder
Mårslet Egnsarkiv Åbent Hus, hvor
alle er hjerteligt velkommen til at få
en snak om lokalhistorien og se vores
samling om Mårslet og omegn.
Der vil være udstilling af billeder og
andre genstande. Arkivmedarbejderne
er klar til at svare på spørgsmål og
vise rundt og så er der selvfølgelig
kaffe på kanden.
Der er som altid åbent i arkivet den 2.
og 4. onsdag i måneden fra 16-17.30,
men måske har du bedre tid at besøge
dit egnsarkiv denne lørdag - du er meget velkommen!
Indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej.

Onsdag den 9.11. kl. 16-17.30
Egnsarkivet er åbent
Lørdag den 12.11. kl. 11-14
Arkivernes Dag - Åbent hus
Tirsdag den 22.11. kl. 19.30
Lokalhistorisk Aften
Onsdag den 23.11. kl. 16-17.30
Egnsarkivet er åbent
Lørdag den 26.11. kl. 13.30-15.30
Julemarked på Kildevang

Egnsarkivet rummer et væld af lokale historier og en del af disse er nedskrevet, samlet og trykt i mindre
hæfter.
Et nyt hæfte med lokalhistoriske artikler er under udarbejdelse og ser dagens lys sidst i november, hvor det er
muligt at købe hæftet på egnsarkivet
og til byens julestuer på Kildevang og
i Borgerhuset, hvor repræsentanter fra
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening er tilstede.
Ældre Mårslet-postkort sælges også
til fordel for Lokalhistorisk Forening
til julestuerne den 26. og 27. november.

Lørdag den 26.11. kl. 10-17
Julestue i Borgerhuset
Søndag den 27.11. kl. 10-16
Julestue i Borgerhuset

TMG håndbold herre-ynglinge.
Danmarksmestre 1970.

Lokalhistorisk aften - Ivan Dybvad og TMG
Tirsdag den 22. november kl. 19.30 i Sognehuset
Denne aften har vi inviteret Ivan
Dybvad til at fortælle om TMG - Testrup-Mårslet Gymnastikforening.
Ivan Dybvad vil især fortælle TMG’s
historie fra 1960’erne til i dag, hvor
han og familien har været aktive.
Hans far, Lars Dybvad, var bl.a. formand for Mårslet Halforening. Ivan
begyndte selv i TMG som barn og
som ung blev han turneringsleder og
har arbejdet sig op i organisationen
og blev både afdelingsformand og hovedformand for hele TMG og er nu
æresmedlem af TMG.
Ivan Dybvad er født, opvokset og bor fortsat i Mårslet, som han via foreningsarbejde har været med til at sætte sit præg på. Han er meget engageret i ungdomsarbejdet indenfor idræt. Ivan Dybvad har bl.a. også været formand for Mårslet Fællesråd og i 2001 blev han udnævnt til årets Mårsletborger.

Vi glæder os til at se rigtig mange til
en hyggelig aften, der virkelig står i
lokalhistoriens tegn. Der serveres kaffe og kage til kr. 40,-
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TMG - Nyt
Foredrag gav flot overskud
indimellem kan være at få sine drømme opfyldt. Undervejs blev der vist
billeder og videoklip på storskærm.
Foredraget sluttede af med en spørgerunde, hvor et veloplagt publikum
bød ind med mange gode spørgsmål.

Den 27. september havde vi inviteret
Mikkel Beha Erichsen til at holde foredrag i Mårslet Hallen.
Med
udgangspunkt
i
TV2programmet ”Kurs mod fjerne kyster”
fortalte han om at rejse med børn, om
mødet med fremmede kulturer og om
glæden ved at krydse de store oceaner. Men også om det hårde slid, det

Cirka 420 personer havde købt billet
til arrangementet, og overskuddet
blev i alt på 48.592 kr., som går ubeskåret til Mårslet MultiHal.

Tak til SuperBrugsen for salg af billetter og til de frivillige hjælpere, som
hjalp med at afvikle arrangementet.
/Arrangørerne Marie og Henrik Bendix, Steffen Laustsen og Pia Eskildsen

Status på MultiHallen
Vi er pt i gang med de afsluttende forhandlinger med totalentreprenøren. Forhåbentlig kan vi meget snart præsenteret
det endelige projekt. Forventningen er fortsat, at vi har en færdig MultiHal i efteråret 2017.
/MultiHallens bestyrelsen

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
29 86 21 01

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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VOLLEYBALL i Mårslet
--- INVITATION TIL DIG --Invitation til dig
Sæsonen er skudt godt i gang og nu
arbejdes der mod turneringskampene.
Vi vil gerne invitere dig til 2 særlige
gratis træningsaftener.
 Mandag d. 31. oktober
 Mandag d. 7. november
Begge dage kl. 20.30 – 22.00.
Træningen kommer til bestå af:
 Introduktion til træning
 Individuel opvarmning
 Små opvarmningsøvelser i mindre grupper
 Øvelser til koordination og grundteknik
 Smash og blokadeøvelser
 Opsamlingsøvelser
Træningskamp

Efter endt træning bydes der på øl/
vand, og der fortælles om klubben og
planer for sæsonen.
Mød op – få sved på panden – samt få
en sjov aften.
Hvem er vi?
TMG Volleyball består af mixmotionshold. Niveaumæssigt favner
vi bredt.
Vi træner med højt humør og begejstring, og vi er ikke en lukket klub.
Har du (m/k) kendskab til volleyball,
så kom ned og vær med.

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

TRÆNER SØGES
Basket sæsonen er i fuld gang og vi
er i den heldige situation at flere børn
og unge gerne vil spille basket, så der
er nu ca. 10 U14 drenge, både nybegyndere og øvede, det er herligt. Men
det medfører også et behov for noget

mere trænerhjælp. Så hvis du har en
lille trænerspirer i maven, der gerne
vil hjælpe med at bringe basketglæde
videre til disse 6. Og 7. Klasses drenge så vil vi rigtig gerne i kontakt med
dig.

Der trænes mandag og fredag, se nærmere på www.tmgsport.dk .
eller find os på Facebook
TMG-Basketball
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AKTIVITETER I
NOVEMBER 2016
Onsdag d. 2. nov. kl. 14.00.
Vi viser Dansk Film i Caféen.
Fredag d. 4. nov. kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste.
Mandag d. 7. nov. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.
Onsdag d. 9. nov. kl. 14.00.
Quizleg i Caféen.
Søndag d. 13. nov. kl. 14.00.
Store Banko i Caféen.
Mandag d. 14. nov. kl. 14.00.

Hanne Torp fortæller om gamle dage.
Onsdag d. 16. nov. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.
Onsdag d. 16. nov. 17.30 – 19.00.
Mormormad i Cafeén. Tilmelding på
tlf. 87134434
Senest 7. nov. Menu: Gullasch og
jordbærgrød.
Fredag d. 18. nov. kl. 14.00.
Vi bager vafler i Caféen..
Mandag d. 21. nov. kl. 14.00.
” Syng med Josser Herold.”

Lørdag d. 26. nov. 13.30 til 15.30.
Kildevangs årlige Julemarked.
Salg af julekort, engle, nisser, marmelade, småkager,
tombola, amerikansk lotteri, gløgg,
æbleskiver m.m.
Kig forbi. Alle er velkomne.
Mandag d. 28. nov. kl. 14.00.
JuleFilm: Jul i Nøddebo .
Onsdag d. 30. nov. kl. 14.00.
” Ældrekoret,” med 36 korsangere,
kommer igen i år forbi Kildevang og
underholder.

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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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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