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Halhuset skal efter planen stå færdig den 12. april. Herefter vil TMG

Motion bruge påsken på at flytte inventar fra pavillonen og over i Halhuset. Forhåbentlig lykkes det også at få den endelige aftale på plads med det
firma, som har ønsket at aftage pavillonen.
Vi har i februar/marts måned oplevet nogle udfordringer omkring byggepladsen. Der har blandt andet manglet en fuldstændig afskærmning, men
alt skulle nu være på plads efter et godt samarbejde med både skolen og
Dansk Halbyggeri.
I byggegruppen er der virkelig tryk på for tiden. Der er rigtig mange valg
og beslutninger, der skal træffes i denne fase af byggeriet. Det er alt fra
placeringer af stikkontakter til farve på gulve og udvendig beklædning.
Første spadestik
Første spadestik til selve hallen kommer til at foregå torsdag d. 30. marts.
Fondsbestyrelsen har i den forbindelse inviteret rådmanden for Kultur og
Borgerservice Rabih Azad-Ahmad – og han har heldigvis meldt sin ankomst. Øvrige politikere, TMG, Fællesrådet, Skolen og alle byens borgere
er også blevet inviteret til en festlig markering.
Indsamling
Der er stadig masser muligheder for at støtte MultiHallen med både små
og store beløb. Man kan bidrage via MobilePay på tlf. 21627020, man kan
købe en mursten til 2400 kr. og få sit navn op på en murstensvæg i MultiHallens indgangsparti, eller man kan indbetale et fradragsberettiget bidrag
via DGI´s gavefond. Se hvordan på www.multihal.nu.

Multihalgruppen
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Byens Blad

- en situationsrapport
Der er nu en ny redaktionsgruppe etableret. Gruppen dækker stort set – og på et par hjørner nær - de tre områder, som blev meldt ud i sidste nummer af Mårsletbladet - teknisk/
grafiske funktion, regnskabsdelen og den redaktionelle og indholdsmæssige funktion.
Dermed vil Mårsletbladet fortsat udkomme som sædvanligt, og det er den nye redaktionsgruppes plan, at vi kan fastholde bladet i samme solide standard og kvalitet som den Hanne og Poul Erik har givet bladet.
Det blad, den nye gruppe overtager, er veletableret med hensyn til redaktion, layout og rutiner. Det betyder, at overgangen, med god hjælp fra den afgående redaktion, kommer til
at foregå uden de store forandringer i bladets udseende og indhold.
Det er den tiltrædende redaktionsgruppes håb, at bladets brugere – kirken, skolen, idrætsforeningen, institutionerne og foreningerne og annoncørerne – vil møde os med den samme velvilje, som har præget samarbejdet med vore forgængere. Ikke mindst er det vigtigt
for os, at bladets læserskare vil fortsætte med at være en levende og positiv medspiller,
som kan sikre, at Mårslet bliver ved med at have et livligt og læseværdigt blad for lokalområdet.
Redaktionsgruppen træder ikke frem med en stor og forkromet målsætning om omvæltende forandringer af bladet. Tværtimod er det vores klare mål, at fastholde bladet i sin nuværende form og lade forandringer være underlagt en stilfærdig og naturlig udvikling, som
skal have sin tid. Reformiver har ødelagt mange gode og velprøvede koncepter. Omvendt
er det nok altid sådan, at når nye folk træder til, sker der noget nyt – alt andet ville utvivlsomt være mærkeligt.
Det skal derfor ingen hemmelighed være, at der naturligvis er nogle ideer i redaktionsgruppen, som den vil prøve sætte i værk.
Til slut – hvem er det så, der skal føre bladet videre?

Vi er:






Ole Hansen (redaktør med ansvar overfor FU)
Sven Voxtorp (billedredaktør og layouter)
Ivan Dybvad (ansvarlig for økonomi og annoncer)
Jytte Weihrauch (korrektur m.v.)
Henrik Gram Nielsen (layout/skribent)

Red.

Alle adresser til bladet er som de plejer at være

Hvad vi også savner - Mod Vilhelmsborg Skov - Foto: SV

Anemone fra dette år

foto : Lene Damtoft
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Nyt fra Mårslet FU
Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg
har i februar afholdt det årlige
repræsentantskabsmøde, hvor vi
takker mange gange for deltagelse og
konstruktiv stemning og dialog.
Referatet fra mødet kan man finde på
maarslet.net.
På baggrund af mødets og medlemsforeningernes opbakning til Helhedsplanen er det fulde materiale nu sendt
til Aarhus Kommune, inklusiv
bilag 1 med ideer fra borgermøderne
samt bilag 2 med input fra
høringsprocessen. Alle tre dokumenter
– selve Helheds-planen samt de to
bilag – findes på maarslet.net.

I Fællesrådet igangsættes nu en
arbejdsproces omkring de i
Helhedsplanen nævnte indsatsområder.
Det vil fortsat være en meget åben
proces, hvor alle relevante og
interesserede borgere fra Mårslet
inviteres med ind i processen
omkring konkretiseringer af de
udvalgte indsatsområder. Vi i
Fællesrådets forretningsudvalg vil
naturligvis løbende orientere herom.
Tak for nu! Vi glæder os til at
komme i gang med det nye år i det ny

Giv en hund
til MårsletBladet

-konstituerede forretningsudvalg. De
næste møder i Forretningsudvalget
annonceres løbende på Maarslet.Net,
hvor også referaterne herfra
publiceres.
Som altid er input, ideer og
kommentarer til FU meget velkomne
– på:

MaarsletFU@gmail.com

Med venlige hilsen
Mårslet FU
/Carsten Bedsted
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Valnødden
En særlig børneinstitution i Mårslet
Nr. 1 i serien om institutioner i 8320

Fra forsiden
Her i kulturåret skal vi alle gentænke – ja, det hele vel. Her begynder Mårslet-Bladet så en større
gentænkning – ud fra, hvad du
som evt. ny mårsletter har af prioriteter. Uden at lægge os fast på
rækkefølgen, kan vi nok blive enige om, at børnepasning er tæt ved
førstepladsen.
Så når du i fremtiden kommer kørende til Mårslet station med letbanen (ja, den kommer sikkert) og
derfra går ned mod byens centrum
ad Banevej, er det første spor af
børn i pasning synligt i nr. 2.
Der ligger et gammelt hus ved
navn Borgerhuset, som har en vigtig dobbeltfunktion for lokalsam-

fundet. Dels er huset forsamlingshus
og "revyteater" og dels huser det en
lille selvejende børneinstitution ved
navn Valnødden.
Hvordan det gamle hus har skiftet
rolle, siden det blev bygget i sidste
del af 18-tallet, kan man læse om i
Egnsarkivets optegnelser på nettet.
( se maarlset.net) de sig ved knop-

Af Sven Voxtorp

skydning fra Borgerhusets første
initiativer med
børnepasning. De
førte til at man i
bestyrelsen for
Borgerhuset, helt
tilbage i 1988-90,
besluttede
Lederen Else
at bygge en hel
Haldrup Jensen
børnehave. Så
Alle, Sven
derfor byggedes i Foto:
Voxtorp
samarbejde med
kommunen de bygninger, der nu lejes
ud til Børn og Unge afd., der igen
lejer ud til Valnødden.
Dagligt kan man derfor observere
Valnøddens mange aktiviteter i Borgerhusets gamle have, der også fungerer som Valnøddens udeareal og
legeplads. Hele vejen rundt om huset
er der derfor dagligt børneleg, hygge
ved bålpladsen og pludren i sandkassen - i børnehusets åbningstid.
Valnødden har som lille, selvejende
institution nogle særlige og vigtige
karakteristika, som ikke findes hos
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mange andre institutioner i Aarhus
Kommune, fortæller lederen, tæt bakket op af formanden for forældrerådet
Anne Wessel Liebum.

7
Den daglige kontakt er højt prioriteret, og der er altid tid til en snak om
dagens små og store oplevelser. Husets mange traditioner bærer præg
af, at både forældre, børn og personale føler sig som en del af Valnødden; at såvel julefest og høstuge
som den ugentlige fredagsmorgenkaffe er både vigtige og hyggelige
begivenheder at planlægge og deltage i.

Det første bemærkelsesværdige er
husets åbningstider. Valnødden åbner
7.30 om morgenen og lukker igen
15.30; børnene har således mulighed

Man føler sig bare altid
velkommen i Valnødden. – her er der plads.
Vi går videre med en
god følelse af at her behøver vi ikke at gentænke noget. Måske finder
vi det ved næste besøg,
som rapporteres i næste
blad.
Gentænkningsagenten.

for at sige godmorgen til de samme
voksne, som de siger farvel til om eftermiddagen. Åbningstiden er derfor
også en af forudsætningerne for en af
Valnøddens grundlæggende pædagogiske værdier. Nærhed blandt børn og
voksne.
Det andet vigtige aspekt ved Valnødden er husets inklusion af børn med
særlige behov. Børnene får her den
faglige ekspertise, der giver de bedste
udviklingsmuligheder. Samtidig har
alle husets børn og voksne en fælles
opfattelse af, at forskellighed kun bidrager positivt i fællesskaber.
Fællesskabet på tværs af alder spiller
ligeså en stor og vigtig rolle i Valnøddens dagligdag. Børnegruppen tæller i
alt blot 30 vuggestue- og børnehavebørn (20/10), og det giver plads til
tryghed, når alle er vant til åbne døre
og kendte ansigter. Selv børnehavens
største kender til vuggestuens mindste.
Formanden slutter af med at understrege hvor meget det gode samarbej-

de mellem forældrene og hele børnehuset betyder - et særegent kendetegn for Valnødden.

Serien om
Børneinstitutioner
i Mårslet
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Legestue i Borgerhuset
Af: Bente Seerup
Den sidste gang var
Hilsen
emnet motorik og
Merete, Jette, Henriette, Tine og Bente
bevægelse. Der blev
sunget, løbet, kravlet, leget og undersøgt, alle var med på
deres egen måde. De
mindste sugede til
sig ved at kigge,
mens de store boltede sig og blå agerer
krabbende slanger.
Tunnel, hoppedyr,
bolde, skumredskaber mm blev flittigt
brugt og børnenes
En gang om måneden i vinter mødtes 5 fantasi kendte ingen grænser.
selvstændige børnepassere til legestue i Nu satser vi på, at foråret kommer, og
Mårslet Borgerhus.
vi kan flytte legestuen ud på forskelli- Liv og glade daDet har været givende og sjovt for un- ge legepladser rundt om i Mårslet.
ge i Borgerhugerne at tumle rundt med hinanden
Tak for lån af Borgerhuset - det har
sets sal.
Foto Bente
hvor der er god plads. Legeredskaber
været en fornøjelse at få husly i de
har været forskellige fra gang til gang. skønne lokaler.

E-mail Mårsletbladet
Indlaeg@maarslet
-bladet.dk
www.maarsletbladet.dk

Forfatter arrangement på
Saxild Strand Sundhedsophold

– tilbud til Mårslet Bladets læsere

Den 1. april 1917 overtog USA De
Vestindiske Øer, som de havde købt
for 25.000 dollars. Danmark fik lidt
rare penge og slap af med øerne og
deres befolkning, der var blevet en
underskudsforretning og en administrativ og moralsk belastning. Danmark havde i flere generationer øget
sin velstand blandt andet ved handel
med de varer, som slavernes arbejde i
de vestindiske sukkerplantager skabte.
Hundredåret for salget af øerne er blevet markeret med udgivelse af bogen
Haabet.

I 1987 var slavefregatten ”Haabet” på
vej fra Afrika til De Vestindiske Øer
med sin menneskelast, da der udbrød
et blodigt oprør blandt de tilfangetagne
slaver.
Det er en grum historie om kynisme
og menneskelig ondskab.
Forfatteren Mich Vraa kommer til
Saxild Strand, Christian Petersensvej
1, 8300 Odder, onsdag d. 26. april kl.
14.30 og fortæller om bogen. Og hvorfor han gik i gang med at skrive om en
del af danmarkshistorien, der har været
”fejet godt ind under gulvtæppet”. Han

lever ellers mest af at være oversætter,
bl.a. af Dan Browns bestsellere.
Der er 50 kr. i entré til arrangementet,
men Mårslet Bladets læsere kan få det
for 35 kr., hvis I skriver koden BLADET, når I melder jer til og betaler på
nettet.
Gå ind på: www.fo.dk og meld jer til
Hold nr. 17-1484. Arrangementet er
støttet af Kulturministeriet.

Med venlig hilsen fra Saxild
Strands Litteraturkreds.
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Aktiviteter i April 2017.
Mandag d. 3. april kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.

Mandag d. 24. april kl. 14.00.
Vi viser Dansk Film.

Onsdag d. 5. april kl. 14.00.
Så er der Quiz. Test din paratviden.

Fredag d. 14. april kl. 12.00.
Påskefrokost for Kildevangs Beboere.
Julemarkedskassen er medsponsor.

Onsdag. d. 26. april kl. 14 – 16.
I anledning af Danmark Spiser Sammen, en national begivenhed, som sætter fokus på ensomhed i Danmark,
arrangerer Brugerrådet den årlige
Store Kagedag på
Lokalcenter Kildevang. Vi håber at se
mange Mårslettere
denne dag. Transport for gangbesværede kan arrangeres, se Brugerrådets tlf. nr. andetsteds på denne side
m.h.p. en aftale. Bedst at ringe hverdage kl. 9-13.
Pris for deltagelse i Store Kagedag: 20 kr.

Fredag d. 21. april. kl. 14.00.
Lille banko.

Fredag d. 28. april kl. 14.00.
Så bages der vafler i Cafeén.

Fredag d. 7. april kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende Påskegudstjeneste.
Kirkekoret medvirker.

Søndag d. 9. april kl. 14.00.
Store Banko i Caféen.
Mandag d. 10. april kl. 14.00.
Vi genopfrisker de gamle Påsketraditioner.
Vi maler og triller æg osv.

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.dkhttp://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, Forstander 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 Juletræslaug
- og Mobil Pay
Mårslet Juletræslaug blev stiftet i 2000.

Men vi har erfaret at mange
Mårsletborgere ikke når os
Vores opgave er at tænde det store
der, men gerne vil støtte os.
juletræ på pladsen foran kirken i Mår- Så det råder vi bod på, så nu
slet,sørge for at julemanden kommer har også vi Mobil Pay.
med slikposer til de fremmødte børn
(gratis). Vi laver også det store kræm- Vil I gerne støtte Mårslet Julemermarked i Bomgårdshaven i byfe- træslaugs fortsatte eksistens,
sten, cykeltur for personer over 60 år kan Ì sende 20 kr. på Mobil
incl. Pølser, kaffe mv, samt nytPay Nr. 225 132 88 – Lisbeth.
årsluntningen 1. nytårsdag incl. kaffe
og en dram, der også gratis.
Alle støttebeviser er med et
nummer, så der udtrækkes et
Til disse arrangementer bruges penge vindernummer i forbindelse
og dem får vi bl. a. ved at sælge støt- med juletræstændingen og
tebeviser.
vinderen får et flaske juleDet foregår et par gange foran Brug- snaps.
sen og Rema samt Pinsemorgen på
Betaler I via Mobil Pay, er I også med
butikstorvet og til Grundlovsfesten i
i lodtrækningen, da alle indbetalinger
Borgerhusets have.
nummereres fortløbende.

Med venlig hilsen Mårslet Juletræslaug.
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Mårslet Byfest 2017
Husk at sætte et kryds i kalenderen uge 33. Et stort

X

Sidste år var vi lidt sent ude - det skal ikke gentage sig i år.
Så vi vil allerede nu gøre opmærksom på, at Taverna teltet bliver rejst på p-pladsen ved Butikstorvet i uge
33.
Hvad indholdet bliver, er vi i fuld gang med at planlægge, og vi vil arbejde på, at byens borgere får nogle
gode oplevelser med hjem.

Så sæt det store

X i kalenderen. Uge 33 - Mårslet Byfest. Taverna teltet.

Taverna teamet
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Mårsletter udgiver endnu en bog for havefolket
Af Mette K
De ældre i Mårslet vil nikke genkendende til Mårsletteren Lars Lund,
men ellers er han indtil for nylig måske mest kendt uden for Mårslet.
Lars Lund har skrevet sin drivhusbog
nr. 3 for forlaget Gyldendal, og passende har den seneste, der udkommer 2. april titlen: Kom videre med
dit drivhus. Det er en meget anderledes bog, der dels går i dybden med
kendte emner, og dels bevæger sig
helt nye veje.
Han gør op med den gænges forestilling om, hvad et drivhuse skal bruges
til. Han viser fantasifulde udnyttelser
af drivhuse fra England og Skandinavien, og selvfølgelig også fra Mårslet. Der er drivhuse bygget over en
båd, af vandrør, af glas uden profiler,
et hus formet som en hestesko, et
meget spændende ”driverhus” fra
Finland og meget mere. Han fortæller også om at dyrke i vand og halm,
om stormsikring og om sjove planter.
Lars Lund er oprindelig seminarielektor med fagene biologi, pædagogik, og psykologi og blev for en
periode headhuntet til Grønland som
rektor. Hans opgave var at få et kulsejlet seminarium på fode. Det brugte han et par år af sit liv på. Konen
Birthe, tidligere leder af Borgerhuset
børnehave, var med det første år.

Siden pendlede
han mellem Mårslet og Grønland
for at besøge familien. Han fik
også lært grønlænderne langt mod
nord at dyrke haver i drivhuse. I
1992 startede han
samtidig med arbejdet som lektor
firmaet Grøn
Kommunikation
og senere Fruens
video.
Her leverer han
have-og boligartikler til en lang
række danske og
udenlandske magasiner og aviser.
Han er redaktør
for Julianas hjemmeside Drivhusklubben.dk, der
har mere end
20.000 medlemmer. Siden findes
i dag også i en
tysk udgave. Endelig er hankonsulent for Haveselskabet og medvirker
ved en stor international haveudstilling i København til sommer.
Hans karriere som journalist startede
med Århus Stiftstidende i 1982, hvor
han var lokalredaktør for Mårslet.
Det fik ham i gang med også at skrive om sin store hobby, haven. Tiderne skiftede og Århus Stiftstidende fik
nye ejere, det Berlingske hus, der
selv havde deres journalister. Lars
Lund fortsatte i avissammenhænge
med de store aviser på Fyn, Nordjylland og Sydjylland, og i dag ejes ÅS
af samme aviser under navnet JF
medier. Derfor er han for nylig vendt
tilbage, hvor det hele startede.

Lars Lund

For TV2 og TV2 fri har han lavet
haveudsendelser og har producere
videoer for forskellige medier.
Den driftige havemand og lektor var
i sine unge dage primus motor for
mangt og meget i Mårslet. Han satte

gang i institutionsbyggeriet i Mårslet, der i 70ér der dengang haltede
langt bagefter.
Han var medinitiativtager af 105
gram blandet, Testrup Mårslet By-og
markorkester, startede Den kreative
musikskole, der senere blev overtaget af Folkemusikskolen og var
igangsætter af flere interessegrupper
for børn og unge. Grupperne blev
senere til Mårslet Juniorklub.
Selv har han arbejdet en kortede tid
med gadebørn i Nicaragua, og en
længere periode med unge, der havde det svært i Danmark.
Til efteråret bliver den stadig aktive
mand 70 år, men som et familiemedlem udtrykker det. Han får aldrig
stres, men vil få det, hvis han stoppede.
Mette K
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Nyt fra Nørklecafé i Borgerhuset

Vi er 20-28 kvinder, der mødes i Borgerhuset hver den anden torsdag i
måneden til strik og hækling, snak og
hygge.
Kaffe og te har vi med til eget forbrug og hjemmefutterne tager vi på,
så vi slipper for rengøring.
Vi giver Borgerhuset 20,- kr pr næse
pr gang som tak for husly og varme.
Vi stoler selv ned og rydder selv op.
Og der er en ganske skøn atmosfære -

Kig forbi
Den anden torsdag i april er skærtorsdag og den anden torsdag i maj er
torsdagen før bededag, derfor har jeg
besluttet, at vi nørkler følgende datoer:



Torsdag d. 6. april og
Torsdag d. 4. maj.

Begge dage låser jeg op ca kl. 19.20.
Vi forsætter til ca kl. 22.15.

I juni nørkler vi d. 8. 6.
I juli - august holder vi sommerferie.
Ring gerne hvis du har spørgsmål 30 56 47 70.
Du kan følge os på vores lukkede
gruppe på Facebook, Nørklecafé
Mårslet - du skal bare søge om optagelse i gruppen ;o)
Hilsen
Bente Seerup
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Hold Mårslet Ren
2. april 2017 gør vi igen Mårslet renere at bo i.

Søndag, den 2. april kl. 10.00 starter vi med rundstykker, sponseret af Superbrugsen.
Alle vil naturligvis gerne bo i et pænt og rent område. Derfor gentager vi traditionen for 19. gang.
Vi plejer at være mange mårslettere - omkring 40 - 50 personer i alle aldre. Har du ikke deltaget før,
så møder du bare op på byens torv. Du er garanteret samvær med hyggelige mennesker, der også vil
være med til at gøre en forskel til fordel for Mårslet. Du er meget velkommen.
Efter en kort instruktion, hvor vort nære lokalområde deles op, kan du selv bestemme, i hvilket område
du vil lægge din indsats. Vi har store gennemsigtige affaldsposer, men har du en trafikvest og havehandsker, så tag disse med. I øvrigt henviser vi til www.renbyaarhus.dk
Det er en inspirerende og positiv hjemmeside. Renbyaarhus.dk er et fantastisk projekt, som også støtter lokale initiativer, som vores her i Mårslet. I år har vi formentlig gribetænger til alle deltagere, takket
være projektet.
Det er drønirriterende, og det føles uretfærdigt at samle op efter andre, men det giver faktisk en vigtig
læring til de børn, der deltager. De får en god adfærd og det smitter af på andre. Det skaber gode ambassadører, der ved hvordan man opfører sig i naturen.
Efter endt affaldsindsamling - dog senest kl. 11.45 – mødes vi igen og slutter af med øl og vand, sponseret af Superbrugsen.
Har du spørgsmål inden da, er du altid velkommen til at ringe til Jørgen Brandt 2979 0264.
På gensyn på byens torv, søndag, den 2. april kl. 10.00.

Initiativtagerne til Hold-Mårslet-Ren
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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Hvis Fanden bare var til at få øje på!
henvisning til økonomi, offentlig mening og nyttemåling.

Illustration fra Menneskesønnen, tegnet af Peter Madsen

I gamle dage kunne man godt tale om
det onde som Djævel eller Fanden og
alle forstod, hvad man mente. Men i
dag betragtes man nærmest som enfoldig, hvis man omtaler det onde og
dæmoniske på den måde. En central
tekst i kirken i denne tid, fastetiden,
er fortællingen om, hvordan Jesus
blev fristet af Djævelen i ørkenen.
Den har stor betydning af flere grunde, men lad mig gå en helt anden vej
og her nævne, at i tegneserien Menneskesønnen er den skelsættende begivenhed tegnet genialt af Peter Madsen: Her optræder Djævelen ikke som
et uhyre med horn i panden, klove og
hale. Nej, den lumske fyr ligner til
forveksling Jesus selv, mens han står
og hvisker sleskt i Jesu ører, at han
skal forvandle stenene til brød.
Dæmonisering af den anden
Det er altid lettere at handle, når vi
kan skelne og i mange tilfælde dæmonisere vores modstandere; når de ikke
kommer for tæt på, ikke bliver nogen
vi kan identificere os med. Vi vil i
dag ikke stå ved ordene ”Fanden ” og ”Djævelen” - Vi vil gerne
virke mere oplyste og nuancerede end
som så, men vi har altså ikke helt forladt tendensen til at pege det/de onde
ud. Det tyder verdens oprustning og
højredrejning på. Eller overvær en
aften foran tv´et med nyheder og
sundhedsprogrammer: Her lærer vi at
væmmes ved terrorister, forbrydere,
rygere, fede, arbejdsløse osv. De er
objekter, man peger fingre af under

Det er også mig
En norsk professor i teologi skulle
engang i 1970´erne holde et foredrag
om menneskesyn til en gruppe embedsmænd og den politiske ledelse i
et departement. Alle tilhørerne sad
omkring konferencebordet med deres
dokumentmapper fremme. Professoren vidste, at disse mænd lige efter
foredraget skulle træffe nogle vigtige
beslutninger om andre menneskers
liv. Til alle disse jakkesæt med deres
livsvigtige stresskufferter sagde han
derfor: ”Samfundet burde pålægge jer
og alle andre magtudøvere at lægge
en vigtig rekvisit i jeres dokumentmapper: Nemlig et billede af jer selv
som nyfødt, helst et foto taget lige
før, navlesnoren bliver klippet. Fotoet
kunne også stå fremme på bordet. Se
på det lige umiddelbart før, I skal
træffe en vigtig beslutning om et andet menneskes liv. ”Det er også mig”,
skal beslutningstageren hviske til sig
selv.
12 Vrede Mænd
I et andet lokale, et retslokale, skal en
jury bestående af 12 mænd træffe en
beslutning om, hvorvidt en 18-årig
mand skal kendes skyldig i mord på
sin far og i den elektriske stol. Det er
selve handlingen i filmen 12 Angry
Men fra 1957 med Henry Fonda i hovedrollen. De 12 mænd har det tilfælles, at de er midaldrende og hvide. De
bliver lukket ind i et lokale og må
først komme ud, når de har kendt
drengen skyldig eller uskyldig. Dommen kan ikke appelleres bagefter, og
den skal være enstemmig. Idet de
sætter sig til bords, vifter én af mændene med billetter til en baseballkamp, der skal finde sted senere på
dagen. Hvis nogen er interesserede,
kan de få en, og hvis bare de skynder
sig at blive enige, kan de jo hurtigt få
sagen overstået med at dømme drengen skyldig i mord. De 12 mænd har

hver et jurynummer, de kender ikke
hinandens navne. Alle rundt om bordet siger på skift: ”Den unge mand er
skyldig”. Men nummer 8, spillet af
Henry Fonda siger: ”Jeg er ikke sikker, så jeg erklærer ham ”not guilty””. Flere af de andre farer irriterede
op. ”Vi skylder ham ikke noget”. Jury
nummer 8 lægger sin tvivl frem, han
står helt alene, men som han siger:
”Sæt jer selv i drengens sted”, og efter mange seje minutter bliver flere af
nævningene i tvivl og kan se, at rettergangen mod den unge dømte med
etniske rødder nok ikke er ført helt
retfærdigt. Stemningen vendes efterhånden, som hver og en af de vrede,
hvide mænd kan identificere sig med
træk hos offeret, eller hvorfor nogle
af vidnerne nok ikke har talt sandt: Et
ønske om endelig at blive lyttet til,
forfængelighed og andet. Den mest
vrede af de vrede er ham, der selv har
givet sin søn en barsk opdragelse og
nu lider under, at hans søn har slået
hånden af ham. Måske er disse unge
knægte ikke bare nogen, man kan
ensidigt dømme for at være oprørske
mod deres fædre, måske gør der sig
oprigtige kærlige følelser gældende
også hos dem? De 12 mænd får takket være den ene, der insisterer på at
sætte sig i offerets sted og at lade
tvivlen komme drengen til gode,
skabt en stemning, hvor man bør argumentere for sine synspunkter, og
hvor man tager det ansvar på sig, at
det at dømme en anden ikke bare er
noget, der skal overstås. Det gør hele
forskellen.
Med venlig hilsen, Sognepræst
Signe Høg

Still-billede fra filmen 12 Angry Men
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Kirketiderne

Aktivitetskalender for Mårslet kirke
og Sognehus
Mandag d. 10. april kl. 9.30
Mandagscafé i Mårslet Sognehus

APRIL
Søndag d. 2. april kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Signe Høg
Søndag d. 9. april kl. 10.00
Palmesøndag
G. Kasper Hansen
Torsdag d. 13. april kl. 10.00
Skærtorsdag
Signe Høg
Fredag d. 14. april kl. 10.00
Langfredag
Signe Høg
Søndag d. 16. april kl. 10.00
Påskedag
Signe Høg
Mandag d. 17. april kl. 10.00
2. Påskedag
G. Kasper Hansen

Søndag d. 23. april kl. 10.00
1. søndag efter påske
Signe Høg
Onsdag d. 26. april kl. 17.00
Børne– bamsegudstjeneste

Søndag d. 30. april kl. 10.00
2. søndag efter påske
Signe Høg

MAJ

Søndag d. 7. maj kl. 10.00
3. søndag efter påske
Konfirmation 7.a
G. Kasper Hansen
Fredag d. 12. maj kl. 10.00
Bededag 4. fredag efter påske
Konfirmation 7.b
Signe Høg
Søndag d. 14. maj kl. 10.00
4. søndag efter påske
Konfirmation 7.c
Signe Høg

Onsdag d. 19. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Mårslet Sognehus

MARTS
Fredag d. 31. marts kl. 17.30
Påskemåltid i Mårslet Sognehus

APRIL
Søndag d. 2. april kl. 16.00
MusikCafé i Mårslet Kirke: Luther
Musik - se annonce
Torsdag d. 6. april kl. 14.00
Mårslet Hyggeklub får besøg af
spillemandslauget Fandango Horsens i Mårslet Sognehus
- se annonce
Torsdag d. 6. april kl. 15.00
Påskespil for 3.c.’s forældre og andre interesserede. i Mårslet Kirke
- se annonce
Fredag d. 7. april kl. 11.00
Påskespil for 0.- 1. klasserne i Mårslet Kirke
Fredag d. 7. april kl. 12.00
Påskespil for 2.- 3. klasserne i Mårslet Kirke

Torsdag d. 20. april
Nyt hold med babysalmesang begynder i Mårslet Kirke
- se annonce
Fredag d. 21. april kl. 18.00
Fredagsspisning i Mårslet Sognehus
- se annonce
Onsdag d. 26. april kl. 17.00
Børne- bamsegudstjeneste i Mårslet Kirke - se annonce

MAJ
Søndag d. 7. maj kl. 10.00
Konfirmation i Mårslet Kirke
Torsdag d. 11. maj kl. 8.20
Mårslet Hyggeklub tager på udflugt
til Egholm - se annonce
Fredag d. 12. maj kl. 10.00
Konfirmation i Mårslet Kirke
Søndag d. 14. maj kl. 10.00
Konfirmation i Mårslet Kirke

Langfredagsgudstjeneste
Langfredag er flaget ved kirken på
halv, der er ingen blomster eller lys
på alteret. I kirken læses Jesu lidelseshistorie, som den står i Mattæusevangeliet. Der synges salmer og holdes en kort prædiken med udblik til
USA's historie, som et raceopdelt
land, beskrevet i sangen Strange
Fruit af Billie Holiday.

Søndag d. 21. maj kl. 10.00

Gudstjenesten ledsages af smuk,
klassisk musik, som fremføres af
vores organist, Pia Labohn, og kirkesanger Lisbeth Frandsen.

Søndag d. 28. maj kl. 10.00

Sognepræst, Signe Høg
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Sogneindsamlingen 2017
Søndag d. 12. marts gik danskerne på
gaden og samlede ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde med bekæmpelse
af sult og fattigdom. Således også i
Mårslet, hvor 75 indsamlere i alle
aldre deltog.
Heriblandt var der rigtig mange studerende fra Testrup Højskole.
Der blev på de 38 ruter indsamlet:

38.617,00kr.

Det er noget mindre end i 2016, hvor
beløbet var:
kr. 40.186,50 kr.

Knud Lunderskov,
Indsamlingskoordinator

Tak for rigtig god deltagelse.
Ligeledes en stor tak til REMA 1000,
Mårslet, for sponsorering af rundstykker.
På vegne af Mårslet Kirke og Mårslet
Menighedsråd:

PS.
Vi ses igen
søndag d. 11. marts 2018

Fredagsspisning

Mandagscafé

Kildevang

Fredag den 21. april
kl. 18.00 - 20.00

Mandag den 10. april
kl. 9.30 - 11.00

Fredag d. 7. april kl. 14.15

Gudstjeneste

ved G. Kasper Hansen

i Sognehuset

I Mårslet Sognehus
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær
i fællesskab med andre fra sognet.
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: 30 kr. pr. voksen og 25 kr. pr.
barn. Tilmelding senest to dage før
til: rl@maarslet-kirke.dk
Mårslet Menighedsråd

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!

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15 er
gudstjeneste med altergang.
Kirkens pigekor medvirker.

Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe
i våbenhuset
efter alle søndagshøjmesser,
der ligger kl. 10.00

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

MÅRSLET-bladet MARTS 2017

20

Babysalmesang
Nyt hold den 20. april

3. klasse opfører Påskespil
3.c opfører Påskespil i Mårslet
Kirke lige inden påskeferien.
Påskespillet er en vigtig del af
byens skole- kirkesamarbejde.
Alle elever i 3.c medvirker i Påskespillet, som en del af deres kristendomsundervisning. Ved at deltage i
dette skuespil får eleverne et indblik i
måske den allerstørste kristne grundfortælling om håb efter mørke og liv
efter død.

Babysalmesang er et tilbud for babyer
på 2-8 mdr. sammen med mor og/eller
far.
Vi synger, lytter, vugger, laver fagter,
danser, forundres og glædes ved musikken, der ledsages af sæbebobler,
blinkende stjerner, blafrende tørklæder og lyde fra instrumenter. Det er alt
sammen med til at formidle de smukke salmer til de helt små og skabe et
særligt nærvær mellem barn og forælder.
Der er efterfølgende kaffe/the, småkager og hyggeligt samvær for dem, der
har lyst. Man er velkommen til at amme og pusle i kirken.

Et forløb består af 8 gange og ligger torsdag formiddag. Det er gratis at deltage på holdet, men en
tilmelding forpligter.
Det er muligt at tilmelde sig nu
ved at skrive til:
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Påskespillet arrangeres i samarbejde
med 3.c og deres klasseteam, kirkeog kulturmedarbejder Johanne Buur
Okkels, konstitueret sognepræst G.
Kasper Hansen, organist Pia Labohn,
kirkens korskole og en række meget
kompetente frivillige.

Med venlig hilsen,

Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

Påskespillet opføres tre gange:
•

Torsdag d. 6. april kl. 15.00:
Åben forestilling for forældre, venner og andre interesserede.

•

Fredag d. 7. april kl. 11.00:
For alle elever i 0.-1. klasse.

•
•

Fredag d. 7. april kl. 12.00:
For alle elever i 2.-3. klasse
Med venlig hilsen,
Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

Børne- bamsegudstjeneste
Onsdag den 26. april
kl. 17.00

Tag din bamse med til gudstjeneste
og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibelhistorie. Gudstjenesten er kort og afslappet i dens form og henvender sig
til børnefamilier. Men alle er velkomne til at være med.

Efter gudstjenesten går vi i sognehuset og spiser aftensmad. Maden koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen.
Sognepræst, Signe K. Høg

Der er plads til max ti på holdet.
Når holdet er fyldt op lukkes der
for tilmelding.
Jeg glæder mig til at møde jer.

Vi glæder os til at vise den dramatiske, forunderlige og glædelige fortælling i Mårslet Kirke.

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

Lederne af Lærkereden er:

Dorthe Bjerge, tlf.: 30292663
Mette Nørgaard Pedersen,
tlf.: 40954529
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Mårslet
Hyggeklub

Hyggeklubben tager på udflugt
til Egholm

Torsdag den 6. april
kl. 14.00

Torsdag den 11. maj 2017
Program for turen:
Kl. 8.20: Afgang fra Mårslet ved
sognehuset. Der serveres kaffe og en
bolle i bussen.
Kl. 10.30: Sejle fra havnen i Aalborg. Bussen kan ikke komme med
på færgen.

Spillemandslauget
Fandango Horsens besøger
Mårslet Hyggeklub

Kl. 10.40: Vi mødes med guiden.
Vi går rundt på øen.

Vi er et spillemandslaug, der har ca.
25 medlemmer. Vi spiller Folkemusik
i bred forstand. Det er mest fra de
nordiske lande, men vi spiller også
musik fra Skotland og Irland. Vi spiller til folkedans og forskellige arrangementer. Vi lægger vægt på den gode rytme, der er i folkemusik og det
dejlige tav, der skal til for, at det er
helt rigtigt. Vi laver også gerne et
program, hvor vi blander folkemusik
og sang. Det er lidt forskelligt hvor
mange af medlemmerne, der kan
komme og spille for jer, men vi glæder os alle til en hyggelig og musikalsk aften.

Kl. 12.30: Spise frokostbuffet på Restaurant Kronborg (Drikkevarer for
egen regning). Vi får en kop kaffe
efter frokosten.
Kl. 14.45: Sejle fra Egholm.
Kl. 16.00: Vi holder ind ved Vebbestrup Ismejeri hvor vi skal smage
deres berømte softice.
Ca. kl. 18.00: Forventet hjemkomst
til Mårslet.
Hvis man ikke kan gå turen på øen,
er man velkommen til at blive på
restauranten.

Der serveres kaffe med hjemmebag
til 40 kr. Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Mårslet Sogn er meget velkomne.

Tilmelding:
Tilmelding senest 3. maj på tlf.:
86 93 60 38.
Eller på mail:
else.svendsen@gmail.com
Pris: 400 kr. pr. person.

Mårslet Sorggruppe
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 6.
februar. Da det er en lukket gruppe,
er det først muligt at deltage i næste
gruppe, som starter op til september
2017.
Yderligere information om næste
sorggruppe vil fremgå på Mårslet
Kirkes hjemmeside samt her i Mårsletbladet, 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.

Med venlig hilsen,
gruppelederne Susanne Lauritsen og
Kaj Lolholm
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MusikCafé: Luther Musik i Mårslet Kirke
Pärt, Jesper Madsen og FabriciusBjerre. Dorthe Zielke har siden sin
diplomeksamen på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium været
på kontrakt eller været assistent i diverse orkestre, herunder Det Kgl. Kapel, DR Symfoniorkestret, DR Big
Band, Copenhagen Phil, Radiosymfoniorkestret i Berlin, Helsingborgs
Symfoniorkester, Västerås Sinfonietta
og Mahler Chamber Orchestra. Hun
har stadig tilknytning til flere af disse
orkestre og spiller ofte ved kirkelige
begivenheder.

Søndag den 2. april
kl. 16.00
Dorthe Zielke, trompet
Søren Johannsen, orgel

For at fejre reformationsåret indbyder
Mårslet Kirke til Luther-koncert. En
koncert, der med en visuel fortælling
på storskærm, går rundt om både
mennesket Martin Luther, reformatoren og reformationen.

2017 er 500-året for Martin Luthers
offentliggørelse af de 95 teser vendt
mod den katolske kirkes lære og praksis. Luthers teser, som han satte på
slotskirkedøren i Wittenberg, blev
startskuddet til reformationen – fornyelsen af den kristne kirke i Europa.

Under den visuelle redegørelse rejser
de to musikere gennem tiden og spiller musik fra de sidste 500 år. Kom
glad og bliv klogere på reformationshistorien og hør stemningsfuld klassisk musik af de kendte komponister:
Prætorius, Telemann, Bach, Mozart,

Søren Johannsen har både organistog dirigenteksamen fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium og debuterede fra solistklassen sammesteds
med en anmelderrost koncert i Helligåndskirken, København i 1995. Han
har opført J. S. Bachs samlede orgelværker otte gange i koncertrækker,
der én gang varede over 22 timer indenfor samme døgn, hvilket man kan
finde i Guinness Book of Records
2001. Søren Johannsen er organist i
Christians Kirke, København.
”Næst efter Gud er musikken det, som
mest fortjener at fejres”
- citat af Martin Luther
Entré kr. 50,- ved indgangen
fra kl. 15.30.

Indre Mission: Tro trods tab og tvivl
Onsdag d. 26. april kl. 19.30
i Mårslet Sognehus
Indre Mission får besøg af
præst, Daniel Søgaard Lind, der
vil fortælle om at tro på trods af
oplevelser af tab og tvivl.
Daniel Søgaard Lind skriver følgende
om aftenens emne: Med udgangspunkt i min egen kamp for at genvinde tilliden til livet og til Gud, vil jeg

komme ind på omgivelsernes forskellige reaktioner, når døden pludselig
kommer tæt på.
Både som far, søn og præst, har jeg været
nødt til at gøre mig mange overvejelser
omkring tro og tvivl efter skelsættende
tab.
Vi har forskellige måder at takle sorgen
på. Det er vigtigt at være opmærksom
på. Men endnu vigtigere er det, at vi spejler vores eget billede af virkeligheden
med det billede af Gud og vores verden,
som vi møder i Bibelen.

Daniel Søgaard Lind, 40 år,
far til fem og præst i Aarhus
Bykirke.
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Konfirmationer i Mårslet Kirke, foråret 2017
7.a Konfirmation i Mårslet Kirke
søndag, den 7. maj 2017, kl. 10.00
ved konst. sognepræst G. Kasper
Hansen

7.b Konfirmation i Mårslet Kirke
St. Bededag fredag, den 12. maj
2017, kl. 10.00 - ved sognepræst
Signe Kølbæk Høg

7.c Konfirmation i Mårslet Kirke
søndag, den 14. maj 2017, kl. 10.00

Alfred Valentin Brøndum Padkær
Skriver
Benjamin Krogh Hessellund
Caroline Mathilde Stendrup Apel
Caspar Christophe Ejsing
Christian Jakobsen
Florentin Mathéo Mori
Frederik Falengreen Kirk
Frederik Tang Parbo
Ida Amalie Wøldike Planck Mikkelsen
Julie Klitgaard Jepsen
Karoline Elisabeth Skov Skjødt
Kathrine Rosenkrantz Kirkegaard
Riber
Liva Østergaard Hagelquist
Marie Ayantu Lundemark Andersen
Olivia Potts Ohlsen
Oskar Rask Elmholdt
Sara Østergaard Skytte
Simon Brix
Thomas Traasdahl Møller
Vigga Rau Ibsen
Walter Hessel Lange

Alma Eskildsen Kridal
Andreas Sørensen
Anna Simone Risager Lund
Elias Jes Jønson
Emil Bisgaard Holm
Frederik Lyster Martinsen
Fredrik Gustav Sandgaard Bertelsen
Josefine Marie Odder Scheel
Josefine Tjørnvig
Julie Jensen
Julie Kirk Hasselstrøm
Kathrine Juel Willemann
Katrine Skyt Nielsen
Laurits Berenth Kristensen
Louis Fløe Jørgensen
Matilde Riber Skovgaard
Nicholas Hvid Thomsen
Nicolai Schultz Nielsen
Nikolaj Kruse Jacobsen
Rebecca Oszadlik Jensen
Ronja Werge Romby

Alexander Staugaard Nielsen
Amanda Dybdahl Agger
Andreas Tindbæk Lunderskov
Ane Bjerg
Emma Thygesen
Frederik Bruun Dernert
Frederik Klærke Pedersen
Johanne Kaaberbøl Agger
Josephine Emilie Andersen
Julie Foged Gregersen
Lise Zampini
Lucas Hjermind Denker
Marcus Dueholm Fuhlendorff
Mathilde Rosenlund
Millie Brint Nederby
Natali Nordtorp Deacon
Oliver Krarup
Oscar Mammen Christensen
Pelle Østergaard Hoeg
Philip Lyhne Nordtorp
Sofie Bluhm Kristensen
Villads Schousboe Flensted Jensen
Vitus Sølvbjerg Quorning

ved sognepræst Signe Kølbæk Høg
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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
Fyrrevænget 13, Hou
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
KIRKE- & KULTURMEDARBEJDER
Johanne Buur Okkels
Tlf. 8629 8190
kkm.maarsletkirke@gmail.com

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
-ellers på kirkegården, Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Tlf. 2276 1539
rl@maarslet-kirke.dk
KIRKEVÆRGE
Arne Andersen
Tlf. 8629 1851
aa@maarslet-kirke.dk

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

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

Kirkebil
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående
bestille gratis transport.
Ring til kirketjeneren senest fredag kl.
8.30 på tlf. 8629 8190.

Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 19. april kl. 19.00
Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle er velkomne til møderne.

Mårslet Kirke er på
Facebook!
Find os, del og giv os gerne et like.

Nyt fra Mårslet Kirkegård
I 2017 er der sket nogle ændringer i
det personale, der arbejder på kirkegården.
Vi har på kirkegården opsagt gravermedhjælperen, Stine, fra og med den
1. marts 2017 pga. længerevarende
sygdom. I forbindelse med opsigelsen
har vi aftalt at genansætte hende, når
hun igen er fuldt arbejdsdygtig.

Vi har været så heldige at ansætte
Astrid, som fastansat vikar indtil Stine kommer tilbage. Astrid er kendt på
kirkegården, da hun tidligere har været vikar for både graveren og gravermedhjælperen.
Mårslet Menighedsråd
Forårsbillede fra Mårslet Kirkegaard

Forårsbillede fra Mårslet Kirkegaard
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Husk at betale kontingent for 2017
nu på de omdelte indbetalingskort

Husk Mårslet Egnsarkiv har åbent
den 2. og 4. onsdag i hver måned fra
kl. 16.00-17.30.
Indgang fra skolens lille P-plads på
Obstrupvej.
Næste gang er åbningstiden:
onsdag den 12. april og
onsdag den 26. april – ses vi?
(altid mulighed for åbent efter aftale)

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

Du er meget velkommen til at besøge
dit Egnsarkiv!

Medlemskab koster:
Enkeltperson: kr. 75,Husstand: kr. 150,-

Henvendelse til kasserer Kirsten Cramer, Uveavej 4, 28400174,
Kirsten.cramer04@gmail.com
vedr. betaling og nyt medlemskab.
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletegnsarkiv.dk

Mysteriet om Mårslet Branddam
I Mårslet Bladet, december 2016/
januar 2017, skrev Egnsarkivet om
Mårslet Branddam, og efterlyste
hjælp - og nu er der kommet svar!
Historien er – ganske kort:
Sidst i juli 2016 blev der gravet en
tank op på skolens grund ved parkeringspladsen på Obstrupvej. Der var
branddam-skilt på, den var 11 m lang
og 2,5 m i diameter, den var på 50 kubikmeter, 30 kubikmeter vand stod
endnu i tanken. Materialet var glasfiber, og da Østjyllands Brandvæsen
ikke havde nogen oplysninger på den,
regnede vi med, at den var gravet ned
før kommune-sammenlægningen i
1970. Mårslets sidste brandfoged
kendte ikke noget til den og ej heller
de andre, vi henvendte os til.
Så kom forklaringen:
En Mårsletborger, Lars Berggreen
Rasmussen, Æblehegnet 5, Storhøj,
fandt tankens historie. Den 9. februar
fik vi følgende af ham:
”Hermed dokumentation af den i
Mårslet Bladet omtalte vandtank. Den
er således på 50 kubikmeter, hvilket
også svarer til de i artiklen opgivne
mål: Ø2,5 x 11 m.
Brandtanken hidrører fra 2. udvidelse
af Mårslet Skole 1976. Den er sandsynligvis krævet i en Brandkommissionsskrivelse af 5/7-1976, uden at jeg
har kunnet finde denne. Heri må størrelsen mv. være beskrevet, og brevet
må være i arkiv hos bl.a. Østjyllands

Brandvæsen, C.F. Møllers Tegnestue
og COWIconsult.
Tanken nævnes også i et brev af
17/10-1977 fra Århus Brandvæsen til
COWIconsult.
Herudover nævnes den i en brandtilsynsrapport af 21/11-1979, hvor den
angiveligt er blevet dækket med nogle
bygningsmaterialer.
(kilde: byggesagsarkivet i Århus).
Jeg mener, at sagen er rimeligt belyst
hermed”.
Udover dette fik vi en kopi af en skrivelse stilet til Niepoort & Co A/S,
8320 Åbyhøj:
”Andst, den 21. juli 1976.
Vedr. Deres brev af 15/7 fremsender
vi hermed tegning af 50.000 l brandtank. Tanken nedgraves ca. 800 mm
under jordniveau. Tanken skal på alle
sider være omgivet af minimum 25
cm stenfrit sand.
Med venlig hilsen Hovad & Christensen A/S”
Så Lars Berggreen har opklaret vores
spørgsmål og Egnsarkivet er meget
glad for dette. Tusind tak Lars.
Så nu vil jeg glæde mig til at give
Østjyllands Brandvæsen oplysningerne, som jeg lovede, for de kunne ikke
selv finde noget, da jeg talte med
dem.
Rie Carlsen, medarbejder i Mårslet
Egnsarkiv, tlf. 5326 1399.
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TMG - Nyt

Tennis - hvad ellers
Kære Mårsletter!
Så har du/I mulighed for at spille Tennis igen.
- og hvad er bedre end denne udfordring af egne evner - om sommeren?
Vi har en hyggelig Klub midt i
”Mårslet Naturpark”, med gode faciliteter og rigtigt gode baner, samt både
låneketsjere og træningsbolde. Vi har
også en tennis kanon, så man kan træne slagene selv!

Standerhejsning lørdag den 29.april
kl 13.00
Og det er for øvrigt også dagen, hvor
alle de andre tennisklubber i Danmark
har TENNISDAG, med fest, farver og
spil
Så kom bare, og vi skal nok hjælpe
dig/jer med at finde makkere, så I rig(TMG og fb: maarslet/tennis)
tigt bliver udfordret i sommerens
Vi har hyggelige turneringer, hvor alle ”sjoveste” sport.
Velkommen !
møder alle, og hvor Klubben giver
Med venlig hilsen
mad & drikke, samt måske præmier Bestyrelsen TMG Tennis
uha da da !
Tennis er for alle, og derfor har vi
GRATIS træning til børn og til voksne - og vi arbejder sågar på gratis professionel træning en gang om ugen!
Følg os på vores hjemmeside og på
facebook!

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand
Kasserer
Afdelingsrepræsentanter:

Hans Jørgen Jørgensen
Tony Lund-Burmeister

86 29 74 24
40 46 73 32

1@gyldenkronesvej.dk
tlb@lett.dk

Gerda Svendsen

40 31 13 79

svendsengerda@gmail.com

Badminton

Jens Birk
Jesper Sander
Johannes Reimer
Søren Houlberg
Helle Foged

51 30 89 50
20 64 02 88
60 22 99 40
51 88 31 22
20 47 27 20
50 88 76 73

27 59 23 51
86 29 83 22

formand@tmgbadminton.dk
jespersanderdk@gmail.com
jette.johannes@mail.dk
shoulberg@mail.dk
hellefoged77@gmail.com
anbban@gmail.com
micael.ost@gmail.com
soren@damvig.dk
kirstenvilly@gmail.com
hb@melindascandinavia.dk

86 72 17 28

krusejacobsen@gmail.com

Basketball
Cykelmotion
Dart
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball

Anders Braagaard
Micael Østergaard
Søren Skov Skjødt
Kirsten Sørensen
Henrik Breyen
Claus Jacobsen
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T-shirts til aktive TMG-seniorer
TMG Gymnastik siger tak til SuperBrugsen for sponsorat af T-shirts! Det
er TMG Gymnastiks Herremotion og
Seniorhold, der er blevet begavet med

en lækker T-shirt fra Sportmaster. Blu- for gavmildheden og til de gæve senioserne blev straks taget i brug, da foto- rer for det gode humør!
grafen skulle imponeres med diverse
styrkeøvelser. Tak til SuperBrugsen

Giv en

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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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

MÅRSLET-bladet Marts 2017

Husk Deadline Den 10. hver måned
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Månedens mest velkomne og savnede billede:

Fra Multihallen !

