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Tillykke Mårslet - I har fået en MultiHal
Lørdag d. 27. september fejrede TMG sit 150 års jubilæum, og samtidig blev Mårslet MultiHal officielt indviet. Det var en festlig markering af, at mange års hårdt
arbejde nu endelig har båret frugt. Og samtidig en god mulighed for at hylde de
mange frivillige, der gennem årene har brugt tusindvis af timer på projektet. Uden
denne uvurderlige indsats havde der ikke stået en MultiHal dér, hvor den står i dag.
I Fondsbestyrelsen glæder vi os over, at vi er kommet så langt, som vi er nu – men
det er samtidig heller ingen hemmelighed, at vi ærgrer os helt utrolig meget over de
problemer og udfordringer, der er fulgt med i kølvandet på den vandskade, der opstod i hallen d. 14. august. Derfor arbejder vi også benhårdt på at få landet en god og
langtidsholdbar løsning hurtigst muligt. Det er især vigtigt for os at få sikkerhed for,
at det ikke kan komme til at ske igen. Hvad det nærmere vil kræve af udbedringer og
reparationer i den kommende tid er endnu ukendt.

Korrektur og tekst:
Jytte Weihrauch
Layout og tekst:
Henrik Gram Nielsen
Mail til redaktionens medlemmer sendes til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk

Heldigvis er Mårslet MultiHal mere end ”bare” en ny idrætshal. Der er godt gang i
de to nye aktivitetssale, hvor især yoga og bowspring fylder meget i bookingkalenderen. Seneste nyt er opstart af flere dansehold i et samarbejde mellem TMG Gymnastik og danseskolen Planum. SuperBrugsen har også allerede afholdt et vellykket
arrangement med vinsmagning og tapas-bord.

Annoncer:
Ivan Dybvad, Gyldenkronesvej 37, 8320 Mårslet.
(Priser: Se prisliste inde i bladet)
E-mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Indlæg til bladet indsendes til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk

Aktiviteter som disse bekræfter os i, at de nye rammer i MultiHallen allerede nu
inspirerer byens foreninger og borgere til at finde på nye spændende tiltag, som kan
nå ud til alle aldersgrupper – og som forhåbentlig er med til at styrke både fællesskaber og sammenhængskraft i vores by. Indtil videre passer det i hvert fald som fod i
hose med den vision, vi i fondsbestyrelsen
hele tiden har haft for MultiHal-projektet.

Indlæg repræsenterer ikke nødvendigvis bladets
holdning, men indsenderens. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte stof.
Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et
oplag på 2500 stk. - dog ikke i januar og august.
Distribution:
Dette nr. af bladet er fordelt af TMG Håndbold og
Fodbold - Uden for byskiltet af Poul Erik Jensen.
Ved udeblivelse kontakt:
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889,
mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. +45 8627 5499
www.werk.dk – werk@werk.dk
Mårslet Bladets tekster må gengives med angivelse af kilde. Fotos må kun gengives i andre trykte
og digitale medier med fotografens tilladelse.

Går du selv med en idé til en ny aktivitet,
et foredrag, en koncert, en udstilling, fællesspisning eller noget helt andet, som
kunne folde sig ud i MultiHallens rammer,
er du meget velkommen til at kontakte os.
Det er også muligt at booke en sal til fx en
konfirmation, en barnedåb, en familiefest
eller lign. Det er der allerede flere, der har
gjort, så vent ikke for længe.
Kontaktinformationer, priser, lejevilkår
mv. står alt sammen beskrevet på
www.maarsletmultihal.dk.

Forsiden: Fra Moesgaard Museums udgravning
ved Beder-Beringvejen. Foto v/ Ole Hansen

Vi glæder os til at høre fra jer.

Bagsiden: Efterår langs nye Giber Å. Foto v/
Jesper Andersen

/Bestyrelsen for Fonden Mårslet MultiHal

Foto: Jens Svendsen
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En klumme om store og små ting
Forfædrene viser vej

De higer og søger
i gamle Bøger
i oplukte Høie
med speidende øje…
Blikket stirrer
Sig Tanken forvirrer
I Taage de famle.

Selvom nationalskjalden Adam Oehlenschläger i sit ungdomsdigt ’Guldhornene’ (1803) betragtede oldtidsforskere som
verdensfjerne nørder, der ikke forstod, hvad han kaldte ’Oldtids Bedrifter – anede trylle…’, så mærkede man alligevel
svundne tiders fortryllelse ved udgravningen på Henriettegårdens mark forleden dag. Krukken, som kommer til syne to
tusinde år efter, at den blev gravet ned i døråbningen til forforældrenes nye hus, har dette skær af fortryllelse over sig.
Faktisk var det i et splitsekund, som om tiden gik i stå – selv arkæologen, under hvis kyndige hænder krukken trådte ud
af jorden, forsvandt ind i sig selv et kort øjeblik. Krukken er sat der, for at holde guddommelige kræfter venlige og ved
godt mod – og ikke mindst for at beskytte husets beboere. – Drømmen om et trygt og godt liv i et nyt hus er utvivlsomt
universel og hinsides tid og sted!

Jernalderbyen på marken er et Mårslet før Mårslet blev til Mårslet – for nu at sige det lidt indviklet. Jernalderen indvarslede nye tider, nye skikke, nye teknikker – nye tanker. Den ’rejse’ har utvivlsomt været lige så omvæltende for den tids
mennesker, som vi har oplevet omvæltningen fra industrialisering til højteknologi, med alt hvad det har betydet for den
enkeltes liv og verden. – Så nok er vi to tusinde år efter det liv, som blev levet i jernalderens Mårslet, men renser vi afstand for ting og teknologi, er vi måske slet ikke så langt fra forforældrene, som vi går og tror.
Det bliver spændende, om forfædrenes efterladenskaber ender med at standse eller forsinke efterkommernes færd til nærmeste motorvej. Med et nyt fund for hver af BederBering-vejens kilometer bliver der stof til mange udgravninger for
Moesgaard Museum i de kommende år.
Til gengæld ser det ud til, at oldtidens spor i landskabet har en stor tiltrækningskraft på nutidens mennesker, hvis man
skal dømme efter fremmødet til den åbne udgravning. Om det er på grund af den fortryllede kraft, som Oehlenschläger
beskriver som et fast indslag ved tilsynekomsten af oldtidsfund ...
En sagte Torden
dundrer!
Hele Norden
undrer!

Eller det er det mere prosaiske ...

Og hen de stimle
I store Vrimle

Og grave og søge
Skatten at forøge…
…er vanskeligt at afgøre. Personligt tror jeg mere på, at det er fascinationen af det forgangne, og ikke drømmen om at
finde guld, der er den altafgørende faktor.
Ole
(med tak til Adam Oehlenschläger)
MÅRSLET BLADET november 2018
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TMG holdt et brag af en jubilæumsfest den 29. september 2018
Vejret var med jubilaren, og de 6 nye dannebrogsflag, der er sponsoreret af Sminipac, tog flot imod
alle de mange gæster, der allerede fra om formiddagen mødte op til det stort anlagte Stjerneløb, som
var arrangeret specielt for børn og voksne. Formålet med stjerneløbet var at give de fremmødte mulighed for at stifte bekendtskab med TMG’s forskellige idrætsgrene, samt få en hyggelig formiddag sammen med venner og familie.
Der mødte godt 170 deltagere op, som blev delt op i 70 hold. En stor tak til de frivillige hjælpere fra TMG’s afdelinger,
som havde lagt et stort forarbejde i, dels, at dagen skulle blive hyggelig og rar for alle, og dels, at hjælpe deltagerne gennem de forskellige poster med smil og latter.
Afslutningsvis fik hver deltager et diplom samt en jubilæumsmedalje af guld. TMG siger også tak til SuperBrugsen
Mårslet, som sørgede for, at der var grillpølser både til dem, der var blevet sultne efter strabadserne og til alle andre
fremmødte. Fonden Mårslet Multihal havde i samarbejde med TMG planlagt, at den officielle åbning af den nye Multihal i Mårslet, blev slået sammen med TMG’s 150 års jubilæumsfest. Omkring middagstid blev denne ceremoni afviklet.
Den lokale humorist Jan Svarrer var hyret til at sætte gang i festlighederne, og det må siges, det gjorde han til fulde.
Talerrækken bestod af bl.a. Annette Poulsen fra Aarhus byråd. Hun ønskede Mårslet tillykke med den nye hal og
nævnte i sin tale, at Mårslet kunne bryste sig af den store lokale opbakning, der har været under det lange projektforløb
(der startede i 2006). Hun gjorde endvidere opmærksom på den kæmpe arbejdsindsats, som de frivillige i fondsbestyrelsen har ydet i hele procesforløbet.
Herefter sørgede Jan Svarrer behændigt for, at formanden for Multihallen, Kurt Laursen, kom til mikrofonen. Kurt
ønskede Mårslet tillykke med den nye Multihal, men var dog lidt ærgerlig over, at eftervirkningerne fra sommerens
vandskade har gjort, at den endelige ibrugtagning af selve sportshallen må udskydes til efter nytår. Efter Kurt gik fungerende formand for TMG Hans Jørgen Jørgensen på talerpodiet. Han glædede sig til, på TMG’s vegne, at man forhåbentlig snart kunne tage den nye Multihal i brug. Herefter klippede Kurt Laursen og Hans Jørgen Jørgensen den røde
snor over og erklærede Multihallen for officielt åben.
Herefter gik formanden for DGI Østjylland, Hans Jørgen Hvitved, på talerpodiet og lykønskede byen med den nye hal
samt ønskede TMG tillykke med jubilæet, og overrakte en pengegave på 2.000 kr. Endvidere ønskede formanden for
SuperBrugsen, Anne-Mette Bay Bjørn, både Multihallen og TMG tillykke og overrakte en fælles pengegave på 5.000
kr. til indkøb af inventar til Multihallen. Mårslet Skoles ledelse, Inge Pedersen og Gitte Kristensen kom i deres lykønskningstale til Multihallen ind på det samarbejde, der har været mellem Multihallen og Mårslet Skole. De roste multihallens bestyrelse for deres kæmpearbejde, og var imponeret over de resultater bestyrelsen havde opnået - specielt set i
lyset af, at det har været udført i fritiden. Afslutningsvis overrakte TMG Badminton en billedcollage fra Badmintons
jubilæumsevent 1. september 2018, hvor bl.a. de 2 verdensstjerner Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen,
borgmester Jacob Bundsgaard og brugsuddeler Troels Laursen deltog.

Endvidere modtog TMG også gaver fra Idrætssamvirket Århus samt fra AIA Tranbjergs Fodboldafdeling. TMG
takker alle for de flotte ord og for de pæne gaver. Jubilæumsfesten forsatte om aftenen. Dørene til festen blev åbnet kl.
17.30, til et kæmpebrag af en fest. 317 trofaste mårslettere havde købt billet til jubilæumsfesten. Den gamle hal var dagen i forvejen blevet pyntet op af folk fra TMG Gymnastik, TMG Håndbold, TMG Volley, TMG Basket, TMG
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TMG holdt et brag af en jubilæumsfest den 29. september 2018
Dart samt TMG Tennis. Tusind tak til alle de frivillige, der
stod for dette.
Læg specielt mærke til at hele halgulvet var dækket til med
mælkekartonpap fra firmaet Areo. Virkeligt flot arbejde,
som de frivillige havde lavet. Alle blev budt velkommen af
aftenens toastmaster Kenneth Rothly, Event Promotion,
som oplyste gæsterne om, ved hvilket bord de skulle sidde.
Der var velkomstdrink til alle. Da alle var ankommet og var
blevet placeret ved deres respektive borde, bød Hans Jørgen
Jørgensen velkommen. Herefter fik gæsterne serveret en
portionsanrettet forret, og
senere kunne man gå ombord i en lækker madbuffet.
I løbet af aftenen underholdt det populære band The
Booze Brothers. De kunne virkelig sætte gang i dansegulvet og festlighederne. Og når The Booze Brothers
holdt pause, stod den på DJ-musik med populære dansetoner. Og der var sørme også rigtig gang i baren hele aftenen i form af køb af drikkevarer, men også området
med træstubben, hvor man kunne prøve kræfter med at slå søm i, var velbesøgt - søm og
hammer var sponsoreret af 10-4 Hånværkerbutik og Tømmerhandel Hørning. Baren blev
passet af nogle fantastisk smilende, søde og kvikke piger fra Lyseng IF
Omkring kl. 01.00 stod den på natmad, i form af grillpølser serveret af SuperBrugsens slagter. Festen fortsatte til kl. 03.00 om natten, og ifølge pålidelig kilde, så kom alle godt hjem
fra en dejlig fest. Dagen derpå stod på oprydning i hallen, bortkørsel af diverse affald m.v.
Også hertil var der mødt mange frivillige op, fra de forskellige TMG afdelinger. En stor tak
til alle, som med friske kræfter hurtigt fik hallen til at ligne sig selv igen. Festen kunne ikke
være blevet til noget, hvis ikke der forud var gjort et kæmpe planlægningsarbejde.
TMG takker alle, der har bidrog hertil, både med ideer til arrangementet, masser af frivillige
arbejdstimer, og deltagelse i flere planlægningsmøder. En stor tak skal også lyde til Kenneth
Rothly, Event-Promotion, for hans arbejde og engagement i, at få jubilæumsfesten op at stå,
samt for det store arbejde under selve festen. TMG takker også Anne Marie Carlsen fra
Mårslet Egnsarkiv, for det store arbejde med at få sat et spændende slideshow sammen omkring TMG’s historie. Og TMG takker SuperBrugsen og REMA1000 for at stille plads til
rådighed for Egnsarkivets slideshow.
På vegne af TMG Jens Svendsen (tekst og fotos)

Deadline for indlæg til Mårslet Bladet er altid den 10. i måneden.
Indlæg sendes som mail-tekst eller som vedhæftet fil til indlaeg@maarslet-bladet.dk
I bladet bruger vi for det meste skrifttypen Times New Roman, størrelse 11 pkt.
Deadline gælder også indrykning af annoncer, som bedes leveret i målfast pdf-format.
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TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Micael Østergaard

40 25 27 11

micael.ost@gmail.com

Næstformand

Hans Jørgen Jørgensen

20 84 30 72

1@gyldenkronesvej.dk

Kasserer
FU-medlem
Afdelingsrepræsentanter:

Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

40 31 13 79
41 72 73 19

svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com

Badminton
Basketball
Cykelmotion

Jens Birk
Jesper Sander

51 30 89 50
20 64 02 88

jensbirk1973@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com

Hans Jørgen Jørgensen

20 84 30 72

1@gyldenkronesvej.dk

Dart

Søren Houlberg

51 88 31 22

shoulberg@mail.dk

Fodbold

Helle Foged

20 47 27 20

hellefoged77@gmail.com

Gymnastik

51 22 85 41

pernille_b_jensen@hotmail.com

Håndbold

Pernille Jensen
Henrik B. Jensen

40 15 78 67

formand@tmg-haandbold.dk

Motion
Pétanque

Søren Skov Skjødt
Kirsten Sørensen

27 59 23 51

skov.firma@gmail.com
kirstenvilly@gmail.com

Tennis

Henrik Breyen

86 29 83 22

hb@melindascandinavia.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

41 72 73 19

krusejacobsen@gmail.com

PÅ KROEN / TAKE-AWAY

325,-

Julebuffet

Traditionel buffet | min. 10 pers.

TAKE-AWAY

465,-

Nytårsaften
4 Gourmet-retter | Friskbagt brød
| Nem at færdiggøre

TAKE-AWAY FRA

185,-

Juleaften

Klassisk | afhentes klargjort dagen før
Forret 75,- | Gl.dags and 185,- | Dessert 60,-
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TAKE-AWAY

95,-

Hverdagsaften
Dagens klassiske ret | Bestil på 86931025
| Se mere på mallingkro.dk
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Invitation til alle borgere i Mårslet

Opstilling af kandidater og valg til nyt Centerråd
Onsdag d. 14. november kl. 18.00 – 20.00.
Det nye Centerråd, der kun er valgt for 1 år, skal under overskriften

”Slip kræfterne fri og vær med til at forme dit lokalområde”
arbejde på, at Kildevang også bliver kendt, som en slags Medborgerhus, hvor lokalområdet kan mødes og kan gøre brug af de rammer
som lokalcentret har.

Til mødet kan alle over 18 år deltage

Tilmelding er ikke nødvendig.
Der serveres et lettere traktement til opstillingsmødet.

Med venlig hilsen
Centerrådet

MÅRSLET BLADET november 2018
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VIBlomsterDUNDER
KNOLDEN
- brugskunst
Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - 6509@interflora.dk

Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4,
som har åben mandag til fredag imellem 8 og
16, dog 15 om fredagen. Der er også mulighed
for at leje maskiner via firmaet.
Service kan bestilles på 70101005 eller http://www.ahs.dk
Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Halloween – En hyggelig skik?

Året går på hæld. Mørket vinder
frem, og kalenderen viser november.
Det er tid til orange græskarhoveder,
spindelvæv og børn klædt ud som
skeletter og vampyrer. Det er Halloween. For mange et festligt og kærkomment afbræk i det lange efterår.
Halloween fejres den 31. oktober. Det
er også datoen for Allehelgensaften.
Men selv om Halloween etymologisk
set er beslægtet med Allehelgen
(ordet Halloween er en sammentrækning af All Hallows Eve, altså Allehelgen på engelsk), så har de to højtider nu meget lidt med hinanden at
gøre.
En gammel fejring i den kristne
tradition
Allehelgensfejringen kan føres tilbage
til tidlig tid i den kristne tradition. Til
at begynde med tildelte man særligt
fromme mænd og kvinder, der var
gået i døden for kristentroen, hver
deres mindedag, men efterhånden
voksede antallet af helgener sig så
omfattende, at man løb tør for kalenderdage. Derfor begyndte man af afholde fællesfejringer for flere helgener på særlige festdage. Disse var
oprindeligt placeret i påsketiden, men
blev under pave Gregor IV i 800tallet
samlet på én dag: den 1. november.
Og i forlængelse heraf fejrede man
dagen efter Allesjælesdag med bønner og lystænding for mennesker, der
efter døden befandt sig i Skærsilden
og altså endnu ventede på frelsen.
I den protestantiske kirke kom Allehelgensfejringen til at bære præg af,

at den 31. oktober også er dagen, hvor
Martin Luther i 1517 slog sine berømte 97 teser op på kirkedøren i
Wittenberg. Det blev startskuddet til
reformationen. Med reformationen
blev både helgendyrkelse og troen på
Skærsilden afskaffet. I stedet blev
dagen brugt som mindedag for dem,
der havde bragt kirken ud af det katolske mørke og ind i evangeliets klare dag. Allesjælesdag forsvandt helt
ud af kirkens kalender over højtidsdage. I Danmark blev Allehelgen med
Struensees helligdagsreform i 1770
placeret den første søndag i november. Det gælder stadig, og i år fejrer
vi således Allehelgen søndag den 4.
november.
De døde skal holdes fra døren
Rødderne til Halloweenfejringen kan
spores endnu længere tilbage, nemlig
helt til 8-900 f.Kr. og den keltiske fest
Samhain, der markerede overgangen
fra den lyse del af året til vinteren.
Kelterne mente, at portene til dødsriget stod åbne mellem den 31. oktober
og den 1. november. De afdødes sjæle
stod denne nat op af gravene for at
begive sig til dødsriget. Det var forbundet med stor fare, for de åbne porte gav også mulighed for, at de afdøde ånder kunne vende tilbage til de
levendes verden. Måske for at gøre et
uafsluttet regnskab op…
For at afskrække de døde ånder og
holde dem fra døren, så de ikke kunne
gøre skade på de levende, skar kelterne lygter af roer med uhyggelige ansigter. Den skik blev med udvandringen til Amerika til græskarlygter, som
vi også kender det i dag.
Ved mødet med kristendommen blev
den oprindelige keltiske fest forsøgt
smeltet sammen med Allehelgensfejringen, og højtiden fik sit navn: Halloween. Efterhånden forsvandt det
kristne islæt, og tilbage står elementer
af keltisk folketro blandet med mexicansk dødekultur. Og det er denne
blanding, der de seneste 10-15 år har
gjort sit indtog i Danmark med græskarlygter og udklædning, sjov og ballade.

Lyset der skinner i dødens mørke
For mange er Halloween en anledning
til kom-sammen. En hyggelig skik.
Men hvis man tænker nærmere efter,
giver fejringen udtryk for en tankegang om døden, som i grunden er meget lidt hyggelig, ja måske snarere
skræmmende. For grundopfattelsen
bag halloweenfejringen er jo, at de
døde kan gå igen og vise sig for os
som ånder, der vil os ondt. Denne
forestilling står i modsætning til den
kristne overbevisning. Her går de døde ikke igen, for de er i Guds hånd.
Og her forbliver de. Kirkegården er
derfor ikke et uhyggeligt sted, men en
fredelig have, hvor de døde hviler
indtil opstandelsens morgen. Og når
der mange steder rundt omkring i landet tændes lys på gravene i forbindelse med Allehelgen er det ikke med
det negative fortegn, at de døde skal
skræmmes væk og holdes fra døren.
Oplæsningen af de dødes navne i kirken og lystændingen er tværtimod
udtryk for at vi mindes de døde positivt og i taknemmelighed over alt det,
de har givet os i livet. Og lystændingen udtrykker også håb, idet lyset
minder os om Kristus som verdens
lys: Det lys, der skinner i gravens
mørke, så døden ikke får det sidste
ord.
Det er en afgørende forskel!

Venlig hilsen,
Sognepræst, Trine B. Nissen
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Kirketiderne

Aktivitetskalender
for Mårslet Sognehus

Tirsdag den 13. nov. kl. 14.00
Hyggeklubben
Onsdag den 14.nov. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Onsdag den 14. nov. kl. 19.30
Indre Mission

NOVEMBER
Søndag den 4. november kl. 10.00
Allehelgensdag: Her læser vi navnene
højt på dem, der er døde i Mårslet
Sogn indenfor det sidste år.
Sted: Mårslet Sognehus
Præst: Signe Høg
Søndag den 11. november kl. 10.00
24. søndag efter trinitatis
Sted: Tiset Kirke
Præst: Signe Høg
Søndag den 18. november kl. 10.00
25. søndag efter trinitatis
Sted: Mårslet Sognehus
Præst: Trine Bredahl Nissen
Søndag den 25. november kl. 10.00
Sidste søndag efter trinitatis
Sted: Tiset Kirke
Præst: Jette Christiansen (Fælles med
Mårslet)
Onsdag den 28. november kl. 17.00
Børne– bamsegudstjeneste
Sted. Mårslet Sognehus
Præst: Signe Høg
OBS! Pga. kirkerenovering afholdes
kirkens gudstjenester i Mårslet Sognehus eller i Tiset Kirke. Det fremgår af
kirketiderne og på kirkens hjemmeside,
hvor de enkelte gudstjenester finder
sted.

DECEMBER
Søndag den 2. december kl. 10.00
Søndag den 9. december kl. 10.00
Søndag den 16. december kl. 16.00
Søndag den 23. december kl. 10.00
(Tidspunkter for julegudstjenester følger i næste nummer af kirkesiderne)
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NOVEMBER
Fredag den 2. nov. kl. 11.00
Nyt hold med babysalmesang begynder - se annonce
Søndag den 4. nov. kl. 10.00
Allehelgensgudstjeneste
- se annonce
Onsdag den 7. nov. kl. 10.30
Frokostpausen

Søndag den 18. nov. kl.15.00
KulturCafé: Strikkeensemble
- se annonce
Onsdag den 21. nov. kl. 10.30
Frokostpausen
Onsdag den 28. nov. kl. 17.00
Børne– bamsegudstjeneste
- se annonce
Torsdag den 29. nov. kl. 19.00
Indre Mission

Mandag den 12. nov. kl. 9.30
Mandagscafé

Kildevang

Kirkekaffe

Gudstjeneste fredag
den 2. november kl. 13.45
Præst: Signe Høg

Efter søndagens gudstjenester i
Sognehuset er der kirkekaffe. Her har
man mulighed for at hilse på hinanden og ønske hinanden god søndag.

Vi holder gudstjeneste kl. 13.45
med efterfølgende kaffebord.
Alle er velkomne!

Under kirkerenoveringen
Dåb :

Transport til gudstjenester:

Flere af vore søndagsgudstjenester
afholdes i Tiset Kirke, og her er det
muligt at modtage dåb. Desuden
planlægges enkelte lørdagsdåb i nabokirkerne. Henvend jer til sognepræst, Signe Høg, hvis I ønsker at
høre om mulighederne for dåb udenfor sognet. I er også velkomne til at
modtage dåb i Sognehuset, når vi
holder gudstjenester der.

Ved gudstjenester i Tiset Kirke tilbydes Kirkebil med afgang fra Kirkens
P-plads 20 minutter før gudstjenesten.
Det er gratis og tilmelding er ikke
nødvendigt. Til gudstjenester kan ældre og dårligt gående bestille gratis
transport, der henter i hjemmet. For
bestilling af kirkebil ring til kirketjeneren senest fredag kl. 8.30 på tlf.
8629 8190.

Sognepræst, Signe Høg

Mårslet Menighedsråd

Børne-bamsegudstjeneste

Onsdag den 28. november kl. 17.00 i Mårslet Sognehus
Børne-bamsegudstjenester i Mårslet
Sognehus foregår sådan:

nene lægger sig ned, og organisten
spiller et stykke afslappende musik.

Børnene ankommer med deres bamser under armen lidt før kl. 17.00. Vi
tæller de 9 bedeslag, organisten spiller et stykke dejligt musik på klaveret,
og herefter går præsten rundt og siger
god dag til alle bamserne. Så fortæller
præsten, hvad det handler om i dag.
Vi synger første salme. Gerne med
nogle fagter til, som børnene hjælper
med at finde på. Præsten samler børnene foran alteret og fortæller en historie, ofte med hjælp fra børn og
bamser. Vi synger 1-2 vers af en salme. Vi beder Fadervor, og præsten
lyser velsignelsen.
Vi synger 1-2 vers af en salme. Bør-

Klokken er nu tæt ved 17.30, og vi
går ind ved siden af og spiser aftensmad sammen. Maden koster 10 kr. pr.
barn og 20 kr. pr. voksen, og det er
muligt at betale med Mobilepay. Man
skal ikke melde sig til på forhånd.

Allehelgensgudstjeneste

Søndag den 4. november kl. 10.00 i Mårslet Sognehus

Sognepræst, Signe K. Høg

Sorg- og
livsmodsgruppe
Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- og
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 begyndte den 27. august,
og da det er en lukket gruppe, er det
først muligt at deltage i næste gruppe,
der begynder til februar 2019. Yderligere information vil kunne ses på Mårslet Kirkes hjemmeside samt her i Mårslet Bladet, når tiden nærmer sig.

Allehelgensgudstjenesten har en særlig karakter. Det er en god tradition i
Mårslet Sogn, at vi læser navnene op
på alle dem, vi har mistet her i det
forgangne år (Vi har selvfølgelig
indhentet tilladelser hertil fra nærmest pårørende). Enhver der er kommet i kirken denne dag vil naturligt
tænke på dem, de savner. Det plejer
at gøre godt at være sammen om
hver sine tab i det samme kirkerum
og høre Bibelens stærke og trøstende
ord. Vi kan dog endnu ikke være i

kirken pga. renoveringen, så vi vil i
stedet skabe en stemningsfuld gudstjeneste i Sognehuset.

Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller maile til
Susanne Lauritsen, 25324657,
susanne.lauritsen@gmail.com.

Det gør vi ved at lægge ekstra vægt
på det musikalske, som kirkesanger
Lisbeth Frandsen, violinist Neel Westerberg og organist Pia Labohn vil
stå for.

Gruppelederne, Susanne Lauritsen og
Kaj Lolholm.

Efter gudstjenesten bliver der serveret varm suppe.
Sognepræst, Signe Høg
MÅRSLET BLADET november 2018
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Mini
- konfirmander
Minikonfirmandundervisning for elever i 3. d begynder efter efterårsferien.
Minikonfirmandundervisning handler
om at lære kirken at kende og indeholder bl.a. besøg i kirken, bibelfortællinger, Fadervor, sang, aktiviteter
og undervisning i kirkens højtider
mm. Hold øje med skolens intranet,
hvor tilmeldingen lægges ud, når vi
nærmer os opstart. Et forløb består af
fem gange og ligger tirsdag eftermiddag fra kl. 14.00 -15.45 i sognehuset.
Venlig hilsen,
Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

Børneklubber
Mariehønen
Mariehønen er legestuen for børn
fra 0 år til 0. klasse sammen med
deres forældre. Vi spiser lidt eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger fra Bibelen, leger og laver
andre aktiviteter.
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.
Vil du vide mere, så kontakt:
Jette Kristoffersen, 60845520
Susanne Lunderskov 60862617
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
Vil du vide mere, så kontakt
Mette Nørgård Pedersen 40954529
Dorthe Bjerge 30292663
Har du lyst at se om klubberne er
noget for dig, er du velkommen til
at møde op og prøve det eller kontakte en af lederne.

Frokostpausen

Mandagscafé

- et fællesskab for mænd

Vi holder frokostpause onsdag den 7.
og 21. november kl. 10.30 -13.00
i Mårslet Sognehus

Mandag den 12. november
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset

Babysalmesang
Næste hold begynder fredag den 2.
november kl. 11.00

Babysalmesang er et tilbud for forældre og babyer, når de er ca. 2-8 måneder gamle. Vi mødes hver fredag kl.
11.00 i Mårslet Sognehus.
Med sange, salmer, fagter og simple
rekvisitter sættes sanserne i spil. Forældre og børn får et fælles musikalsk
repertoire, som man kan bruge derhjemme. Babysalmesang er en sjov,
rolig og musikalsk stund, hvor nærværet og glæden er i centrum.
Der er efterfølgende kaffe/the, småkager og hyggeligt samvær for dem, der
har lyst.
Babysalmesang ledes af kirke- og kulturmedarbejder, Johanne Buur Okkels,
der bl.a. har sunget 12 år som kirkesanger og studeret sang ved MGK Sønderjylland og Musikterapiuddannelsen i
Aalborg.
Et forløb består af 8 gange, og det koster 200 kr. at deltage. Næste hold begynder til november. Tilmelding pr.
mail til:
kkm.maarsletkirke@gmail.com
Venlig hilsen,
Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

Vi lægger ud med rundstykker og kaffe. Bagefter er der underholdning og
frokost. Tilmelding er ikke nødvendig,
men modtages gerne. Velkommen!
På gensyn!
Jørgen Brandt Andersen,
tlf. 2979 0264
og Knud Lunderskov,
tlf. 4011 0175.
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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

Folkekirkens Ungdomskor
fylder 50 år

Hyggeklubben
Tirsdag den 13. nov. kl. 14.00

Kongehusets chauffør fortæller om
sit arbejdsliv

Foto af Mårslet Kirkes Pigekor

Foreningen ”Folkekirkens Ungdomskor” – i daglig tale kaldet ”FUK” –
blev stiftet den 11. november 1968.
Foreningen er i dag landets største
kororganisation med ca. 12.000 aktive sangere i hele landet – børn, unge
og voksne. I Mårslet er vi også medlemmer af foreningen.

korene få mulighed for at optræde
med en egen afdeling, således at publikum og de øvrige korister får mulighed for at høre mangfoldigheden
ude i kirkerne. Derudover vil tre fællesværker blive fremført – desuden
kendte fællessange/salmer med publikum.

Jubilæet skal selvfølgelig fejres, og
det bliver det med koncerter i tre kirker samtidigt i Aarhus Stiftskreds
lørdag den 10. november kl. 12 - 14.

Mårslet Kirkes Pigekor, der ledes af
Mårslet kirkes organist og korleder,
Pia Labohn, deltager i fejringen i
Aarhus Domkirke. Alle er velkomne
til koncerten!

Jubilæumsfejringen vil foregå i Silkeborg kirke, Sct. Peders kirke i Randers samt Aarhus Domkirke.
Til koncerterne i de tre kirker vil alle

Søren Sørensen har i sit virke gennem
20 år ved Kongehuset kørt for samtlige
medlemmer af Det danske kongehus.
Han har desuden kørt for et bredt udsnit af de øvrige udenlandske Kongehuse samt for mange af de statsoverhoveder, der har deltaget i Kongehusets
større, offentlige arrangementer.
Der serveres som sædvanlig kaffe/the
og hjemmebag for 40,00 kr.
Alle efterlønnere og pensionister i
Mårslet er meget velkomne!

Mårslet Indre Mission
Onsdag den 14. november kl. 19.30 i Denne aften vil forsøge at føre os ind i
Mårslet Sognehus:
bønnens verden og give os redskaber
til et dybere og rigere liv i bøn.
Møde med sognepræst Flemming
Flemming Baatz Kristensen er udover
Baatz Kristensen, Sct. Pauls kirke,
at være sognepræst også forfatter til
Aarhus. Emnet for denne aften er: ”Et flere bøger og prædikensamlinger.
liv i bønnens skole”.
Torsdag den 29. november kl. 19.00
i Mårslet Sognehus:
Fyraftensmøde med Jørgen Bækgaard
Thomsen, Beder. Emnet for denne aften er udgravningen i Shilo.
Alle mennesker kender til at bede.
Nogle beder regelmæssigt.
Men kan vi lære at bede? Blive bedre
til det?
Kan bønnen få mere betydning for os?

har speciel klang for en dansker, for
det var danske arkæologer, der startede
udgravningen allerede i 1926-32. Der
har siden været lange pauser, men nu
graves der igen. Jeg fik lov til at være
med i år. Hvis tiden tillader det, fortæller jeg også lidt om spændende udgravninger i Maria Magdalenes by ved Genesaret Sø. Mødet slutter kl. 20.15.
Alle er velkommen til de to møder.

Shilo er stedet, hvor israelitterne anbragte pagtens ark og tabernaklet, da
de kom fra Egypten og 40 års ørkenvandring. Der er mange udgravninger i
gang i Israel, men udgravningen i Shilo
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Nyt fra menighedsrådet: Sikring af gravsten
Efter en tragisk ulykke på en Københavnsk kirkegård og efter anbefaling
af arbejdstilsynet har vi på Mårslet
kirkegård, ligesom i det ganske land,
igangsat en registrering af gravsten,
som synes at udgøre en sikkerhedsrisiko især for kirkegårdspersonalet
men også for besøgende på gravstederne samt for andre mennesker, der
færdes på kirkegården.
Når registreringsarbejdet er afsluttet,
og menighedsrådet har tal på, hvor
mange gravsten sikringen omfatter, så
er tiden inde til, at det tunge sikrings-

arbejde kan iværksættes via en stenhugger eller en entreprenør.
Der findes flere sikringsmuligheder,
men det vil fagfolkene afgøre i samarbejde med kirkegårdens personale.
Sikringskvalitet: Kan sten rokke? kan sten vælte? - så kan sten gøre
skade.
På vores kirkegård har vi mange
gravsten, som udgør et stykke kulturhistorie, og et vist antal er udvalgt
som bevaringsværdige af nationalmuseet. Disse gravsten er menighedsrådets ejendom, og vi hæfter derfor

økonomisk for gravstenssikringen.
Derimod, hvis et gravsted er i brug, så
tilhører gravstenen gravstedsejeren,
og det er denne, der hæfter økonomisk for gravstenssikringen.
Alle
gravstedsejere
med
”risikosten" vil efter gennemgangen
af gravsten modtage et brev med relevante oplysninger vedrørende sikringens art samt pris herfor.
Venlig hilsen ,
Kirke og kirkegårdsudvalget

Frivillig fredag
Den 28. september blev der i Folkekirkesamvirkets
regi
afholdt
såkaldt
"frivilligfredag" med sang og musik foran Domkirken på Store Torv i Aarhus.
Mårslet var repræsenteret af Signe Høg,
Anders Kristoffersen og Susanne Lauritsen. Efter en lille vandretur rundt i Aarhus blev dagen afsluttet med en andagt i
Domkirken ved biskop Henrik Wiig
Poulsen. Her er en stribe billeder fra arrangementet.
Fotos af Jørgen Lauritsen
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KulturCafé 8320
StrikkeCafé søndag den 18. november kl. 15.00 i Sognehuset
Undervejs serveres kaffe/te med hjemmebag.
STRIKKEensemblet består af tre garvede, idérige fynske musikere, der alle
er kendt fra andre musikalske sammenhænge:
Jesper Vinther Petersen, harmonika
(bl.a. folkemusikgruppen Phønix og
Anja Præst Trio)
Kai Stensgaard, vibrafon og percussion (estimeret marimbasolist verden
over og en del af mange internationale
musikalske samarbejder).
Tine K. Skau, blokfløjter, whistles,
basklarinet mm (TRIOfabula, HALFDANensemblet, Flauti Con Amore
mm).

Så prøver vi noget helt nyt!
Vær velkommen til strikkekoncert!

Vi glæder os til at se alle håndarbejdsglade musikelskere til en arbejdsom og
forrygende strikkekoncert.

Entré kr. 50 kr. inklusiv kaffe/te/kage
(kontanter og MobilePay modtages).

STRIKKEensemblet er parat med en
inspirerende blanding af klassisk mu- Arrangementet er for ALLE uanset
sik, folkemusik og håndarbejdsfortæl- håndarbejde… også alle dem, der ikke
har strikketøj at tage med.
linger.

Tak, du gamle skjald!
mest se noget andet og noget mere i de
mennesker, vi måske enten overser
eller ser ned på. Guds virkelighed er,
at han ser os, som dem vi er, han ser
noget mere og bedre, og han tør gå ind
i det liv. Kim Larsen havde altid noget
på hjerte og har selv sagt, at Vor Herre
måtte vide, hvor hans tekster kom fra.
Med evangeliet i baghovedet virker
især teksten fra dette gamle Gasolinnummer stærkt:

Langebro

Kim Larsen- Franz Beckerlee-Wili
Jönsson

Ved redaktionens afslutning modtog vi
den sørgelige nyhed om Kim Larsens
død. Det er ikke chokerende, at også
han var dødelig, men da han har været
en del af stort set hver eneste danskers
liv med sine påtrængende og livgiven-

de sange, hvad enten de var rebelske
eller inderlige, vil vi her sige ham tak!

Da jeg gik ud over Langebro
en tidlig mandag morgen
da så jeg en der stod og græd
Hvis du tør - så kom med mig

Jesus siger flere steder: ”Kom og se”, (Resten af sangteksten ”Langebro” kan
fordi han vil have os til at se noget me- læses på næste side.)
re dybde i tilværelsen, ja først og fremMÅRSLET BLADET november 2018
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Kontakt Kirken
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: Mandag

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
Grønnegade 83, 1. th.
8000 Aarhus
Tlf. 40416401
TBNI@km.dk
Fridag: Mandag og tirsdag
KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Træffes på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
hmb@km.dk
ellers henvises til sognepræsterne

GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk

Kirken
Kirken er lukket pga. renovering.
Gudstjenesterne er rykket til Mårslet
Sognehus og nabokirker. Gudstjenesternes placering fremgår af kirketiderne her i bladet, på kirkens hjemmeside og af skiltning ved kirke og
sognehus.

Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 14. november
kl. 19.00-22.00
Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle er velkomne til møderne.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Tlf. 21314827
rl@maarslet-kirke.dk
KIRKEVÆRGE
Arne Andersen
Tlf. 8629 2851
aa@maarslet-kirke.dk

KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Johanne Buur Okkels
Træffes i sognehuset tirsdag, onsdag
og fredag.
Telefontid kl. 12.00-12.30.
Tlf. 40224076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Mårslet Kirke er på
Facebook!

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

Tak, du gamle skjald
Langebro

Kim Larsen- Franz Beckerlee-Wili
Jönsson
Da jeg gik ud over Langebro
en tidlig mandag morgen
da så jeg en der stod og græd
Hvis du tør - så kom med mig
Jeg gik forbi dæmonernes port
ud for Kofoeds Skole
der stod en flok og drak sig ihjel
Hvis du tør - så kom med mig

Jeg mødte en der gik rundt med
"Vågn OP"
hun var Jehovas vidne
Hun råbte:
Jorden går under idag
Hvis du tør - så kom med mig
Jeg så en kvinde der løb efter
sin mand
hun havde så skønne øjne
Hun råbte:
Hey, du har stjålet mit liv
Hvis du tør - så kom med mig
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Julemarked på Kildevang
Lørdag d. 24. november 2018
Kl. 13.30 – 15.30

Julemarked i kælderen:
Salg af julekort, nisser, engle og kalenderlys.
Du vil også kunne købes hjemmelavet marmelade og småkager
m.m.
Julestue i aktivitetscentret:
Stor tombola, amerikansk lotteri og man kan købe gløgg, kaffe
og æbleskiver.
Der er masser af hygge og tradition. Alle er velkomne.
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Aktiviteter i
November 2018.

Fredag d. 2. nov. kl. 13.45.
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.

Onsdag d. 14. nov. 18.00 -20.00.
Årsmøde og valg til nyt Centerråd. Se omtalen
I dette nummer af Mårsletbladet.

Mandag d. 5. nov. kl. 14.00.
Lille Banko.

Onsdag d. 21. nov. kl. 14.00.
Lille Banko.

Søndag d. 11. nov. kl. 14.00.
Store Banko.

Lørdag d. 24. nov. 13.30-15.30.
Kildevangs store årlige Julemarked. Se omtalen
I dette nummer af Mårsletbladet.

Mandag d. 12. nov. kl. 14.00.
Kom og syng med Solvej.

Fredag d. 30. nov. kl. 14.00.
Der bages vafler.

Ret til ændringer forbeholdes.
Lokaltelefonnumre til:

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
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817
Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/
Caféens tlf.: 41855225
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86290447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076

Birgit W. Jørgensen, Forstander tlf.: 29209651
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

ARKIVERNES DAG 2018
Aktivitetskalender
Tirsdag den 6.11. kl. 19-21
Egnsarkivet er åbent
Lørdag den 10.11. kl. 11-14
Arkivernes Dag - Åbent hus
Onsdag den 14.11. kl. 16-17.30
Egnsarkivet er åbent
Torsdag den 15.11. kl. 19.00
Lokalhistorisk Aften
Tirsdag den 20.11. kl. 19-21
Onsdag den 28.11. kl. 16-17.30
Egnsarkivet er åbent
Lørdag den 24.11. kl. 13.30-15.30
Julemarked på Kildevang
Weekenden den 24.11. og 25.11.
Julestue i Borgerhuset

Nye boliger under opførelse på Ovesdal, 1978.

Mårslet i udvikling

Et udvalg af byggeri siden 1970

Lørdag den 10. 11. kl. 11-14

Arkivernes Dag
Åbent Hus
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 med overskriften:
Mårslet i udvikling.
Arkivmedarbejderne er klar til at
svare på spørgsmål og vise rundt og
så er der selvfølgelig kaffe på kanden.
Måske har du bedre tid at besøge dit
egnsarkiv denne lørdag - du er meget
velkommen!

SFO-byggeri på Mårslet Skole, 1990.

Indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej.

Bevar Kulturarven

Find os på:
maarsletarkiv.dk

Vi har alle ansvar for bevaring af kulturarven. Derfor er det også afgørende, at
private personer, foreninger og virksomheder understøtter arkivet og kulturarven ved at aflevere deres historiske materiale. Materialet kan være dokumenter,
fotos, film eller lignende, men det kan også være digitale samlinger, som ligger
på en harddisk.

Mårslet - Lokalhistorie
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Lokalhistorisk aften — Familien Rosendal
— et liv med gartneri og spejderi
Torsdag den 15. november kl. 19.00 i Sognehuset

Denne aften har vi inviteret gartner
Vilhelm Rosendal, født 1945 i Mårslet, nu bosiddende på Midtsjælland,
til at fortælle om sin familie, og de
spor, som den har sat sig her på egnen. Familien Rosendal er gartnere på
både fædrene og mødrene side. Vilhelm er født midt i en større søskendeflok, og flere af hans søskende vil
deltage på aftenen.

Mårslet Handelsgartneri, Birkedal på Gl. Bedervej 9.

Vi skal høre om gartnerierne Birkedal
og Rosenfryd, om tilknytningen til
Vilhelmsborg, om de grønne spejdere
i Mårslet, som familien Rosendal startede her i 1928 - for 90 år siden - og i
mange år var en aktiv del af. Vilhelm
Rosendal fortæller også om sit eget
liv med jord under neglene, som ejer
af havecenteret, der kom på landkortet
med rosendåb og involvering af Kongehuset. Kom og hør om dette og meget mere. Alle er velkomne!
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,-

Mårslets KFUM-Spejdere på tur, heriblandt 3 Rosendal-brødre.
Rosenfryd, Bedervej 97, hvor
man svagt kan
ane spejderliljen i den store
græsplæne. Det
kom nogenlunde til at passe
med, at der
blev bygget et
nyt drivhus hver gang der
kom et nyt barn
- i hvert fald
endte det med
11 drivhuse.
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Åbent alle dage

8-21
Tlf. 88526978

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Jens Sørensen

NY FORMIDDAGS-LITTERATURKREDS I MÅRSLET!
Efter mange henvendelser om deltagelse i ”Litteraturkredsen 8320”, har kredsen nu gjort det muligt at oprette en parallel kreds: ”Formiddags-Litteraturkredsen 8320” i Mårslet.
Litteraturkredsen 8320 blev i sin tid oprettet under ”Væreby-Leveby-projektet i år 2000” og er fortsat selvkørende med
stor succes. 26 meget trofaste medlemmer fra Mårslet mødes 8 onsdag aftener om året på 19. år.
Der er pt. ikke mulighed for at tage flere medlemmer ind i denne kreds (max. antal er 26 deltagere) - derfor oprettes nu
en ny parallel kreds i Mårslet! Det bliver, efter flere ønsker fra byens borgere, en formiddagskreds, som får mulighed
for at mødes 4 tirsdage i foråret 2019, og fremover den 2. tirsdag i 8 måneder om året - 4 gange om foråret og 4 gange
om efteråret.
Første mødegang bliver tirsdag den 8. januar 2019, klokken 10.00 i Mårslet Sognehus og herefter:
Tirsdag den 12. februar 2019 Kl. 10.00 – 12.00 i Mårslet Sognehus.
Tirsdag den 12. marts 2019 Kl. 10.00 – 12.00 i Mårslet Sognehus.
Tirsdag den 9. april 2019 Kl. 10.00 – 12.00 i Mårslet Sognehus.
Er du interesseret i at deltage eller blot høre mere om den nye læsekreds i Mårslet, er du meget velkommen til at kontakte en af nedenstående personer, inden den 1. januar 2019.
Med venlig hilsen
Stinna Raavig (Stinnaraavig@gmail.com) eller Anna Johnsen (anna.johnsen@mail.dk) sms: 25 52 09 27

Økonomisk støtte til TMG
Under dette års byfest i august modtog TMG årets sponsorcheck fra OK Benzin og SuperBrugsen Mårslet, der denne
gang lød på 47.770,86 kr.
”Igen i år er vi de heldige og lykkelige modtagere af sponsorpenge fra OK/SuperBrugsen. De sponsorkroner giver os i
TMG nogle økonomiske muligheder for at gøre nogle ting for idrætten i Mårslet og for Mårslets borgere,” lyder det fra
TMG’s næstformand, Hans Jørgen Jørgensen, der fik overrakt checken af formanden for Mårslet og Omegns Brugsforening, Anne-Mette Bay Bjørn.
”I år har vi valgt at give økonomisk støtte til den nyoprettede
Floorball-afdeling, og i forbindelse med Multihallen har der
været brug for diverse inventar,
som vi har kunnet bidrage med.
I anledning af TMG’s 150 årsjubilæum afholdt vi et
’stjerneløb’ for alle byens borgere, med deltagelse af alle
TMG’s afdelinger. Alle deltagere fik en unik jubilæumsmedalje,” fortæller næstformand
Hans Jørgen Jørgensen.
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Nystartet selvstændig ergoterapeut fra Fløjstrup, vil nu også gerne hjælpe beboere i Mårslet
Helle Hammer Mortensen startede virksomheden ’Personlig Ergoterapi’
i foråret 2018 under mottoet: Bedst muligt liv til alle.
Helle tilbyder at hjælpe unge og ældre med, for eksempel, at komme i gang med
at forholde sig til sygdom, at holde hus og have, at gå ture, at afklare jobmuligheder, at køre med bus eller letbane, eller hvad som helst andet, som falder
svært. Helle ser som ergoterapeut på hvilke aktiviteter, der er vigtige for den enkelte at kunne udføre og hun vil sammen med klienten sætte, og nå de mål som
sættes.
Et eksempel kunne være en person, som efter sygdom ikke mere føler sig tryg
ved at gå en tur i skoven. Helle vil sammen med klienten afklare, hvorfor denne er blevet utryg ved at gå i
skoven. Derefter lægger de sammen en plan, som skal føre til, at klienten efter vurdering, afprøvning og træning, igen kan føle sig tryg ved at gå i skoven. Helle ser også gerne på hensigtsmæssig boligindretning, vejleder omkring hjælpemidler, formidler kontakt til kommunens borgerkonsulenter, yder supplerende træning til
dem, som gerne vil træne mere end det de kan bevilliges, tager med til lægebesøg og meget andet, som kan
støtte den enkelte i et aktivt liv. Helle har arbejdet i næsten 20 år som ergoterapeut, og har en bred erfaring fra
lokalcentre, plejehjem og Geriatrisk Team på Aarhus Sygehus, nu klinik for ældresygdomme.
Helle er opvokset i Beder og har boet i mange år i både Beder, Malling og Fløjstrup. Hendes far boede de sidste år af sit liv på plejehjemmet Kildevang, og i de år kom hun og hendes far en del i Brugsen og i boligkvarterne omkring Kildevang.
Helle kan kontaktes via hjemmesiden, www.personligergoterapi.dk eller på tlf. 25335727
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Skift til den lokale bank ...

ONLINE

OFFLINE

... vi står klar til at modtage dig.

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg • 8630 3700 • tranbjerg@djurslandsbank.dk
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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. februar og 10. august
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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HELLE HAMMER MORTENSEN

www

Elmosevej 20, 8330 Beder
25 33 57 27
h e l l e @ p e r s o n l i g e r g o t e ra p i . d k
www.personligergoterapi.dk
39429934

Jeg er medlem af Ergoterapeut Foreningen
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VI SØGER I MÅRSLET
... TIL KONKRETE KØBERE

=?

BROHOLM BOLIG ER DIN CITYMÆGLER
MED LOKALKENDSKAB I MÅRSLET
Vi ved, hvad vi
snakker om
- Vi bor også i Mårslet

•

ETPLANSVILLA PÅ 120 - 150 M2 TIL PAR, DER NETOP
HAR SOLGT.

•

VILLA PÅ 130 - 170 M2 TIL FAMILIE, DER BOR TIL LEJE

•

VILLA TIL ISTANDSÆTTELSE TIL UNGT PAR.
FRA 130 M2

•

RÆKKEHUS ELLER MINDRE VILLA PÅ 100 - 130 M2
TIL UNGT PAR

KONTAKT OS FOR EN
UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

VI ER HER FOR DIG ...
... ET UAFHÆNGIGT ALTERNATIV

.217$.726
+DUDOG-HQVHQV3ODGV
$DUKXV&
xLQIR#EURKROPEROLJGN
ZZZEURKROPEROLJGN
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MOBELGÅRDEN MÅRSLET

24 ÅRS

ET BESØG VÆRD!

Opkøbt
restlager

Opkøbt
restlager

Begrænset
parti

Begrænset
parti
Beta sofa, udgået model (Uden armpølle)
2½ pers sort læder Vejl: 21.040.- NU KUN: 11.995.3 pers sort læder Vejl 23.800.- NU KUN: 13.995.-

Kadett udgået model.
2 pers sort læder stel bøg sæbe Vejl 25.414.- NU KUN: 15.995.3 pers sort læder eg ubh Vejl 34.450.- NU KUN: 21.995.-

Begrænset
parti
Aco bakkeborde
James bøg melamin før: 1189.- NU KUN: 895.James eg melamin Før: 1539.- NU KUN: 1.150

Jubilæums
tilbud

12.995.-

Jubilæums
tilbud
Jubilæums
tilbud

7.164.-

25%

Tilbud i Hallingdal stof 58 valgfri farver
2 pers Før: 17.381.- Leveres også som 3 pers og stol med
tilbud. Ekstra tillæg for knapper.

25% på valgfri Mogens Hansen Hjørnesofa, sofa eller stol i
6 farver lækker blød seminailinlæder. Også tilbud på stof.
Nedsatte Mogens Hansen udstillings modeller i butikken:
spar 35%

Jubilæums
tilbud

Jubilæums
tilbud

14.990.-

14.495.-

Nielaus model London 3 pers sofa med mulighed for
højere ben monteret med Hallingdal stof Kvadrat Vejl
19.850.- Jubilæums tilbud på alle Nielaus modeller i butikken. Nedsatte Nielaus udstillings modeller spar 35%

Valgfri model

20%

Arne Vodder skænk AV08 eg sæbe vejl 18.263.Jubilæums tilbud på alle Snedkergaarden modeller i butikken.

Jubilæums
tilbud

Stouby Albert stol høj natur gjord stel bøg sæbe Vejl pris
8.955.- Også tilbud på lav stol og skammel. Tillæg eg.

Haslev borde valgfri model – 20%

Jubilæums
tilbud

7.980.-

11.995.Jubilæums
tilbud

Jubilæums
tilbud

2.495.Hestbæk sovesofa model 145 monteret med
f.eks uldstof Vejl: 9.978.-

Delta Adventure stol og skammel læder sort, brun
eller cognac Vejl 18.580.- Valgfri Brunstad sofaer
og stole stof eller læder – 25%

Spisebordsstol model Net-Up, eg sæbe.
Vejl 4.048,-

2.895.Spisebords stol Model 600, eg sæbe.
Vejl 3.904.-

Vi byder
på noget
lækkert til
halsen.
FK Møbeldesign 20%

Klim reol 20%
LANGBALLEVEJ 29, 8320 MÅRSLET
TELEFON: 28 40 84 20
WWW.MOBELGAARDEN.DK
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ÅBNINGSTIDER:
TIRS-FRE 13-18, LØR 10-15
1. SØNDAG I MD. 10-15
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FIND VEJ
TIL OS!

Atom reol 25%

MOBELGÅRDEN MÅRSLET
AARHUS >

-personlig og faglig betjening

Moesgaard Museum holdt åben udgravning den sidste lørdag i september, i forbindelse
med et af de mange – og store – fund af oldtidsminder, som arbejdet med BederBeringvejen afdækker. Arrangementet på Henriettegårdens mark på Nymarksvej var
meget velbesøgt, og utroligt spændende, ikke mindst fordi flere arkæologer var i gang
med gravearbejdet, samtidig med, at de fremmødte fik fortællingen om det sted og de
fund, som udgravningen har bragt for dagens lys.
Om udgravningen fortæller museet,
at prøvegrøfterne, der blev gravet på
marken i foråret, afslørede en jernalderlandsby fra omkring Kristi fødsel, samt en mose med spor af tørvegravning og ofringer. Ind til nu er
der fundet ti til tolv huse med avlsbygninger til, men det forventes, at
der kan dukke flere op.
Byen har udviklet sig over en
periode på 100
år eller lidt mere, og er derefter
blevet forladt
igen. Et mønster,
som var ganske
almindeligt i den
ældre jernalder.
Museet er lige
nu engageret i
det største gravearbejde i de
seneste år, idet
en halv snes
fund på de første
12 kilometer af
Beder-Beringvejen, kalder på
nærmere undersøgelse og udgravning. Det bliver
spændende at
følge med i – og
man kan håbe på
flere lignende
arrangementer
som det, der blev
afholdt på Henriettegårdens udgravningsfelt.

Tekst og fotos:
Ole Hansen
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