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Leder: Nu er processen om Beder-Beringvejen i gang
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I den seneste leder kunne vi fortælle at anlægsprocessen til BB vejen ville
blive indledt med et borgerrettet informationsmøde i Tranbjerg d. xx oktober.
Mødet blev afholdt af Aarhus Kommune på foranledning af de sydlige Fællesråd. Mødet er nu afholdt for ca. 200 fremmødte.
Processen for lodsejere blev gennemgået af Aarhus Kommune
Aarhus Kommune oplyste om sin behandling af støjforhold
Aarhus kommune gennemgik derefter den samlede proces- og tidsplan
Som fællesråd er vi meget opmærksomme på støj og landskabelige forhold og
nævner dette for Aarhus Kommune ved enhver lejlighed. Der blev på informationsmødet bedt om, at procesplanen blev tydeliggjort og lagt åbent frem
for borgerne på Aarhus Kommunes hjemmeside, så det er tydeligt for borgerne, hvordan man kan følge og deltage i processen. Foreløbig kan der findes
oplysninger om Aarhus Kommunes proces på (LINK). Mårslet Fællesråd har
hjulpet kommunen med at anvise steder i Mårslet, hvor informationstavler og
markeringer af niveauforhold i terrænet kan opsættes.
Ud over Beder Bering vejen har Aarhus Kommune aktuelt en række aktiviteter i Mårslet og omegn:

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.

Kommunalt anlægsbudget – Fællesrådet forbereder indstillinger til kommunens anlægsbudget for stier, fortove, krydspunkter mv. på baggrund af
Helhedsplanen og udvalgsindstillinger. Der hvor disse er nært forestående inddrages berørte grundejerforeninger direkte i forberedelserne.
Udvikling af cykelstier og stier ifm. BB vej – De sydlige fællesråd er ved at
koordinere forslag til sammenhængende cykelstier og stier byerne imellem.
Kommende lokalplaner i 8320 – Fællesrådene har generelt aftalt et princip
om tidlig inddragelse af lokalområderne i forundersøgelser til lokalplansforslag. Dette vil vi som fællesråd holde Aarhus Kommune fast på.

Distribution:
Bladet omdeles 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

Mårslet Fællesråd arbejder også med næste skridt i Helhedsplanen for 8320.
De to udvalg for Byens afgrænsning og Grønne områder og stier, har nu
fremlagt deres arbejde for Fællesrådet, der er taknemmelig for udvalgenes
omfattende og fine arbejde og gode forslag. Fællesrådet forbereder nu inddragelse og høring af 8320.

Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. +45 8627 5499
www.werk.dk – werk@werk.dk

Vi har som fællesråd besluttet følgende tilgang til høring:

Indlæg til bladet indsendes til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk
Indlæg repræsenterer ikke nødvendigvis bladets holdning, men indsenderens. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte stof.

Mårslet Bladets tekster må gengives med angivelse af kilde. Fotos må kun gengives i andre
trykte og digitale medier med fotografens
tilladelse.

Forsiden: Snevejr i Mårslet, oktober 2018.
Foto v/ Ole Hansen
Bagsiden: Mårslet Kirke - dronefoto v/ fotograf Lars Lund, Grøn Kommunikation

1. De mest berørte parter inddrages først. De vil ske ved direkte inddragelse af
de nærmeste grundejerforeninger og parter.
2. Efter den direkte inddragelse og tilpasning af fremsatte forslag, fremlægges
information på flest mulig kanaler. Fællesrådet arbejder på en kommunikationsplan.
3. Slutteligt afholdes borgermøde, hvor forslagene kan debatteres.
Vi opdaterer nu Mårslet.net til ny version hurtigst muligt, så alt materiale om
Helhedsplanen kan ses der. Vi ønsker at byens borgere løbende orienterer sig
der og kommenterer på detaljerne i byens fremtid.

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
FU-medlem:
FU-medlem:
FU-medlem:
FU-medlem:
FU-medlem:
Suppleant:
Suppleant:
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Anders Kjær
Jens Thomsen
Carsten Bedsted
Anette Poulsen
Simon Axø
Poul H. Poulsen
Lars Munk
Søren Pallesen
Troels Laursen
Finn Larsen
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Langballevænget 111
Tranbjerggårdsvej 20
Hørretløkkevej 2
Nymarksallé 128
Testrup Højskole.
Hørretløkken 48
Tingskovvej 10

8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 23 38 21 72
Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 21 21 22 05
Tlf. 29 20 96 34
Tlf. 86 29 03 55
Tlf. 28 11 65 36
Tlf. 30 55 33 98

MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com

Hørretvej 12
Langballevænget 92

8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 86 29 05 00
Tlf. 40 85 95 00

MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com

En klumme om store og små ting
Julen er atter over os…
Eller som en af vore store, danske poeter, P. Sørensen Fugholm, så smukt siger det:
Kalenren aldrig stile staar
men bliver ved og gaar og gaar
og pluslig er det Vinter,
før at man ved det, er det Jul

Med Risengrød og Stej og Sul
Og glade barndomsminder.

Selvom vinteren først begynder 1. december, og julen lige siden vikingetiden, (– og sikkert før den –), har hørt
vintermørket til, begynder den i vore dage efterhånden midt i efteråret. Man overfaldes allerede i oktober af
juletræer, glaskugler og nisseskæg, når man vover sig ud i forretningslivet.
Heldigvis kan man altid trøste sig med at naturen skaber sin egen pynt på træerne…
…og ikke mindst lade Sørensen Fugholm tolke julens inderste væsen for os
og på forbilledlig og underfundig vis formidle ægte julestemning til os
- når det nu er blevet december:
Naar Julen sig nærmer, saa bliver man fuld
af barnlig Forventning og Glæde.
Om Aftningen klipper man Engler af Guld,
og saa er der Stemning til Stede!!
De prægtigste Arke af farvet Papir
paa Bordet dem breder, oh, det er en Svider.
Om Fader spændt Børnene vrimler,
imens han dem klipper i Strimler.
(P. Sørensen Fugholm 1923-1939)

Dette er så årets sidste Mårslet Blad. Når noget er ’sidste’, giver det ofte anledning til at se tilbage på det, som
er gået forud, og det giver ikke mindst anledning til funderinger over, om alt dette foregående før ’sidste’ har
været anstrengelserne værd – endsige om det har været til glæde for nogen.
Vi i redaktionen beflitter os på at lave så godt et blad, som det er os muligt, ligesom vore tilknyttede partnere,
Kirkebladet, Skolen, Lokalarkivet, Kildevang og TMG sikrer solid formidling om de områder, der hører dem
til. Det er vores håb, at vi dækker så bredt, at de fleste i 8320 kan finde noget af interesse i Bladet – men vi
modtager meget gerne gode ideer og forslag til emner at tage op i det nye år fra vore læsere.
Her ved årets afslutning vil vi i redaktionen således ønske vore læsere, annoncører og bidragsydere en glædelig jul og et godt nytår – og ikke mindst på gensyn i det nye år.

Tekst og billeder v/ Ole Hansen
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Robotter og digital teknologi i
Skrevet af lærer
Der er vist ikke nogen tvivl om, at digital teknologi
fylder mere og mere i både voksnes og i høj grad
også i børn og unges liv. Vores smartphone er f.eks.
altid lige ved hånden og bliver brugt flittigt, børn
betjener med stor sikkerhed både tablets og computere, og digitale teknologier præger i højere grad
både vores arbejds-, skole- og fritidsliv.

Børn og unge betegnes som digitalt indfødte
Nogle betegner vores børn og unge som digitalt indfødte, altså som værende født ind i et liv, hvor de digitale
teknologier er en selvfølge, og mange anser børn og unge for at være teknologiske superbrugere. Men det, at
vores børn og unge er eminente til at bruge teknologien,
betyder ikke nødvendigvis, at de forstår hvordan den
virker og kan arbejde innovativt med den.
Undervisningsminister Merete Riisager har udtalt:
”Danske børn og unge skal kunne skabe kreativt, med
digital teknologi og ikke blot være brugere af den”. For
at kunne det, skal børnene lære at forstå den digitale teknologi der er, og med tiden bliver en endnu større del af
deres hverdag, og de skal øve sig i at anvende den digitale teknologi som et værktøj til problemløsning og innovation.

Nye produkter
Det vil vi på Mårslet skole støtte ved at udvikle en
undervisning, hvor eleverne kan eksperimentere,
lege og være kreative med
teknologi. Vi vejleder eleverne i at arbejde i designprocesser, hvor de netop
øver sig på at kunne anvende forskellige digitale teknologier til at udvikle nye
produkter.
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indskolingen på Mårslet Skole
Sara Petrat-Melin

Børnene er meget motiverede for legen og arbejdet med robotterne. Vi oplever, at det er en aktivitet, hvor de i høj grad skal bruge deres logiske
tænkning, men hvor også kroppen kommer i spil
via legen, og dermed hjælper børnene med at
lære og huske.

Børnene i indskolingen leger med robotter
Mårslet skole har allerede et velfungerende FabLablokale, hvor eleverne fra 4. til 9. klasse arbejder i designprocesser og anvender f.eks. robotter, vinylcutter og 3D
printer. Men i dette skoleår har vi derudover rettet blikket
mod indskolingen, for i højere grad også at skabe undervisning, hvor skolens yngste elever lærer og leger med og
om digitale teknologier.
Gulvrobotten Blue-Bot
Et af tiltagene i indskolingen er indkøb at et klassesæt
Blue-Bots. En Blue-Bot er en lille gulvrobot, der programmeres via knapper på robottens ryg. Robotten kan køre
frem, tilbage, dreje 90 grader til højre og til venstre, samt
holde pause. Når børnene arbejder med robotten øver de
sig i helt simpel programmering.
Denne forståelse af programmering mener vi kan lede til,
at børnene får en begyndende oplevelse af, at programmering som værktøj kan bruges til at arbejde kreativt, samt til
at løse problemer.
De nyindkøbte robotter skal give lærere og pædagoger
redskaber til, både at træne faglige kompetencer med eleverne via digital teknologi, samt lade eleverne arbejde kreativt og selv udvikle nye aktiviteter med robotterne.
Børnene udvikler dansenumre med robotterne
Eleverne har, indtil videre, blandt andet brugt robotterne
til at træne færdigheder fra diverse skolefag, ved at navigere robotterne rundt på forskellige plader. F.eks. har børnene øvet sig i at læse, stave, træne engelsk, genkende
musikinstrumenter, gætte dyr, øve tabeller, løse regnestykker og træne motoriske færdigheder. Derudover har børnene også brugt fantasi og kreativitet til selv at udvikle spil,
lege, forhindringsbaner og sågar dansenumre med robotterne.
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5

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

TAKE-AWAY

95,-

Hverdagsaften
Dagens klassiske ret | Bestil på 86931025
| Se mere på mallingkro.dk

185,-

Juleaften

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

Næste nummer af Mårslet Bladet udkommer til februar
Deadline til det nr. er d. 10.januar 2019
Tekster bedes skrevet med Times New Roman, størrelse 11 pkt.
Annoncer skal indleveres som målfaste pdf-filer.
Støt Mårslet Bladet!
Private støtter som regel med 100 kr., institutioner og foreninger med 1000 kr.
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Mårslet Skole var med til skolehåndbold for første gang
For første gang i skolens historie var Mårslet Skole med
til skolehåndbold. Ti drenge fra 8. årgang var den 13. november med til kredsmesterskaberne. Drengene var kommet i pulje med hjemmeholdet, Hadsten og Skovbakkeskolen fra Odder. På papiret to væsentlig bedre modstandere. Det blev to uhyre tætte kampe, drengene spillede,
som først blev afgjort i de allersidste sekunder.

Skovbakkeskolen ender senere med at vinde kredsmesterskaberne og kvalificere sig til DM. Drengene var enormt
skuffede, men de skal have kæmpe ros for at kæmpe som
sindssyge på banen, bakke hinanden op og aldrig give op.
De skal også have kæmpe ros for selv at tage teten. Både
til de to træninger, der har været op til og på stævnedagen
var det drengene selv, der stod for det hele.

Første kamp mod Hadsten endte 16-15 i drengenes favør
efter en vanvittig 2. halvleg, hvor Mårslet Skole bliver
ramt af tre udvisninger og et efterfølgende rødt kort.
Drengene spillede i undertal i seks af de 13 minutter en
halvleg varede, og alligevel formår de at score i de sidste
sekunder og hive stikket hjem. Der var jubelbrøl og sejrsdans efter kampen.

Holdet består af Teo, Mikkel F, Marcus, Mikkel P, William, Gustav H, Frederik, Alexander og Jonathan. På billedet mangler Victor og Gustav B. Holdet har fået sponsoreret bluser af den grafiske virksomhed, Pigmentum.

Anden og afgørende kamp for videre avancement var
mod Skovbakkeskolen fra Odder, som netop havde slået
Hadsten med en enkelt pind. Også kampen her blev et
sandt drama. Drengene går til pausen nede med to.
I
anden halvleg kommer de bagud med fire, men på trods af
to gange to udvisninger kæmper de sig forbilledligt op og
udligner til 11-11. Det er stillingen i flere minutter og
Mårslet Skole har adskillige muligheder for at trække fra.
Desværre har de ikke det fornødne held til at komme foran, og som drengene havde gjort det mod Hadsten i kampen før, gør Skovbakkeskolen det mod Mårslet. Scorer i
slutsekunderne og vinder 12-11.
Tekst og foto v/ Helle Horskjær Hansen

TMG's Hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Micael Østergaard

40 25 27 11

micael.ost@gmail.com

Næstformand

Hans Jørgen Jørgensen

20 84 30 72

jorgensenhansjorgen0@gmail.com

Kasserer

Gerda Svendsen

40 31 13 79

svendsengerda@gmail.com

FU-medlem
Claus Jacobsen
Afdelingsrepræsentanter:

41 72 73 19

krusejacobsen@gmail.com

Badminton

Jens Birk

51 30 89 50

Basketball

Jesper Sander

20 64 02 88

jensbirk1973@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com

Cykelmotion

Hans Jørgen Jørgensen

20 84 30 72

jorgensenhansjorgen0@gmail.com

Dart

Søren Houlberg

51 88 31 22

shoulberg@mail.dk

Floorball

Henrik B. Schau

51 30 88 96

hbs@nykredit.dk

Fodbold

Helle Foged

20 47 27 20

hellefoged77@gmail.com

Gymnastik
Håndbold

Pernille Jensen
Henrik B. Jensen

51 22 85 41
40 15 78 67

pernille_b_jensen@hotmail.com

Motion

Søren Skov Skjødt

Pétanque

Kirsten Sørensen

27 59 23 51

kirstenvilly@gmail.com

Tennis
Volleyball

Henrik Breyen
Claus Jacobsen

86 29 83 22
41 72 73 19

hb@melindascandinavia.dk
krusejacobsen@gmail.com

formand@tmg-haandbold.dk
skov.firma@gmail.com

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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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Flot fremmøde til
Arkivernes Dag

Egnsarkivets åbningstider:
Tirsdag den 4. december kl. 19-21
Onsdag den 12. december kl. 16-17.30
Tirsdag den 18. december kl. 19-21
Onsdag den 9. januar kl. 16-17.30
Tirsdag den 15. januar kl. 19-21
Onsdag den 23. januar kl. 16-17.30

Den 10. november var det Arkivernes
Dag i hele Norden og rigtig mange
arkiver holdt Åbent Hus.
Vi takker alle jer, der besøgte Mårslet
Egnsarkiv. Vi fik nogle gode snakke
og blev bekræftet i, at arkivet er med
til at bevare den lokale hukommelse.
Vi talte bl.a. med gæsterne om udviklingen af Mårslet, byggeri, matrikelkort, fæstekontrakter, erindringer fra
posthuset, gartnerier, kirken, vandskader og rotter samt letbanen!
Der blev truffet aftale med flere om at
få scannet billeder og om opfølgende
besøg på arkivet til at gå i dybden med
interessante emner.

Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os!
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletarkiv.dk
Mårslet – Lokalhistorie
Giv os et like !

Meld dig og din husstand
ind i MSLF nu og betal
først til foråret!
Bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig
Mårslet Egnsarkiv.
Lokalhistorisk Forening har som formål at formidle vores lokalhistorie og
derfor arrangerer vi foredrag, byvandringer og udstillinger. Vi udgiver
bøger og hæfter og er med til at holde
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgende og bevare og stille arkivalier til rådighed.
Ved indmeldelse får du en pakke, der
bl.a. indeholder et hæfte med lokalhi-
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storie. Du kan også tilmelde dig vores
nyhedsbrev så du bliver mindet om
arrangementer og udgivelser.

Genoptryk af bogen som alle
mårslettere bør eje!

Vil du også være med?
Årligt kontingent:
Personligt: 75 kr.
Husstandsmedlemskab: 150 kr.
Henvendelse til kasserer
Kirsten Cramer, tlf. 8629 4363,
kirsten.cramer04@gmail.com

Vi udgav i år 2014 bogen Mårslet...her hvor vi bor - et udvalg af
lokalhistoriker Hans Møllers skrifter om Mårslet og solgte hele oplaget.
Flere har spurgt efter bogen efterfølgende og vi har nu besluttet at bestille
et genoptryk og i den anledning er der
også lavet lidt småjusteringer og rettet
trykfejl osv. Bogen er på 312 sider og
kan bl.a. købes på Egnsarkivet.
Prisen er stadig kr. 150,-

Glædelig jul og godt nytår
fra arkivnisserne

Julegaveidé!

For 100 år siden…
På egnsarkivet får vi hjælp til at transskribere de gamle skrifter af Helmer
Kemp Andersen, Storhøj. Senest har
han transskriberet en række dokumenter vedr. familien Olesen på Eskegården i Mårslet.
Nedenfor ses uddrag af et par af dokumenterne i tekstnær transskription.
Forpagtningskontrakt gældende fra
1 April 1905 - 31 Marts 1914 mellem
Sognepræsteembedet i Maarslet
og Gaardejer N Olesen i Maarslet.
§ 1.
Forpagteren overtager hele Præstegaardens Mark tilligemed Toften ved Haven,
der fører til Stykke No 1, i alt 18 Td Land,
fra1ste April 1905. Rotation rundt, som
bestaar af 9 Skifter paa 2 Tdr Land i hver.
Hele Præstegaardens Have med Gaardsplads samt Bevoksningen nord for Toften
er Forpagteren uvedkommende og skal af
ham respekteres. Mødding maa ikke anbringes i Gaardspladsen, men Forpagteren
skal til enhver Tid have fri og uhindret
Adgang til Pumpen i Gaarden, samt Pumpen i Kohuset. Hvis Forpagteren ikke vil
benytte Præstens Vandtrug, som er ved
Pumpen i Gaarden, har han Ret til at anbringe et andet, hvilket i saa Tilfælde Præsten skal have uforment Adgang til at benytte til at vande ved. ...
§ 2.
Af Præstegaardens Bygninger skal Forpagteren have følgende til Brug: 1/ Stakladen, 2/ Laden, 3/ de to Skur nord og vest
for Vognporten, samt i denne Plads til
Tromle, Saamaskine og et Par andre Redskaber, bag ved Præstens Vogne mod
nordvest. 4/ Hele Stalden med Undtagelse
af 1 Svinefold og (i tiden fra 15de April –
1 August) Kraftfoderkorn, der bruges til
Rugehøns, samt Adgang til samme. 5/ Af
det vestre Hus Hakkelseloen med Faaresti,
Ladet over Hakkelselo, Faaresti, Kulrum
Gæstestald, samt Loftet over Værelserne i
den søndre Ende.
Præsten holder alle Husene vedlige efter
Synets Udsættelse. Dog bemærkes, at
hvad Straataget angaar, da skal Forpagteren aarlig have fornøden Langhalm til 8
Fag Hus, som oplægges saaledes, at Præsten sørger for og betaler Tækker og
Traad, medens Forpagteren leverer fornø-

Om kort tid vil det blive muligt at se
dokumenter og protokoller på siden
arkiv.dk ved hjælp af en ny kildeviserfunktion, men der er ikke så meget
ved at se originalerne, hvis ikke vi
kan læse de gamle skrifter, så derfor
har vi god gavn af at få dem oversat,
så spændende historier kommer frem
om dagligliv og samfundsforhold der
var i Mårslet i tidligere tider.
den Haandlanger. Det beregnes til en fast
Pris aarlig, nemlig 64 Kroner.
§ 4.
Præsten har Ret til at holde Hund og udelukkende Ret til at holde Fjerkræ (30 Høns
og nogle Duer). Hønsene skal holdes borte
fra Marken i Tiden mellem Rug dræer og
Høstens Ende. ...
§5.
Forpagteren fejer i Gaarden fra Afstanden
af Laden hen forbi Kostalden og langs det
vestre Hus til Hundehuset, naar det tiltrænges. Forpagteren drager Omsorg for,
at hans Husstand omgaas forsvarlig med
Ild og Lys i de ham overladte Bygninger,
samt at der ikke finder Nattesæde, Svir
eller lignende Uskik Sted i Præstegaarden.
Tobaksrygning er til enhver Tid forbudt i
Laden og paa Stænget.
§6.
Opførelse af ny Bygning eller Tilbygning
eller Forandringer i de gamle Bygninger
kræver særlig Tilladelse af Ministeriet.
§ 8.
Som Vederlag giver Forpagteren Hakkelse
og Strøelse og Pasning af en Hest, og til
Besøgendes Heste, hvilket anslaas til Værdi 56 Kr, og kontant 480 Kr, med halvaarlig Udbetaling af 240 Kr, 1ste April og 1ste
Oktober, første Udbetaling 1ste April 1905,
og saa videre ½ Aars Forudbetaling. Hvis
Maarslet Mejeri skulde stanse eller ophøre
med at sælge Mælk og Fløde, skal Forpagteren være villig til at sælge Præsten sød
Mælk til Dagens Pris. Forpagteren leverer
Forspand med 2 Heste, Seletøj og en paalidelig Kusk til en af Præstens Vogne paa
Køreture i Omegnen. Betalingen herfor
regnes til 3 Kr ½ Dag 6 Kr til en Dag.
Udover 1½ Mil regnes for en hel Dag og
hvis Befordringen benyttes om Eftermiddagen efter Kl 10 Aften, regnes for en hel
Dag.

Gårdejer Jens Olesen 1892-1973
Eskegården
Attest
For Hr. Gdr. J Olsen Maarslet og Kreaturhandler Fangel, Sleth har jeg 27/1 19
undersøgt en Ko (blaaspættet skiferfarvet
Mule store Horn med mørke Spidser,
hvid Haledusk c 10 Aar gml). Koen var
efter opgivende indkøbt garanteret reel
men med ubestemt Kælvetid 4/12 18.
Koen kastede Kalven 25/Januar, idet der
efter opgivende flød en masse Materie
iblandet smaa Klumper fra Koen forinden den kastede en Kalv af Vægt ca 40
Pd. Kalven var behaaret over hele Kroppen, men Haarlaget ikke fuldt udvoxet,
saa Kastningen antages at være ca 6 Uger
før normal Kælvetid. For at faa afgjort
konstateret om det var smitsom Kastning,
blev Prøve af Efterbyrden sendt ind til
Veterinærfysikus til mikroskopisk Undersøgelse, og herfra er nu indløben Svar
saalydende: I den indsendte Efterbyrdsprøve fandtes Kastningsbacilhobe. Om
denne Ko kan jeg derfor attestere, at den
er lidende af den skjulte Handelsfejl
smitsom Kastning, hvilken Fejl har været
til Stede før 4/December 1918.
Aarhus 30/Januar 1919, H Christensen,
Dyrlæge. 25 Kr. 1 Bilag.

Se hele teksten på arkiv.dk
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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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Den 30. oktober inviterede Venneforeningen
Støtteforening til Kildevang,
beboerne på Kildevang og beboerne i de beskyttede boliger til en middag i cafeen på Kildevang.
Vi serverede dansk kylling og citronfromage, med vin og vand efter ønske, derefter kaffe og hjemmebagte
småkager.
Preben Ulvskov underholdt, en rigtig hyggelig dag.

Vi holder banko spil en gang om måneden, næste spil er søndag

den 27. januar 2019 kl. 14,00 i caféen
Vi ønsker os flere medlemmer, så vi stadig kan glæde vores ældre,
har du/I lyst til at støtte, er kontingentet pr. år kr. 50,00 pr. person.
Kasserer Birte Pedersen 42261992
Formand Inger Christiansen 22923016
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Aktiviteter i dec. 2018 og jan. 2019.
Mandag d. 3. dec. kl. 13.30-16.00.
Skosalg ved Karina Dyhr.

Mandag d. 7. jan. kl. 14.00.
Banko .

Onsdag d. 5. dec. kl. 14.00.
Underholdning ved Cantabilekoret.

Søndag d. 13. jan. kl. 14.00.
Musikteater. Stavtrupscenen, et velrenommeret
amatørteater, kommer forbi og opfører deres nyeste
forestilling Glade Dage På Kontoret af Henning
Lindberg og Troels Jørgensen. Kom og se, og syng
med, det bliver festligt og fornøjeligt. 25 kr. for deltagelse incl. kaffe og kringle. Dørene åbner 13.40,
hvor pianisten varmer op.

Fredag d. 7. dec. kl. 12.00.
Den årlige Julefrokost. Pris 150 kr. Tilmelding nødvendig på tlf. 30505817 senest 30. nov.
Søndag d. 9. dec. kl. 14.00.
Banko.
Onsdag d. 12. dec. kl. 9.30.
Kelds orkester spiller på Kildevang.
Centerrådet spenderer kaffe og kringle.
Husk Julehygge i Sognehuset 14.00.

Fredag d. 18. jan. 14.00.
Vi bager vafler.
Søndag d. 20. jan. 14.00.
Banko.

Torsdag d. 13. dec. kl. ca. 9.00.
Luciaoptog.

Mandag d. 21. jan. 14.00.
Syng med Uffe.

Fredag d. 14. kl. 14.00.
Kaffemik. Vi behandler luciatraditioner.

Onsdag d. 23. jan. kl. 14.00.
Kaffemik.

Mandag d. 17. dec. kl. 14.00.
Kom og syng med Josser Herold.

Søndag d. 27. jan. kl. 14.00.
Venneforeningens Banko.

Torsdag d. 20. dec. kl. 13.45.
Julegudstjeneste. Koret medvirker.

Onsdag d. 30. jan. kl. 14.00.
Eventyr ved Hanne Torp.

Fredag d. 4. jan. kl. 13.45.
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.

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. uge dk/OmraadeSyd.
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.
Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/
Cafeéns 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.
MÅRSLET BLADET december 2018
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Åbent alle dage

8-21
Tlf. 88526978

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Jens Sørensen

Juletræstændingen 2018
Året går sin gang og inden længe er julen over os.
De første juletilbud kom allerede i oktober i postkassen.
Men et står fast, og det er at vi skal tænde det store juletræ foran Mårslet kirke dagen før første søndag i advent, og det er i år lørdag den 1. december kl. 16.00
Programmer er som det plejer - julesange, julemand og
slikposer til børnene, samt udtrækning af årets julesnaps
på støttebeviserne.
Normalt er der fællessang med julens salmer i kirken
efter juletræstændingen, men i skrivende stund er der
ingen der ved, om kirken er færdigrenoveret.
Mårslet Juletræslaug

Da sidste års juletræ blev stillet op

Fotograf: Jørgen Lauritsen

Her i 2018 er Aarhus Europæisk Frivillighovedstad. Året bliver blandt andet brugt på at fejre, synliggøre og
anerkende alle jer fantastiske frivillige ildsjæle, der bruger tid og ressourcer på at gøre en forskel for andre.
Som tak for den indsats, som du og byens mange andre frivillige har lagt i årets løb, vil Rådmand for Kultur og Borgservice Rabih Azad-Ahmad, sammen med SparNord Fonden, Aarhus Motion, Tivoli Friheden og Europæisk frivillighovedstad Aarhus 2018 gerne invitere dig og dine frivillig-kollegaer til Frivilligfest i Tivoli Friheden den 5. december – dagen som af FN er udnævnt som international frivillighedsdag.
PROGRAM
15.00: Parken og forlystelserne åbner
20.30: Forlystelserne lukker
21.00: Parken lukker
Du får: Gratis entré til dig og én ledsager til Tivoli Friheden inkl. fri adgang til forlystelser.
OBS: Du skal være gyldigt tilmeldt samt medbringe print-selv-billetten, for at kunne deltage i arrangementet.
Ønsker du at medbringe ledsager, skal denne person også være tilmeldt og medbringe sin egen print-selv-billet.
Sidste dag for tilmelding er 30. november 2018.
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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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Julen og håbet
kvinde sig om, hvorfor hun havde skiftet
side. Obama ændrede ikke livet for den
sorte underklasse i Chicago. Der må ske
noget, Trump må kunne handle.

Valg i USA
I skrivende stund nærmer midtvejsvalget
sig i USA. Danmark har tilsyneladende
spillet en rolle i kampen om vælgerne. –
Til skræk og advarsel for republikanerne.
De maler et billede af vores samfund,
som vi selv har noget svært ved at genkende, og som da også er blevet korrigeret og tilbagevist fra højtstående politikere herhjemme. For nej, vi har ikke rendyrket socialisme her, og vi er ikke dovne
og ligeglade med at tage ansvar for os
selv og hinanden. I det perspektiv ser
danskere nok nogenlunde på den politiske
udvikling i USA med samme skepsis.
Eller lad mig nu bare tale for mig selv:
Da Barack Obama blev valgt til præsident, var jeg virkelig begejstret. Jeg læste
hans bog: ”Mod til at håbe”, og jeg slog
til lyd for, at det betyder noget, når en
stor leder træder frem og taler i håbskategorier. Ord skaber, hvad de nævner. Sådan syntes jeg at kunne iagttage, at Obama igangsatte en vækkelse på verdensplan. Javist, med sansen for, at det ikke
påhviler én person at ændre verden. Håb
er hårdt arbejde. Men hvis vi netop taler
på en ny måde, får vi nyt handlerum.
Og nu er vi der, hvor vi kan høre, at nogle
af dem, der i sin tid stemte på Obama,
fortrækker Donald Trump. For han skuffer ikke. Han siger ligeud, hvad han mener, og selvom han er skør og går over
grænsen, så vil han helt sikkert lytte, hvis
man kom til ham. – Sådan udtalte en sort
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Jesu fristelse
Da jeg læste dette interview på DR´s
hjemmeside, drog jeg en parallel til en
meget afgørende fortælling i Matthæusevangeliet: Jesus er lige blevet døbt for at
være solidarisk med menneskene, og nu
føres han ud i ørkenen for gennem en
prøve at vise os, om han i modsætning til
Adam kan modstå djævelens fristelser,
for så har han styrken til at frelse menneskene. Han sulter og tørster, og da han
har det allerværst, kommer djævelen og
spørger ham, om han da ikke bare kan
gøre stenene til brød, lade sig falde ud
over templets tinde eller tilbede djævelen.
Hvis han gjorde det, ville han dermed
stille sin, og alle andres sult, vise sin styrke og overlegenhed eller slippe for al
verdens besvær mod at blive hersker.
Jesus havde styrken til at sige nej til det
hele og jage djævelen væk. Han skulle
ikke være nogen brødkonge eller mirakelmager, så mennesket ikke i frihed og af
ren lyst skulle kunne tilbede ham. For så
ville vi være blevet tvungne til at acceptere alt, hvad Jesus ville have os til, hvis
han var hersker over al mad i verden.
Hvis han havde taget magten til det hele,
til at herske over al nød og ulykke og
uden videre kunne få den til at standse,
ville Jesus have haft os i sin hule hånd.
At Jesus forlanger, at vi skal have overskud til at tænke på mere end indfrielse af
vore egne behov, nemlig på frihed og
kærlighed som det største gode, er alt for
meget forlangt, lyder det gennem ateistens mund i det berømte poem
”Storinkvisitoren” i romanen ”Brødrene
Karamasov” af Dostojevskij. Jesus skulle
bare have taget den nemme løsning og
vide, at mennesker slet ikke har overskud
til at tænke på noget så flot som frihed.
Det ukuelige håb
Men intet af det, der angår menneskelivet
er Gud fremmed. Han lod sin søn blive
født ind i en verden, der allerede i de første timer før hans fødsel afviste ham. Der
var ikke plads i herberget. Men Gud finder altid en vej. Det blev til en plads i en
stald ude på marken for verdens frelser.
Englene sang, for en ny melodi lyder nu
ind i vores verden, der også dengang var
en verden, man ikke mente, var egnet at
føde børn ind i. Der var krig, brutale regi-

mer, manglende hjerterum og egoisme.
Jesu fødsel fandt sted blandt fattige folk,
og han ændrede med tiden livet for mange mennesker. Han fortalte alle dem, han
mødte, at de var noget værd, uanset hvem
de var, og hvad de havde gjort. Kvinder,
slaver og undertrykte fik pludselig at høre, at de var lige så meget værd som alle
andre mennesker over for Gud. Det gav
mod og håb.
Obamas ord og tale om håb satte sit positive aftryk i verden. Men vi mennesker
kan ikke altid tænke stort. Det betyder
ikke, at hans indsats var forgæves, for det
har betydet noget for de mennesker, der
for første gang prøvede at blive talt til på
en ny og anerkendende måde. I filmen
”Himlen over Berlin” fra 1987 lyder det:
”Der var engang, og derfor vil der altid
være”. Vi døbes til det levende håb; det
er en faktor. Det levende håb nævnes
også i ritualet ved bisættelser og begravelser, og helt konkret er vore døde her
stadigvæk med os. Fordi de var her engang, vil de altid være her.
Derfor skal vi heller ikke nøjes med at
lade det glædelige budskab om verdens
frelser være noget, vi kun hører i kirken
juleaften. Det er ikke kun for en stund, at
verden forandrer sig. Lad os tage håbsbudskabet med os videre i hverdagen og i
livet med hinanden som et alternativ til et
goldt sprog uden billeder, til forjagetheden, trætheden og tomheden. For hvis vi
vil det sammen, kan ord og tro, håb og
kærlighed virkelig skabe nye muligheder.
Det beror på en fortælling, der er fundamentet under vores liv, og jo mere vi vil
have den fortælling til at blive nærværende, jo stærkere står vi.
Glædelig jul og godt nytår!
Sognepræst, Signe Høg

Kirketiderne for Mårslet Kirke
DECEMBER
Søndag d. 2. december kl. 10.00
1. søndag i advent
Præst: Signe Høg
Sted: Mårslet Sognehus
Søndag d. 9. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Præst. Trine Bredahl Nissen
Sted: Mårslet Sognehus
Søndag d. 16. december kl. 16.00
3. søndag i advent
Musikgudstjeneste
Præst: Signe Høg
Sted: Mårslet Sognehus
Søndag d. 23. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Præst: Trine Bredahl Nissen
Sted: Mårslet Sognehus
Mandag d. 24. december kl. 13.30
Juleaften

Præst: Signe Høg
Sted: Mårslet Hallen
Mandag d. 24. december kl. 15.00
Juleaften
Præst: Trine Bredahl Nissen
Sted: Mårslet Hallen
Tirsdag d. 25. december kl. 10.00
Juledag
Præst: Signe Høg
Sted: Mårslet Sognehus
Onsdag d. 26. december kl. 10.00
2. juledag
Præst: Signe Høg
Sted: Tiset Kirke

JANUAR
Tirsdag d. 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Præst: Signe Høg
Sted: Mårslet Sognehus

Søndag d. 6. januar kl. 10.00
Helligtrekonger
Præst: Trine Bredahl Nissen
Sted: Mårslet Sognehus
Søndag d. 13. januar kl. 11.00
1. søndag efter Helligtrekonger
Præst: Trine Bredahl Nissen
Sted: Mårslet Sognehus
Søndag d. 20. januar kl. 10.00
2. søndag efter Helligtrekonger
Præst: Signe Høg
Sted: Mårslet Sognehus
Søndag d. 27. januar kl. 10.00
3. søndag efter Helligtrekonger
Præst: Signe Høg
Sted: Tiset Kirke
Kirkekaffe: Efter søndagens gudstjenester i Sognehuset er der kirkekaffe.
Her er der mulighed for at hilse på
hinanden og ønske hinanden god søndag.

Aktivitetskalender for Mårslet Sognehus

DECEMBER
Onsdag d. 5. december kl. 9.30
Engletræf i sognehuset
Onsdag d. 5. december kl. 10.30
Frokostpausen i sognehuset
Torsdag d. 6. december kl. 9.30
Engletræf i sognehuset
Torsdag d. 6. januar kl. 19.00
Jule-kirkekoncert i sognehuset
Fredag d. 7. december kl. 18.00
Fredagsspisning i sognehuset
Mandag d. 10. december kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset
Onsdag d. 12. december kl. 14.00
Adventsfest for seniorer i sognehuset

Onsdag d. 12. december kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset

Torsdag d. 10. januar kl. 16.00
Pigekoret i sognehuset

Tirsdag d. 18. december kl. 15.00
Julespil for forældre og andre
interesserede i Mårslet Skoles gymnastiksal

Mandag d. 14. januar kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset

Onsdag d. 19. december kl. 10.00
Julespil for 0. klasser i Mårslet Skoles gymnastiksal
Onsdag d. 19. december kl. 11.00
Julespil for institutioner i Mårslet
Skoles gymnastiksal
Torsdag d. 20. december kl. 10.00
Julespil for 1. og 2. klasse i Mårslet
Skoles gymnastiksal
Torsdag d. 20. december kl. 11.00
Julespil for 3. og 4. klasse i Mårslet
Skoles gymnastiksal

JANUAR

Onsdag d. 16. januar kl. 9.30
Frokostpausen i sognehuset
Torsdag d. 17. januar kl. 14.45
Korskolen i sognehuset
Onsdag d. 23. januar kl. 19. 30
Indre Mission i sognehuset
Tirsdag d. 21. januar kl. 17.00
Børne– bamsegudstjeneste
i sognehuset
Lørdag d. 26. januar kl. 9.30
Kirkernes studiedage
i Astrup Sognegård
Onsdag d. 30. januar kl. 10.30
Frokostpausen i sognehuset

Tirsdag d. 8. januar kl. 14.00
Hyggeklubben i sognehuset
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Juleaftens gudstjenester i hallen

Kildevang

Jesus blev jo ikke født på et fint herberg, da der ikke var plads til den lille
familie der, så de måtte nøjes med en
stald. Mårslet Kirke er lukket under
renoveringen, og vi må søge andre
steder hen, hvor vi kan være, mens vi
forventningsfulde glæder os til at få
Der er indgang fra skolens parke- en fin kirke igen.
ringsplads på Testrupvej. Vi håber, at
Med venlig hilsen,
mange af jer vil dukke op og være
Signe Høg og Trine Nissen
med til at skabe en festlig stemning
på trods af de anderledes rammer.

Torsdag d. 20. december kl. 13.45
Julegudstjeneste på Kildevang. Pigekoret medvirker. Der er efterfølgende
kaffebord. Præst: Trine Nissen.

Adventsfest for seniorer

Mandagscafé

Juleaften d. 24. december i år holder
vi gudstjeneste i Mårslet Hallen. Da
vi kan være mange i rummet på én
gang, holder vi kun to gudstjenester
om eftermiddagen: Kl. 13.30 ved Signe Høg og kl. 15.00 ved Trine Nissen.

Eftermiddagen rundes af med udlodning af bordpynt.

Traditionen tro indbyder menighedsrådet til adventsfest for seniorer. Vi
mødes i Mårslet Sognehus og indleder eftermiddagen med en gudstjeneste ved sognepræst Trine Bredahl
Nissen. Organist Pia Labohn og kirkens korskole medvirker også ved
adventsfesten. Efter gudstjenesten vil
vi hygge os sammen omkring et festligt kaffebord. Vi skal synge nogle af
julens mange dejlige salmer og sange
og høre en god julehistorie.

Transport: Der kører bus fra Kildevang til Sognehuset kl. 13.30. Efter
adventsfesten kører bussen tilbage til
Kildevang kl. 16.30. Ønskes anden
transport, er man velkommen til at
kontakte kirketjeneren på telefon
86298190 (i tidsrummet 12.0012.30). Sidste frist for bestilling af
transport er fredag den 7. december.
Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag, hvor alle er hjerteligt velkomne!
Med venlig hilsen,
Mårslet Menighedsråd

Fredag d. 4. januar kl. 13.45.
Gudstjeneste på Kildevang med efterfølgende kaffebord.
Præst: Trine Nissen

i Mårslet Sognehus
Mandag d. 10. december
kl. 9.30 - 11.00

Mandag d. 14. januar
kl. 9.30-11.00
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

De ni læsninger

Musikgudstjeneste med Luciaoptog søndag d. 16. december kl. 16.00 i Mårslet Sognehus
At vi har et rigtigt dygtigt pigekor
ved Mårslet Kirke, ved alle, der har
hørt de dygtige teenagere synge!
Denne eftermiddag har I lejlighed til
virkelig at lade jeres ører blive forkælede, når pigekoret fremfører nogle julesange. Vi andre får også lejlighed til at røre vores stemmer under
de fælles julesalmer. Vi nyder flere
forskellige stemmer, da andre stemmer i sognet læser de ni tekststykker
op, der tilsammen fortæller Julens
budskab; om den Messias, som vi
venter og håber på, og hvordan han
kommer til os for at bringe trøst, fred
og glæde. I første omgang indbydes
dette års konfirmanders forældre som
læsere, men andre kan også melde
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sig som læsere ved sognepræst Signe
Høg.
Organist og korleder Pia Labohn
leder pigekoret med sang og Luciaoptog. Pigekoret akkompagneres af
Marianne Eriksen.
Alle er meget velkomne!

Børne-bamsegudstjeneste

Tirsdag den 21. januar kl. 17.00 i Mårslet Sognehus
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. Børnene lægger sig ned, og organisten
spiller et stykke afslappende musik.

Børne-bamsegudstjenester i Mårslet
Sognehus foregår sådan:
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

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.

Engletræf
Onsdag d. 5. december og
torsdag d. 6. december kl. 9.30 i
Mårslet Sognehus
Præst: Trine B. Nissen.
Til Engletræf inviterer vi alle dagplejere og vuggestuer i Mårslet til gudstjeneste i Mårslet Sognehus. Dagplejebørnene indleder gudstjenesten med
et lille luciaoptog. Sammen skal vi
synge et par julesalmer med fagter,
og præsten vil fortælle Juleevangeliet.
Vi glæder os til at se sognehuset fyldt
med børn.

Babysalmesang

Sognepræst, Signe K. Høg

Julespil med 3.a og 3.c

Næste hold begynder
til januar

Babysalmesang er et tilbud for forældre og babyer, når de er ca. 2-8 måneder gamle.

Traditionen tro samarbejder Mårslet
Skole og Mårslet Kirke om et stort
krybbespil. - I år med eleverne fra 3.c
og 3.d. Pga. kirkerenovering bliver
forestillingerne i år afholdt i skolens
gymnastiksal.
Det er både festlige og travle dage for
kirkens personale, der er rigtig glade
for det engagement, som kirkens frivillige ligger i projektet. Krybbespillet
indeholder alt, hvad der skal til for at
komme i rigtig julestemning: Engle,
hyrder, de vise mænd, Maria, Josef og
det lille Jesusbarn. Og mon ikke der
også har sneget sig et par akrobater

med? Forestillingen fortæller juleevangeliet i børnehøjde, og der er åben forestilling for forældre og andre interesserede tirsdag d. 18. december kl.
15.00.
Oversigt over forestillingerne fremgår
af aktiviteteskalenderen. Krybbespillet
danner ramme om skolens juleafslutning for 0.-4. klasse. Byens børnehavebørn har også modtaget invitationer
til en forestilling.
Venlig hilsen,
Kirke– og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels

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.
Et forløb består af 8 gange, og det
koster 200 kr. at deltage. Næste hold
begynder til januar. Tilmelding på
mail
til:
kkm.maarsletkirke@gmail.com.
Der kan læses mere om babysalmesang på kirkens hjemmeside. Har man
spørgsmål, er man velkommen til at
kontakte kirkens kirke– og kulturmedarbejder på telefon: 40224076.
Venlig hilsen,
Kirke- og kulturmedarbejder,
Johanne Buur Okkels
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Frokostpausen er kun for mænd
i Mårslet

Hyggeklubben
Tirsdag den 8. januar kl. 14.00

Forfatter Lars Svendsen fortæller om
Strøget i Aarhus siden Søndergades
anlæggelse i 1854 og helt op til vore
dage. Der fortælles om forretningsmænd og kunder, om Salling, SBV,
Sjørup Jørgensen, om forlystelseslivet i
Regina og Aarhus Hallen, om Seksdages-løb, om Katolsk Kirke, om banegårde, sporvogne og gågader. Foredraget ledsages af billeder fra Ryesgade,
Søndergade og Sct. Clemens Torv fra
1800-tallet op til vore dage.
Samtaleemnerne omkring bordet spænder bredt. Der bliver drøftet vandskader i den lokale multihal og i
egnsarkivet, en fortæller om sin tid som pressefotograf, mens en anden fortæller om at spille trompet. Foto:
Louise Harkjær Møller

To gange om måneden mødes en
flok mandlige pensionister til frokost i Mårslet Sognehus. Det giver
mændene et større netværk og et
særligt fællesskab.
Af Louise Harkjær Møller – torsdag
den 18. oktober 2018

den i byens sognehus, og rutinerne er
faste. Det er altid onsdage fra 10:3013:00. De starter med morgenkaffe og
slutter med frokost. Derimellem er der
et oplæg. Morgenkaffen giver menighedsrådet, og så spytter de fremmødte
selv i kassen til frokostanretningen.

I dag sidder de 17 mænd rundt om
langbordet. De fleste har lyst hår og er
lidt tynde i toppen, hvis de da overhovedet har mere tilbage. Mændene omkring bordet nikker til hinanden og
hilser på. Ved siden af langbordet er
morgenbuffeten anrettet. Snakken går
livligt, mens kaffekopperne fyldes.
Det er Knud Lunderskov, der byder
velkommen. Han og Jørgen Brandt
Andersen er mændene bag
”Frokostpausen”, der er en klub for
mandlige pensionister i Mårslet.

Frokostpausen er for alle
Det er åbent for alle mænd i Mårslet
at være med i Frokostpausen. Man
kan sagtens være med, selv om man
ikke kender nogen på forhånd. Til
møderne deltager der typisk 14-16
mænd per gang. Det er ikke altid helt
til at vide på forhånd, hvor mange der
kommer, for man skal ikke tilmelde
sig, men man må gerne melde afbud,
hvis man plejer at komme. Hvis det
glipper en dag, så sker der dog ikke
det store.
”Vi kan godt overleve, hvis der er to
stykker pålæg i overskud en dag,”
siger Knud med et smil.

En klub for meget voksne mænd
Det hele startede sidste efterår, da
Knud fik idéen til at starte klubben.
Først vendte han idéen med sin kone,
dernæst præsten og til sidst menighedsrådet, og da forslaget mødte opbakning, blev skibet sat i søen. De
satte straks en annonce i Mårslet Bladet, og allerede ved det første møde i
marts mødte 12 mænd op.
”Til det første møde kendte jeg kun
en håndfuld af dem, der kom, men nu
kender vi alle sammen hinanden,”
siger Knud Lunderskov.
Møderne holdes to gange om måne-
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Louise Harkjær Møller er journaliststuderende ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og denne artikel er udarbejdet i forbindelse med et skoleprojekt,
hvor hun fik til opgave at skrive en artikel
om et valgfrit emne inden for Mårslets
bygrænse. Dette er en forkortet version af
artiklen. Artiklen kan læses i sin fulde
længde på kirkens hjemmeside: http://
maarslet-kirke.dk/
Frokostpausens næste møder er onsdag d.
5/12, d. 16/1 og d. 30/1 kl. 10.30-13.00
Det koster 25 kr. at deltage.

Der serveres som sædvanlig kaffe/the
og hjemmebag for 40,00 kr.
Alle efterlønnere og pensionister i
Mårslet er meget velkomne!

Sorg- og
livsmodsgruppe
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 begyndte d. 27. august, og
da det er en lukket gruppe, er det først
muligt at deltage i næste gruppe, der
begynder mandag d. 4. februar kl.
16.00-18.00. Der er møde hver anden
uge. Yderligere information vil kunne
læses på Mårslet Kirkes hjemmeside
samt her i Mårslet Bladet, når tiden
nærmer sig. Har du lyst til at være
med, er du velkommen til at ringe eller
maile til
Susanne Lauritsen, tlf.: 25324657,
mail: susanne.lauritsen@gmail.com.
Gruppelederne, Susanne Lauritsen og
Kaj Lolholm.

Gå til kor
Korskolen
Korskolen starter igen efter juleferien
torsdag d. 17. januar
kl. 14.45-15.45 i sognehuset.
Nye sangere i 3. og 4. klasse er meget
velkomne efter henvendelse til organist og korleder Pia Labohn på mail:
korpia@os.dk – gerne og helst inden
korstart.

Pigekoret
Pigekoret starter igen efter juleferien
torsdag d. 10. januar kl. 16-17.30 i
sognehuset.
Pigekoret er et kor på højt niveau og
er for seriøse og ambitiøse piger fra 6.
klasse og opefter. Der er optagelsesprøve, og nodekendskab er en fordel.
Nye sangere kan optages efter forudgående henvendelse til organist og
korleder Pia Labohn på mail:
korpia@os.dk
Yderligere info om korene kan ses på
kirkens hjemmeside http://maarsletkirke.dk

Kirkernes studiedage 2019
Drømmen om dannelse – Hvad drives
vi af? Danskhed og Dannebrog – Til
styrkelse eller overdreven dyrkelse?
Og hvilken rolle spiller den danske
folkekirke og de grundtvigske tanker
for drivkraften og sammenhængskraften? I 2019 er det 800 år siden, Dannebrog ifølge myten faldt ned fra
himlen. Vort elskede danske flag er
blevet et samlende symbol for alt,
hvad vi forbinder med danskhed. Og
lidt til. Ja, hvad har vi egentlig at være fælles om? Grundtvig gjorde en
ihærdig indsats for at vække den danske folkesjæl og blev fortaler for almuens dannelse. Hans tanker er

grundstenene i hele højskolebevægelsen, som i 2019 kan fejre 175 års jubilæum. Med vinterens foredragsrække vil vi således med udgangspunkt i
Grundtvig sætte dannelsestanken under lup. Første foredrag i rækken præsenteres nedenfor:
Astrup Sognegård,
d. 26. januar 2019 kl. 9.30-12.00
Mette Bock, kulturminister og kirkeminister
Kan et land være kristent?
Begrebet danskhed bliver i disse år
udsat for angreb, overgreb og kidnapning. Det gode er, at de fleste opfatter
danskhed som noget ubetinget godt.

Til gengæld lægges der meget forskelligt i, hvad danskhed er. Handler
det om sindelag? Om vaner? Om
slægtshistorie? Kan et land være kristent? Og hvilken rolle spiller folkekirken? Begreberne danskhed og tro
har det tilfælles, at de fleste forsøg på
skarpe afgrænsninger og eksklusive
definitioner mislykkes. Men det betyder ikke, at vi ikke skal tale om, hvad
det i en moderne verden vil sige at
tro. Eller at være dansk. For begge
dele har betydning og binder os sammen. Resten af programmet for kirkernes studiedage kan læses på sidste
side af kirkesiderne.
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Nyt fra Mårslet Menighedsråd
Kirkerenovering

I september måned startede Dansk
Kirkekalk med at kalke kirken indvendigt. Her kunne man næsten fornemme, hvordan rummet blev lysere
efter første strøg. Indvendigt er der nu
kalket flere gange, og kirkerummet er
blevet flot og lyst. Som jeg skrev
sidst, skulle vi sikre murene mod
yderligere udskridning, og dette arbejde blev udført hurtigt. Nationalmuseet
har været på besøg og har sikret resterne af kalkmalerier over hvælv.
Efter kalkningen af kirkerummet var
afsluttet, var næste skridt at lægge
gulv i kirken. Men da en prøve af det
nye teglgulv blev leveret, var det meget vådt - så vådt at mureren ikke
kunne lægge det. Det har resulteret i
en udsættelse, idet vi har måttet bruge
2-3 uger ekstra på at tørre teglsten, og
imens har arbejdet stået stille.

Samtidig har vi haft udfordringer med
levering af radiatorer. Fabrikken har
været i betalingsstandsning. Den er nu
overtaget af en anden, og vi håber, at
vi får leveret i løbet af novemberdecember måned. Bænkene er fremstillet og malet to gange på værksted,
og de er klar til at blive leveret til kirken, når gulvet er lagt, og radiatorerne
er klar til at blive monteret under
dem.
På grund af disse forsinkelser kan vi
ikke nå at åbne kirken til jul, som vi
havde håbet. Men vi glæder os meget
til at åbne en renoveret kirke tidligt i
det nye år. Juleaftens gudstjenester
afholdes i Mårslet Hallen.
Kirkerenoveringsudvalget
Erik Lund Sørensen

Indre Mission
”Lyset skinner i mørket” ”Når jeg er magtesløs, er jeg
stærk”
Onsdag d. 12. december kl. 19.30
holder vi adventsfest i sognehuset.
Sømandsmissionær, Jørgen Knudsen,
vil sige lidt til os ud fra ovenstående
tema om lys. Der vil være kreative
indslag, og vi synger nogle adventssange og christmas carols sammen.
Endelig afholder vi vores traditionsrige amerikanske lotteri. Adventsfesten
er i Mårslet Sognehus.

Onsdag d. 23. januar kl. 19.30 er der
møde med Missionær Egild Kildeholm, Rønde. At tro på Jesus og leve
med ham er ikke et projekt, hvor vi
skal opbygges til at være åndelige
bodybuildere. Jesus spørger ikke efter
vores kraft men efter vores magtesløshed. Dette bliver en aften, hvor der
fortæller om det privilegium at være
Guds barn.

Alle er velkommen. Det bliver en aften for hele familien.

Egild er far til 4, og gift med Grethe.
Han har stået med forkyndelse som
hovedopgave i mange år og finder det
meget vigtigt, at høre hvad Gud siger
til os gennem Bibelen. For Bibelen er
Guds kærlighedsbrev til os. Mødet er i
Mårslet Sognehus.
Alle er hjerteligt velkommen.

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.

Fredagsspisning
Fredag d. 7. december
kl. 18.00 -20.00
Julefrokost i Mårslet Sognehus,
sammenskudsgilde

Fredagsspisning er for alle, der har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær
i fællesskab med andre fra sognet. Vi
begynder med fællesspisning og et
par sange. Denne gang laver vi sammenskudsgilde og holder julefrokost.
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

Foto: Folkekirken
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Kontakt Kirken
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.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
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

ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Tlf. 21314827
rl@maarslet-kirke.dk
KIRKEVÆRGE
Arne Andersen
Tlf. 8629 2851
aa@maarslet-kirke.dk
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

Under kirkerenovering
Gudstjenester: Kirken er lukket pga.
renovering. Gudstjenesterne er rykket
til Mårslet Sognehus og nabokirker.
Julegudstjenesterne afholdes i Mårslet
Hallen. Gudstjenesternes placering
fremgår af kirketiderne her i bladet,
på kirkens hjemmeside og af skiltning
ved kirke og sognehus.
Dåb: Henvend jer til sognepræst, Signe Høg, hvis I ønsker at høre om mulighederne for dåb i nabokirker eller i
sognehuset.
Transport: 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.
Mårslet Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Dato for menighedsrådsmødet i januar
fastsættes, når rådet har konstitueret
sig. Datoen lægges ud på kirkens
hjemmeside. Menighedsrådets møder
er offentlige, og alle er velkomne til
møderne.

Mårslet Kirke er på
Facebook!

Oversigt over kirkernes studiedage 2019
Følgende foredrag er en del af kirkernes studiedage:
Astrup Sognegård,
d. 26. januar 2019 kl. 9.30-12.00
Mette Bock, kulturminister og kirkeminister
Mårslet Sognehus,
d. 23. februar 2019 kl. 9.30-12.00
Simon Axø, forstander på Testrup
Højskole

Tiset Sognegård,
d. 9. marts 2019 kl. 9.30-12.00
Doris Ottesen, tidligere præst, nu
livsoplyser og forfatter
Tranbjerg Sognegård,
d. 23. marts 2019 kl. 9.30-12.00
Hans Henrik Hjermitslev, Lektor og
Ph.d., Pædagoguddannelsen i
Aabenraa
Nærmere omtale følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alle er
meget velkomne, og der er ingen tilmelding.
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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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HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?
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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
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xLQIR#EURKROPEROLJGN
ZZZEURKROPEROLJGN
%MDUNH/½FKWHPHLHU
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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

32

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

Læserbrev
Hold Mårslet Grøn
Se engang på dette billede fra Langballevej:

I 2019 kan der ikke tages et lignende foto, da grundejerforeningen Toppen’s medlemmer, efter en
ekstraordinær generalforsamling, med et smalt flertal besluttede, at alle spidsløns-træerne skal fældes og erstattes med nye træer. På nuværende tidspunkt er det uvist med hvilken træsort.
Begrundelsen er, at NOGLE af træerne skygger ind over parcellerne, samt at nedfaldsløvet sviner
og kræver opsamling om efteråret.
Ca. 40 træer skal fældes. Træerne er ca. 30 år gamle. Grundejerforeningens kontingent vil herefter
stige med 1000 kr. årligt.
I en tid med øget opmærksomhed på klodens klima (stigende havtemperaturer m.m.), bliver der
mange steder plantet nye træer/skove i bynære miljøer. I Grundejerforeningen Toppen fældes der i
stedet træer. Problemet med de træer, der skygger, kunne være løst ved at udskifte disse.
Poul Ivar Rasmussen
Langballevej 118

Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til februar.
Deadline for tekster og annoncer er 10. januar 2019
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Vil du også være
Favorit-kunde
i Sydbank?
FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger du
selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du
samler hos os, jo ﬂere fordele kan du vælge.
Beregn på sydbank.dk/favorit
hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare dit
bankskifte online ved hjælp af et netmøde og sikker
upload af dine dokumenter. Alternativt kan du ringe til
os, så vi sammen kan gennemgå dine muligheder.
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Camilla H. Rosenlund
Privatrådgiver - stedfortræder
Sydbank Højbjerg
Tlf. 74 37 54 17
camilla.rosenlund@sydbank.dk
Søren T. Gyldenvang Sørensen
Privatrådgiver - stedfortræder
Sydbank Viby J
Tlf. 74 37 54 88
soeren.soerensen@sydbank.dk

TESTRUP HØJSKOLES ARRANGEMENTER I DECEMBER OG JANUAR
5.12.2018 - HØJSKOLESANG FOR DE MINDSTE - på Dokk1
Testrup Højskole indbyder i samarbejde med FOF og Dokk1 til en særlig sangtime, hvor vi deler sangglæden med
de helt små børn fra 0-3 år.
Højskolesangbogen vil være omdrejningspunktet for en rummelig fællessang, hvor der er plads til babylyde og
børn, der ikke kan sidde stille. I anledning af den kommende 19. udgave af Højskolesangbogen vil vi hver gang teste en børnesang, der endnu ikke er optaget i bogen. Måske dukker der en oplagt højskolesang op fra børnenes
egen sangskat.

I januar afholder vi to ugekurser: Tag og Læs! 6.-12. januar 2019, som kulminerer med uddelingen af Montanas Littera-

turpris samt Filosofisk Seminar, hvor en række anerkendte fagfolk sætter et filosofisk tema under debat.
6.-12. januar 2019 - LITTERATURSEMINARET TAG & LÆS!
vil denne gang undersøge, hvilke billeder af undergang, katastrofe og opløsning man finder såvel i den ældre som i den
nyeste litteratur. Fra Bibelens dommedagsscenarier og frem til den danske samtidslitteratur.
13.-19. januar 2019 - KAMPEN OM MENNESKET – ET FILOSOFISK SEMINAR
Testrup Højskole inviterer dig med ind i kampen, når vi slår dørene op for en uges foredrag, samtale, paneldebat, koncert og udflugter – alt sammen med udgangspunkt i spørgsmålet: hvad er et menneske?

Indkvartering (medlem af Testrup Højskoles skolekreds – 15 % )
Værelserne er placeret parvist omkring en entré og et badeværelse. Priserne er totalpriser og indbefatter undervisning,
fuldt ophold inkl. sengelinned og håndklæder. Dobbeltværelse: 4.800 kr. / Enkeltværelse: 6.000 kr.
Har du overnatningsmuligheder uden for skolen, kan du blive dagkursist. Som dagkursist er du naturligvis velkommen
til at deltage i alle måltider, aftenarrangementer mv. på skolen. Uden overnatning: 3.600 kr.

Christian Dorph overrækker Montanaprisen
2017 til forfatteren Lone Aburas ved afslutningen af ugekurset Tag og læs!
Foto v/ Henrik Gram
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