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LEDER
TMG dialogmøde
Vi er nu på den anden side af en dejlig sommerferie og børn, unge, voksne
og ældre tripper for at komme igang med indendørsidrætter igen. Derfor
har der været højtryk i TMG afdelingernes bestyrelser for at få de sidste
streger sat på sæsonplanlægningen, og de er nu i mål, så de er klar til at
tage imod jer alle, med spændende hold og motionsmuligheder. I kan se
de forskellige afdelingernes aktiviteter på www.tmgsport.dk, hvor I kan
vælge den idræt I ønsker at deltage i og orientere jer om deres tilbud.
Som noget helt nyt i år, bliver der holdt dialogmøde om fastansættelse af
en foreningsudvikler til TMG. Alt dette kan lade sig gøre, idet DGI
Østjylland har indvilget i et stort samarbejde med TMG og
Multihalsfonden for at udvikle TMG til gavn for Mårsletborgere samt
åbne nye muligheder i Multihallen. Vil du have indflydelse på hvad denne
foreningsudvikler skal kaste sig over, eller lyder stillingen interessant for
dig, så kom til dialogmøde d. 29/8 kl 18.30-20.00i sal A i Multihallen.
Derudover står det sjældent stille i Multihallen, og nu er ingen undtagelse,
hvor den såkaldte fase 2 af byggeriet er igang. Fase 2 vil forbinde Mårslet
skole med Multihallen og tilkobler hjertet - nemlig den nybyggede
kantine. Her vil Multihallens brugere og alle TMG medlemmer kunne
købe forfriskninger i det nye udskænkerkøkken, og derved kan ”cafeliv”
og tredje halvleg blive en realitet. Yderligere vil der komme mødelokaler
og toiletter samt mulighed for et kig indtil den gamle hal.

Indlæg repræsenterer ikke nødvendigvis bladets holdning, men indsenderens. Redaktionen forbeholder sig ret
til at redigere i indsendt stof.

Det er dog ikke kun i Multihallen, hvor der er gang i byggeriet. TMG
Fodbold er nemlig i gang med at få indsamlet de sidste penge til at bygge
en kunstgræsbane på den gamle grusbane. Derved vil man kunne følge
med tiden og tilbyde udendørs fodboldtræning hele året rundt.

Annoncer:
Ivan Dybvad, Gyldenkronesvej 37,
8320 Mårslet. (Priser: Se prisliste inde
i bladet)

Fra TMG skal der lyde et stort: "Velkommen til den nye sæson 2019/2020". Vi glæder os til at komme igang og mærke foreningslivet på
bedste vis.
De bedste hilsner
Anders Braagaard
Mobil: +45 5088 7673
Næstformand TMG

E-mail: annoncer@maarsletbladet.dk
Distribution:
Bladet omdeles af TMG Håndbold og
Fodbold Uden for byskiltet af Poul
Erik Jensen.
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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Udebliver bladet kontaktes:
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889,
mail: annoncer@maarslet-bladet.dk

Formand:

Anders Kjær

Langballevænget 111

tlf. 23 38 21 72

Næstformand:

Jens Thomsen

Tranbjerggårdsvej 20

tlf. 20 43 77 12

Forside foto: ellesø Mona Dybvad

FU-medlem:

Anette Poulsen

Nymarksallé 128

tlf. 29 20 96 34

FU-medlem:

Simon Axø

Testrup Højskole

tlf. 86 29 03 55

FU-medlem:

Poul H. Poulsen

Hørretløkken 48

tlf. 28 11 65 36

FU-medlem:

Søren Pallesen

Langballevej 166

tlf. 24 67 56 48

Suppleant:

Troels Laursen

Hørretvej 12

tlf. 86 29 05 00

Suppleant:

Finn Larsen

Langballevænget 92

tlf. 40 85 95 00

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

Mårslet Bladets tekster må gengives
med angivelse af kilde.

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.som
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VOLLEYBALL i Mårslet
Torsdage kl. 20.30 – 22.00

Opstart og træningstider
TMG Volleyball byder velkommen til
sæson – 2019/2020,
Der trænes hver torsdag kl. 20.30 –
22.00 i Mårslet Hallen – Hal 1.
Første træning er d. 5. september.

Kig ind og vær med!
I TMG Volleyball lægger vi vægt på
at dygtiggøre os mens vi får sved på
panden og har det sjovt.
De fleste kan være med – både mænd
og kvinder, så hiv fat i din nabo og
kig ned i hallen til en uforpligtende
prøvetræning.

Kontakt
Vil du vide mere, så send en mail til
formanden Claus Jacobsen på: krusejacobsen@gmail.com eller ring på
tlf.: 41 72 73 19.

Turnering og kampe
Vi deltager i mix turnering med ca. 5
kampdage pr sæson. Derudover arrangeres kampe og fællestræning med
klubber i nærområdet.
Deltagelse i kampe er frivilligt.

TMG's Hovedbestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Dart
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball

Forretningsudvalg:
Micael Østergaard
40 25 27 11
Anders Braagaard
50 88 76 73
Gerda Svendsen
40 31 13 79
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Jens Birk
51 30 89 50
Jesper Sander
20 64 02 88
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72
Søren Houlberg
51 88 31 22
Henrik B. Schau
51 30 88 96
Helle Foged
20 47 27 20
Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
Andreas Sondrup
90 31 44 02
Kirsten Sørensen
27 59 23 51
Henrik Breyen
Claus Jacobsen
41 72 73 19

micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com

svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
jensbirk1973@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com
jorgensenhansjorgen0@gmail.com
shoulberg@mail.dk
hbs@nykredit.dk
hellefoged77@gmail.com
pernille_b_jensen@hotmail.com
formand@tmg-haandbold.dk
and.sondrup@gmail.com

kirstenvilly@gmail.com
formand@tmg-tennis.dk

krusejacobsen@gmail.com

Har du lyst til at prøve dine evner som journalist?

At lave interviews med spændende mennesker, eller måske synes du, vi
mangler en sportsjournalist, der kan reportere fra nogen af Mårslets mange sportsarrangementer med børn og voksne. Er du interesseret, så kontakt
redaktør Ole Hansen,
tlf. 2266 0795
mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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I form med Walk It
En effektiv og glad træning kombineret med musik, tempo og høj puls
Træningen er for medlemmer af
TMG Motion og foregår i Multihallens sal A. Walk It starter op i oktober og fortsætter til marts mandage
og torsdage kl 20 samt lørdage kl 9.
En Walk It time varer i cirka 45 minutter.

Walk It er til dig, der vil forbrænde
en masse kalorier og få tilført frisk
energi. Træningen minder om en
spinningtime, da du får sved på panden og får pulsen op, men deltagerne
går og lidt løber på et bånd uden motor og skaber dermed selv fremdriften.

”Det er en god ide at være med fra
starten, så man kan bygge sin form
op”, fortæller Dorthe Skovby, der er
instruktør, og tilføjer, at man absolut
ikke behøver at være superatlet for at
deltage. ”Selve træningen er ikke
specielt kompliceret, og både begyndere og øvede kan være på samme
hold. Nogen får løbebåndet indstillet
til fx 10 grader, mens andre løber
stejlere opad”.
Walk It er for mange en fin måde at
træne op til forårets løbeture. I løbet
af vinteren trænes ben, ryg, arme og
lidt mave op, så formen er fit, når
næste sommer titter frem.

Faktisk er det max gas med smerter,
tempo, sved og høj puls. Men midt i
pusten og stønnen i et uformelt miljøet er der glæde, god musik, hygge
og grin”, siger Dorthe Skovby, der
også efterlyser en person, der kunne
tænke sig at hjælpe med at træne i
Walk It.
TMG Motion vil tilbyde prøvetimer
med Walk It inden opstart i de sidste
to uger af september. Se på foreningens hjemmeside, hvor prøvetiderne
vil blive slået op. Har du spørgsmål
kan du skrive til TMGmotion8320@gmail.com Det gælder også, hvis du vil høre nærmere om
funktionen som Walk It-træner.
Som medlem af TMG Motion kan du
foruden Walk It deltage i spinning, få
introduktion til et træningsprogram i
fitnesscentret samt deltage i foreningens løbeskole.

”Det er ikke en søndagstur i skoven.

TMG Motion - Dit lokale træningscenter informerer
Seniorabonnement
Hold kroppen frisk og fyldt med
energi.
Medlemskab for seniorer (over 65
år). 6 mdr. 650 kr, halv pris af
"voksen" abonnement med adgang til
centeret fra 9-13 på hverdage. Her er
også mulighed for instruktion i brug
af maskiner, udstyr og teknik.
Løbefællesskab

Kan du godt lide at løbe, men synes
det er sjovest sammen med andre?
Vi mødes hver tirsdag og torsdag
klokken 17 ved Mårslet station.
Vi deler os i passende hold efter distance så alle får en god oplevelse,
dog skal du kunne løbe mindst 5 km.
Du behøver ikke være medlem af
TMG motion for at være med, bare
mød op. Vi løber i al slags vejr.

Vi tilbyder som altid Spinning med
dygtige instruktører og Fitness/
Styrketræning med mulighed for introtime, instruktion og motivation fra
veluddannede frivillige instruktører.
For mere information, besøg vores
hjemmeside på http://
www.tmgsport.dk/sportsgrene/
motion
vores facebook side: https://
www.facebook.com/TMGMotion/
eller kontakt os på vores mail:
TMGmotion8320@gmail.com
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TMG Gymnastik

(Ingen hold fre/lør/søn)
Mandag

Tirsdag

16.00
Krudt og kugler
(3-5 år)
Rikke, Maiken, Mette, Ulla, Alma

16.30
17.00
17.30
18.00

Onsdag

Torsdag

16.15 - 17.00
Blefræs
(1-3 år)
Ninja
Årgang 2011-2013
Lasse

Springlopper
(1. klasse)
Uvist om oprettes

Efterårsfit
Ane

18.30

Stretching
Ane

19.00
19.30

20.00

Powermoms
Janine og Lene

20.30
21.00

(ingen hold man/ons/tors/fre/lør/søn)

Multihallen (sal B)
Tirsdag

16.30

16.30 - 17.00 Planum dans 5 år - 1 klasse

17.10

17.10 - 17.40 Planum dans 2. klasse - 5. klasse

17.50

17.50 - 18.35 Planum dans Teens

18.45

18.45—19.30 Planum dans Voksne

Multihallen (sal A)

Ingen hold man, tirs, tors, fre, lør, søn)

Onsdag
19.00
19.30
20.00
20.30

Yoga 1
Pernille

Yoga 2
Pernille

21.00
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Multihallen (Hallen)
(ingen hold man/tirs/fre/søn)

09.00
09.30

Familiefræs
2 - 5 år
Nanna, Casper, Mona,
Jakob, Mikkel, Josefine

10.00
10.30

Minispringbadutter
Christine, Anna, Susanne
Amalie, Nora, Nanna

11.00
11.30
Seniorgymnastik
Ane
12.00

Springfabrikke
Årgang 2013
0. klasse
Lotte, Christina, Rikke,
Tanja, Natascha, Camille

12.30

16.30

17.00
17.30
18.00
18.30

TMG Mini Jumpers
2. - 3. klasse
17.00 - 18.15
Erik, Dorte, Felina, Louise
TMG Jumpers
4. - 6. klasse
18.00 - 19.15
Kristjan, Vibeke, Felina, Louise

19.00
19.30
20.00

VIKUVIKA
Mette, Helle, Pia

Herremotion
Benny

20.30

21.00

Så er holdplanen på plads for TMG Gymnastik sæson 2019/2020, hvor planlægningsudvalget og bestyrelsesmedlemmer Julie Lagoni og Heidi Vels Fuglsig har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få det hele til at lykkes.
Vi er glade for, at vi har så mange dygtige instruktører og vi glæder os til at komme i gang med opstart af sæsonen.
Tilmeldingen er i fuld gang, så se mere på vores hjemmeside og tilmeld dig på:
http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/gymnastik/tilmelding
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i TMG Gymnastik
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TMG Håndbold
Sæsonstart og træningstider.
Nedenfor følger opstart og træningstider for alle vores hold i den kommende sæson.
TRILLE OG TROLLE

U9 PIGER

U13 PIGER

Årgang 2012 / 3. klasse

Årgang 2006 og 2007 / 6. - 7. klasse

Torsdag kl. 15.30 - 16.30

Tirsdag kl. 17.30 - 19.00 og torsdag
kl. 19.30 - 20.30

Børnehavebørn op til årgangs 2014

Trænere: Camilla Fanø og
Lisbeth Axen

Søndag kl. 10.00 - 11.00

Opstart: 22. august

Opstart: 20. august

Trænere: Marie Bendix og
Anita Rasmussen

U8/8 DRENGE

U13 DRENGE

Opstart: 8. september

Årgang 2011 og 2012 / 2. - 3. klasse

Årgang 2006 og 2007 / 6. - 7. klasse

U6 MIX

Tirsdag kl. 15.45 - 16.45 og torsdag
kl. 15.45 - 16.45

Årgang 2013 / 0. klasse

Trænere: Ole Gade og Anita Vang

Tirsdag kl. 18.30 - 20.00, torsdag kl.
17.30 - 19.00 og fredag kl. 17.15 18.30

Mandag kl. 15.00 - 16.00

Opstart: ultimo august

Trænere: Mangler pt. Kontakt
Henrik Bendix (40157867) for mere
information.

U11 PIGER

Opstart: 2. september
U7 MIX

Trænere: Morten, Frank og Signe

Trænere: Mathias Juhler og Kasper
Pilman Kristensen
Opstart: 8. august

Årgang 2009 og 2008 / 4. - 5. klasse
Tirsdag kl. 16.00 - 17.30 og torsdag
kl. 16.30 - 17.30

U15 DRENGE
Årgang 2004 og 2005 / 8. - 9. klasse
Onsdag kl. 16.00 - 17.00 og fredag
kl. 16.00 - 17.30

Årgang 2010 / 1. klasse

Trænere: Charlotte, Anders Koch og
Klaus Leffers

Tirsdag kl. 15.00 - 16.00

Opstart: 15. august

Opstart: Ultimo august

Trænere: Lene Lykke Christensen og
Karen Mimi Møller

U11 DRENGE

DAME SENIOR

Opstart: 3. september

Årgang 2009 og 2008 / 4. - 5. klasse

Tirsdag kl. 20.30 - 22.00

U8 PIGER

Mandag kl. 18.00 - 19.30 og torsdag
kl. 17.00 - 18.00

Trænere: Mangler pt. Kontakt Henrik
Bendix (40157867) for mere information.

Årgang 2011 / 2. klasse
Torsdag kl. 15.30 - 16.30
Trænere: Camilla Bjarnø og
Birgitte Berg

Trænere: Morten Rosenkrans,
Søren Viktor, Morten Krak og
Henrik Bendix

Trænere: Jesper Jelling

Opstart: 20. august

Opstart: 19. august

Opstart: 22. august
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TESTRUP - MÅRSLET GYMNASTIKFORENING

BADMINTON | SæsonBADMINTON
2019/2020
TMG Badminton melder sig igen på
banen og byder såvel nye som gamle
medlemmer velkommen til en ny
badmintonsæson. Sæsonen starter
den 19. august 2019 med følgende
tider:

påført fulde navn, adresse, fødselsdato (DD-MM-ÅÅ), mobilnummer/email og hold.

Ungdomstræning:
Mandag kl. 15.30 – 16.45 1-2 klasse
Mandag kl. 16.45 – 18.15 3-4 klasse
Mandag kl. 18.15 – 19.30 5-9 klasse
(Træner du 1 gang om ugen, vil dette
være mandag)

Seniortræning:
Mandag kl. 19.30 – 21.00 Voksen
fjer 1.350 kr.
(Vil du ha’ sved på panden og grine
sammen med andre? Oplev – eller
genopliv - glæden ved badminton,
når TMG Badminton inviterer til
VoksenFjer hver mandag fra kl.
19.30-21.VoksenFjer er badminton
for alle uanset niveau. Det er spil og
træning for voksne, der gerne vil
spille badminton i en klub sammen
med andre. Er det noget for dig? Eller én du kender? Så mød op hos os!
Første træning er mandag den 2.
september)

Onsdag kl. 15.45 – 17.15 1-4 klasse
Onsdag kl. 17.15 – 19.00 5-9 klasse

Onsdag kl. 20.00 – 22.00 Turneringsspillere 1.900 kr.
Onsdag kl. 20.00 – 22.00 Turneringsspillere under 25 år 950 kr.

Miniton:
Lørdag kl. 9.30 – 10.30
år. 600 kr.

4-6

Fredag kl. 15.30 – 17.00 Holdet er
for dem der vil træne 2 eller 3 gange
om ugen
Ungdomsspillere betaler følgende i
kontingent:
1 træning om ugen 800 kr.
2 træninger om ugen 1.400 kr.
3 træninger om ugen 2.000 kr.
Kontingent indbetales jf. ovenstående satser på konto 1917-6872120163

Baneleje:
Mandag kl. 19.30 – 20.30 Baneleje 2.250 kr. (alt udsolgt)
Mandag kl. 20.30 – 21.30 Baneleje 2.250 kr.
Mandag kl. 21.00 – 22.00 Baneleje
(Multihal) 2.250 kr.
Onsdag kl. 19.00 – 20.00 Baneleje 2.250 kr. (alt udsolgt)

Torsdag kl. 20.30 – 21.30
(hallen deles med Volley)
kr.
Torsdag kl. 21.00 – 22.00
(Multihal) 2.250 kr.
Torsdag kl. 21.30 – 22.30
(hallen deles med Volley)
kr.

Baneleje
2.250
Baneleje
Baneleje
1.250

Lørdag kl. 08.30 – 09.30 Baneleje 1.250 kr.
Alle spillere som skal spille på banen
skal oplyse navn, adresse og fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) og mobilnummer/e-mail.
TILMELDING:
Kontingent indbetales jf. ovenstående satser på konto 1917-6872120163
påført fulde navn, adresse, fødselsdato (DD-MM-ÅÅ), mobilnummer/email og hold.
Såfremt man har spørgsmål til tilmelding eller betaling kontakt Formand
Jens Birk på mobil 51 30 89 50.
Spørgsmål vedrørende ungdom kontakt Majken Vange på 31 18 06 60.
Følg TMG Badminton på Facebook
www.facebook.com/tmgbadminton/
Læs også mere om TMG Badminton
på www.tmgsport.dk
Venlig hilsen og rigtig god sommer J
TMG Badminton

MÅRSLET BLADET september 2019

11

Lokalhistorisk Aften

Sæt kryds i kalenderen mandag den 7.
oktober kl. 19.30 hvor Lokalhistorisk
Forening har inviteret Ove Mikkelsen
til at fortælle om Odderbanens historie
- Fra Hads-Ning Herreders Jernbane
til Letbanen.

Egnsarkivets åbningstider:
Tirsdag den 3. september kl. 19-21
Onsdag den 11. september kl. 16-17.30
Tirsdag den 17. september kl. 19-21
Onsdag den 25. september kl. 16-17.30
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os!

Støt lokalhistorien
Årligt kontingent:
Personligt: 75 kr.
Husstandsmedlemskab: 150 kr.
Henvendelse om medlemskab til kasserer Kirsten Cramer, 8629 4303,
kirsten.cramer04@gmail.com

Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk - søg i arkivets samlinger herfra!
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie

Nyt fra arkivets samlinger

Mårslet Egnsarkiv har registreret en større mængde ældre luftfotos af ejendomme og bydele
Luftfoto af Mårslet
midtby 1957.
Tandervej og Lindegårdsvej og Eskegårdsvej.
I ejendommene, der
ses på billedet, var
der sammen med
beboelsen bl.a. telefoncentral, skrædder, tatol, købmand,
malermester, smedje, frisør, brugsforening
og
ikke
mindst
landbrug
omkring.
I dag er markerne
sydvest herfor som
bekendt også bebygget - måske er
det der, du bor i
dag?
Foto: Fyns Luftfoto;
Det Kgl. Bibliotek.

12

MÅRSLET BLADET september 2019

Hvad tavse stene kan fortælle
På Mårslet Kirkegård står ved det
østlige stendige en samling gravminder, som ved første øjekast ikke synes at have noget tilfælles. Alle 8
sten er hentet fra forskellige nedlagte
gravsteder på kirkegården og samlet
her for bl.a. at fortælle om Karoline,
der blev en del af 3 forskellige familier og om Marie, der også er midtpunkt for en lokalhistorisk fortælling.
Karoline Nielsen (1873-1936) 63 år
Søren Nielsen (1889-1951) 61 år
Klara Nielsen f. Poulsen (18941958) 63 år
Laurits Christensen (1859-1932) 73
år
Marie Kirstine Christensen f. Nygaard (1868-1953) 84 år
Niels Nygaard Christensen (19001915) 15 år
Anna Nygaard Christensen (18951916) 20 år
Søren Bonde (1886-1923) 36 år
Marie Bonde Kristiansen f. Nygaard Christensen (1891-1986) 94 år
Kristian Kristiansen (1894-1979)
85 år
Elisabeth (1931-2008) 76 år
Andrea Egelund f. Alstrup (18831920) 36 år
Peder Egelund (1875-1956) 81 år
Fra dette sted på kirkegården hvor
gravminderne nu er placeret, kan
man kigge ned på Hørretvej 2, en
rødstensvilla opført 1932. Her havde
Klara og Søren Nielsen slagterforretning. Det var Sørens storesøster Karoline, der skaffede midler til at bygge huset, i det hun havde to malerier
fra landskabsmaleren Janus la Cour,
som hun solgte. Hun skulle så bo på
1.salen.
Disse to malerier havde Karoline fået
foræret, da hun i mange år var husbestyrerinde hos Janus la Cour på
Langballegaard.
Her boede også et bestyrerpar til at
tage sig af landbruget på Langballegaard: Kirstine og Laurits Christensen med familie. Karoline hjalp også
dem med at passe børn mv. og var
derfor også en del af deres familie.
Der findes bl.a. et billede, hvor Karoline er fotograferet sammen med én
af deres sønner.
Senere ser vi Karoline på familiebil-

leder sammen med Peder Egelund.
Det skyldes, at han desværre tidligt
mistede sin hustru, Andrea, og så
blev Karoline husbestyrerinde hos
ham og hans børn i en tid. I øvrigt
havde Peder Egelunds søster Karen
Marie tidligere været i huset hos Janus la Cour.
Laurits Christensen og Kirstine Nygaard tog bolig i Langballegaards
forpagterbolig og fik 7 børn mellem
1891 og 1905. Da Janus la Cour døde
i 1909, havde han testamenteret
Langballegaard til forpagterfamilien.
Alt var dog ikke godt. Familien mistede 2 store børn, Niels og Anna, i
1915-1916.
Den ældste datter Marie giftede sig i
1917 med Søren Bonde, men lykken
blev kort. Søren Bonde havde uhelbredelig sukkersyge. Familien ventede på, at den nyopdagede insulin
skulle komme til Danmark, men den
kom først efter at Søren Bonde var
død i 1923.
Marie var nu enke med to børn på
3½ og 5 år og flyttede hjem til forældrene på Langballegaard. Her skulle
hun have noget at bestille. Efter en
tid begyndte hun at averterer efter
sommergæster og de kom gennem
flere år. Hun serverede morgenmad
og aftensmad for dem. Søren Bonde
kunne, mens han levede, købe rødvin
toldfrit, fordi han havde sukkersyge.

En sending på 200 flasker var først
nået frem efter hans død, så her havde Marie vin til mange middage.
Maries far, Laurits Christensen, talte
en dag med Kristian Kristiansen, der
var kusk hos sin far Peder Kristiansen, der i 1911 havde købt Mårslet
Afholdshotel og tillige drev vognmandskørsel. Maries far bad Kristian
om at tage ud at hjælpe Marie. De to
kendte ikke hinanden, men fandt ud
af, at det var Kristian, der som vognmand havde kørt ligvognen, da Søren
Bondes kiste blev ført til kirkegården
i Mårslet.
Marie og Kristian giftede sig 1928 og
flyttede efter kort tid til Borum, hvor
de byggede et hus. Begge er begravet
på Mårslet kirkegård i den grav,
hvori Søren Bonde var blevet begravet 1923. Parret fik 4 børn. Den lille
hjertesten med navnet Elisabeth er et
minde for deres datter kaldet Lise,
der efter et liv på Sjælland også blev
nedsat på familiegravstedet som den
sidste.
Læs mere i artiklerne:
”To malerier – ét hus” og
”Marie på Langballegaarden”
som er udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.
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Visbjerg Hegn - almen boligforening
I Visbjerg Hegn - almen boligforening i Mårslet, er man gang med at
omdanne nogle kedelige områder bag
Fælleshuset til et "vildt naturområde
for både børn, bier, blomster og
voksne". Vi har i den sammenhæng
haft et frugtbart samarbejde med Beder Gartnerskole, hvor to af deres
gartnerelever, Benjamin og Rasmus,
har brugt området som "øvelokale"
og har udarbejdet både skitseforslag
og planteplan.

Man var også med i Visbjerg Hegn.
Godt 25 morgenduelige beboere havde et par hyggelige timer med kaffe,
rundstykker, kage, "en enkelt" samt
relancering af Visbjerg Hegns egen
sang.

lancering af de gamle køkkenhaver
og boldbaneområdet bag Fælleshuset
for deltagerne, som han sammen med
kollega Benjamin har lavet til Visbjerg Hegn.

De gamle hække, buske, petanguebane m.v. er nu fjernet og området er
drænet og næsten klar til igangsætning. Afdelingen gennemfører en
endelig "ideworkshop" sidst i august
måned, hvorefter det endelige forslag
bliver præsenteret for beboerne på
det såkaldte afdelingsmøde i septmbeber - hvorefter implementeringen
forhåbentligt kan igangsættes.
Lørdag den 15.6. kl. 9-11 fejrede
man i de mange boligorganisationer,
der er spredt landet over, 100 året for
fællesskabet om Danmarks almene
boliger.

Derudover introducerede Rasmus fra
Beder Gartnerskole det oplæg til re-

Hanne Marklund
Beboer og Næstformand i Afdelingsbestyrelsen

Mårslet Apoteksudsalg lukker midlertidigt
Mårslet Apoteksudsalg lukker fredag d. 7. juni 2019.
Fra tirsdag d. 11. juni etableres et medicinudleveringssted i SuperBrugsen.
Borgere kan således fortsat afhente bestilt medicin og apoteksvarer
under ombygningen af SuperBrugsen.
Efter ombygningen genopstår Mårslet Apoteksudsalg i nye og større lokaler.

Næste Mårsletblad kommer til okt. Deadline for tekster og annoncer er 10. september 2019
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BRIDGE

UNDERVISNING FOR BEGYNDERE
bridgeundervisning i Mårslet Bridgeklub, inden den 5. september.

Du kan nå det endnu – tilmelding til

Mårslet på nettet
www.maarslet.net

Ring til instruktøren Lis Jensen 2280
0686 eller send hende en mail på
west0901@jensen.mail.dk
Undervisningen starter mandag den
16. september kl. 19.00 og fortsætter
hver mandag indtil udgangen af april
2020.
Mårslet Bridgeklub har 46 medlem-

mer, der spiller hver torsdag aften,
ikke om penge, men med glimt i øjet
og med det mål at score aftenens
bedste resultat. Når du har lært principperne i dette finurlige spil, så kan
du også være med om torsdagen. Vi
glæder os til at tage godt imod dig.
Se på vores hjemmeside
www.bridge.dk/4244

Send et indlæg til Mårslet Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
Mårslet Bladets vennekreds

Opdatering af datoer for efterårets foredrag
Live-stream fra Aarhus Universitet.
Tirsdag 08-10-2019 Titel: På rumkrydstogt ud i Solsystemet
Tirsdag 22-10-2019 Titel: Snedige bakterier
Tirsdag 29-10-2019 Titel: Viden om vand
Tirsdag 05-11-2019 Titel: Mennesker i klimaets brændpunkter (nyt)
Tirsdag 12-11-2019 Titel: Hvordan is og vand dannede Danmark
Tirsdag 19-11-2019 Titel: Forædling af mennesket – før og nu
Tirsdag 26-11-2019 Titel: Luften vi indånder
Nærmere omtale af de enkelte foredrag kommer i oktober nummeret.
Reserver datoerne allerede nu.
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Mårslet på nettet
www.maarslet.net
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Send et indlæg til Mårslet Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Fanden på væggen og kunsten at plante æbletræer
Juni måned blev globalt set den varmeste målt siden år 1880. På en enkelt dag i juli faldt der under et skybrud mere regn i Danmark, end det er
normalt for hele måneden. Og den 29.
juli var det Earth Overshoot Day, det
vil sige den dag, hvor det er beregnet,
at Jordens befolkning har forbrugt
den mængde ressourcer, som kloden
kan gendanne i løbet af et år. Resten
af året lever vi med andre ord på
overtræk. Alt dette - og meget mere
ildevarslende - har vi kunnet høre og
læse om i løbet af den sommer, der nu
går på hæld. Det ser ganske sort ud
med klimaet. Og det er nemt at miste
håbet for fremtiden.

og han satte sig for at undersøge, om
mediernes overskrifter holder vand:
om verden virkelig er et værre sted i
vore dage end i tidligere tider. Det
kom der i 2018 bogen ”Håb. Et forsvar for fremtiden” ud af. Gennem
læsning af en mængde litteratur og
gennem interviews med klimaeksperter, videnskabsmænd, statistikere og
historikere dokumenterer Kristian
Leth i bogen, hvordan vi på alle målbare parametre har det langt bedre
som civilisation i dag end nogensinde
før. Som eksempler fremhæver han,
at der er færre krige i verden end tidligere. At mange mennesker lever en
bedre tilværelse med mindre sygdom
og større chance for overlevelse. At

Uden håb har vi ingenting
Forfatteren og musikeren Kristian
Leth er en af dem, der fra sit eget liv
kender til, at håbet for fremtiden kan
have trange kår. I en periode følte han
sig så overvældet af et negativt syn på
fremtiden, at han fandt det vanskeligt
at få øje på meningen med det hele.
Men samtidig betragtede han det som
sin pligt som forælder at give sine
børn et håb for og en tro på fremtiden.
Det er nemlig den vigtigste regel i
børneopdragelse, at vi ikke må inficere børnene med håbløshed. Kristian
Leth tog derfor den eksistentielle udfordring op at afværge modløsheden,

der i dag er færre mennesker, der sulter, end der var så langt tilbage, som
vi kan måle. Og at det samme gælder
tendensen for antallet af mennesker,
der lever i ekstrem fattigdom. Det er
alt sammen noget, der afslører, at det
går langt bedre, end vi faktisk troede.
På baggrund af sine undersøgelser
mener Kristian Leth derfor, at dommedag bør afblæses, og at der er
grund til fremtidsoptimisme. Selvfølgelig skal vi være bevidste om de udfordringer, vi står overfor, siger han.
Men fokus skal være på det positive,
der trods alt også er at sige, for det er
deraf, modet til handling skal springe.

I den forbindelse er det bare problematisk, at medierne har en tendens til
at male Fanden på væggen, fordi
worst case scenario simpelthen udgør
en bedre forsidehistorie. Det er denne
ukritiske formidling af dommedagsscenarier, der ifølge Kristian Leth
fører til magtesløshed og håbløshed,
for det er giftigere at lukke pessimisme ud i atmosfæren end co2.
Håbet kommer til os udefra
Håbet skal altså komme af den måde,
vi taler om udfordringerne på. Kristian Leth peger i sin bog på fornuften.
Men er det overhovedet muligt at indstille sindet på håb? Det er i alt fald
en stor byrde at lægge på det enkelte
menneskes skuldre, hvis håbet er noget, vi selv skal tvinge frem.
Et sted at vende sig hen kunne være
til kristendommen, hvor håbet står
helt centralt. I kristendommen er håbet ikke noget, mennesket selv skal
præstere, men derimod noget, der
kommer til os udefra, for håbet er
ikke forankret i menneskets egen optimistiske indstilling, men i troen på
håbets Gud. I troen på, at håbet sætter
sig igennem selv der, hvor alt ser håbløst ud. Som da Langfredags mørke
blev til Påskemorgens lys.
I kristendommen er håbet ukueligt:
Det ender godt, hævder kristendommen. Ikke for at vi skal være ligeglade og lade stå til. Men netop for at vi
skal turde kaste os ud i at handle –
også der, hvor det ser håbløst ud. Håbet bliver da et mod til at bringe fremtiden ind i nutiden. Et mod der kan
illustreres med en lille anekdote om
Martin Luther, der engang blev
spurgt, hvad han ville gøre, hvis han
fik at vide, at verden gik under i morgen. Til det svarede Luther: ”Så vil
jeg plante et æbletræ i dag”.
Med venlig hilsen
Sognepræst Trine Bredahl Nissen
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Kirketiderne

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
September
Mandag d. 9. september kl. 09.30
Mandagscafé i sognehuset

September
Søndag d. 1. september kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg
Fredag d. 6. september kl. 14.15
Kildevangsgudstjeneste
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 8. september kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 15. september kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis
Præst: Trine Nissen
Onsdag d. 18. september kl. 17.00
Børne-Bamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg

Tirsdag d. 10. september kl. 14.00
Hyggeklubben, koncert med Basseralle i sognehuset

Onsdag den. 25. september
kl. 19.30 
Indre Mission - møde med Sognepræst Trine Bredahl Nissen i sognehuset

Onsdag d. 11. september kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Oktober

Onsdag d. 11. september kl. 19-22
Menighedsrådsmøde i sognehuset
Søndag d. 15. september
kl. 16.00 
”KulturCafé 8320”: ”Bach og Bibelen - bud til tiden” i Mårslet kirke
Torsdag d. 19. september
kl. 19.00 
Indre Mission - Fyraftensmøde i
sognehuset

Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00
”ABBA-Café” med Per Wium og
Mårslet Kirkes Pigekor i sognehuset
Onsdag d. 9. oktober kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset
Torsdag d. 10. oktober kl. 12.30
Hyggeklubbens udflugt til Nielstrup
Museum
 Se omtale i kirkesiderne

Børne-Bamse gudstjeneste
Onsdag d. 18. september kl. 17.00
herefter går præsten rundt og siger
goddag 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.

Søndag d. 22. september kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg
Søndag d. 29. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg

Oktober
Søndag d. 6. oktober kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
Præst: Signe Høg

Børne-bamsegudstjenester i Mårslet
Kirke 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
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Onsdag d. 25. september kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset
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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.

Med venlig hilsen
Sognepræst, Signe K. Høg

Kildevangsgudstjeneste

Kirkekaffe

Mandagscafé

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter
søndagens gudstjenester.

Mandag den 9. september
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset

Fredag den 6. september
Kaffe kl. 13.45
Gudstjeneste kl. 14.15
Vi begynder med en kop kaffe kl.
13.45, hvorefter der kl. 14.15 er
gudstjeneste med altergang.
Præst: Trine Nissen

Her er der mulighed for at hilse på
hinanden og ønske hinanden
en fortsat god søndag.

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

Frokostpausen
- et fællesskab for mænd

Vi holder frokostpause onsdag den 11. og 25. september
kl. 10.00-12.30 i Mårslet Sognehus.
(Bemærk nyt mødetidspunkt)
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

Børneklubben
Mariehønen

Lærkereden

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

Vil du vide mere, så kontakt:
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529
Dorthe Bjerge, 3029 2663

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.

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

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.
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
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”KulturCafe 8320”

Foredrag med Peter A. G. - Billetsalget er startet
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 i sognehuset

”Det sansende menneske –
om livsmod, livsglæde og det sansende menneske”.
Peter A.G. fortæller om sig selv og sin opvækst, om at
være et opmærksomt menneske og om at svare på de
udfordringer, som livet byder på.
Billetter á kr. 100,- + gebyr købes nu på billetto.dk
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen på dagen.
Arrangementet er et samarbejde mellem Mårslet kirke
og Mårslet og Grønløkke aftenskoler.

Sorg- og Livsmodsgruppen
som i længden kan rumme og forstå den smerte,
som sorgen over at have mistet en af sine nærmeste,
indebærer.
Et andet udsagn er: ”Min omverden synes, jeg
hurtigt skal se at komme videre, men så hurtig er
sorg ikke, skal jeg hilse og sige”.
I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne
lærer selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give
mulighed for at få en kontakt, som man også efter
forløbets afslutning kan have glæde af. Gruppen
ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.
Nuværende gruppe startede op den 26. august og da
det er en lukket gruppe, er det først muligt at deltage
i næste gruppe som starter op til januar/februar
2020.
Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- og livsmodsgruppe,
der henvender sig til sørgende, der mangler nogle at dele
deres sorg med.
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et møde varer ca. to
timer, og der afholdes møde hver anden mandag, i alt 8
gange.
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen med
andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de udsagn,
vi har hørt i tidligere grupper.
Det kan være svært at finde personer i ens omgangskreds,
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Har du brug for, eller kender en, der har brug for at deltage i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til Susanne
Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller mail
susanne.lauritsen@gmail.com

Med venlig hilsen
Gruppelederne
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

”KulturCafé 8320”

Bach og Bibelen – bud til tiden

Et vekselspil mellem Bibelens ord og musik af Johann Sebastian Bach
Søndag den 15 september kl. 16.00 i Mårslet kirke

Foto: Søren Kjeldgaard

Skuespiller Ditte Gråbøl fremfører tekster fra de fire
evangelier, og organist Sven Verner Olsen spiller de tilhørende værker af Bach.
Teksterne gengives fortællende for at give en fornemmelse
af, hvordan man i de allerældste menigheder genfortalte de
bibelske hændelser – før de blev skrevet ned. Teksternes
indhold bliver nærværende og vedkommende på en anden
måde, end når de blot læses op.
Et af resultaterne af Luthers arbejde i 1500-tallet var oversættelsen af Bibelen til tysk.
Den betydning, det havde og stadig har, at evangeliernes
beretning om Jesu liv kan læses og høres på modersmålet,
vil de 2 kunstnere gerne give et indtryk af.

ved samtlige københavnske teatre. Hun har endvidere medvirket i tv-satire, tv-serier og film, bl.a. ”Oh Happy Day”,
”Lykkevej” og ”Lotto”. Ditte Gråbøl har også medvirket i
flere revyer, bl.a. Cir-kusrevyen, Tivoli Revyen og Nykøbing F. Revyen - samt på det seneste i musicalen
”Flashdance”.
Sven Verner Olsen blev som 12-årig ansat som organist
ved Haraldsted Kirke og blev uddannet først hos Finn Viderø, siden på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor
han debuterede fra solistklassen 1992. Siden har han haft
en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist samt
som cembalist i de store oratorier. Sit daglige virke har han
som organist i Jesuskirken i Valby og som lærer ved Sjællands Kirkemusikskole.

Hertil kommer så Bachs musik, som er inspireret af både
de lutherske salmer og de bibelske tek-ster – og som føjer
sig ind imellem teksterne og uddyber dem. Man lytter til
Entré kr. 50,- ved indgangen fra kl. 15.30. Kontanter og
musikken på en an-den måde, når man har den bibelske
MobilePay modtages.
beretning i baghovedet – og teksterne bundfælder sig på en
anden måde, når man hører musikken.
Ditte Gråbøl er uddannet på Skuespillerskolen ved Aarhus
Tea-ter 1984 og var ansat ved Aalborg Teater 1984-90,
inden hun fortsatte sin karriere ved Det kgl. Teater og siden
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Så tager Hyggeklubben på tur igen!
Skal du
med?

Nielstrup Museum
Torsdag den 10. oktober
Kl. 12.30 Afgang fra Mårslet Sognehus.
Kl. 13.15 Ankomst til Nielstrup Museum.
Nielstrup Museum indeholder samlinger, der viser
livet fra ældre dansk folkeliv og kultur og frem til vor tid.
Kl. 15.00 Afgang fra Nielstrup Museum.
Kl. 15.30 Eftermiddagskaffe ” Hos Anne Marie”.
Kaffe/the – boller - kringle & lagkage.
Kl. 16.15 Afgang fra ” Hos Anne Marie”.
Kl. 17.15 Ca. forventet hjemkomst til Mårslet.

Pris pr. person: 250,- kr.
Tilmelding senest 1. oktober
Til else.svendsen@gmail.com
86 93 60 38 – 26 92 67 01

Madsen´s Turist Ørsted Aps.

Hyggeklubben
Tirsdag d. 10. september kl. 14.00
BASSERALLE v/ Lene Riis og Ole Nordug Jensen
Til foredraget guides vi rundt i Basseralles univers af
gårdsange, sømandsviser, revy m.m., og vi hører både sjove og ømme værker.
Foruden sang, harmonika, guitar og violin viser de også,
hvordan savblad, skeer og murerbalje kan bruges som
instrumenter.

Arrangementet inklusiv kaffe og hjemmebag koster 40 kr. Alle pensionister og
efterlønsmodtagere er velkomne!
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Høstgudstjeneste

Søndag den. 6. oktober kl. 10.00 i
Mårslet Kirke

Vi fejrer høstgudstjeneste, hvor vi markerer
årets høst i haver og på marker. Gudstjenesten
er for hele familien med dåb, nadver og høstsalmer. Minikonfirmanderne medvirker ved
gudstjenesten.
Vi vil meget gerne opfordre alle gudstjenestedeltager til at bringe noget hjemmedyrket eller
hjemmelavet, som kan pynte kirken og bagefter sælges i minikonfirmandernes bod, til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Mere information om høstgudstjenesten følger
til oktober.

DropInDåb
I den danske folkekirke er det aldrig for sent at blive
døbt. Derfor er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at
tilbyde DropInDåb. Der inviteres til en dåbsdag, hvor alle
kan
blive døbt på stedet uden tilmelding og planlægning af
stor fest. Man kan komme når som helst i det tidsrum
kirken er åben. Alle er velkomne, børn som voksne, også
selvom man ikke bor i byen. Man er velkommen til at
have gæster med, men man kan også komme alene – så
sørger kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til
rådighed.
Det eneste der skal medbringes er gyldig billedlegitimation. Børn under 18 år skal have forældre eller
værge med.
For flere oplysninger om DropInDåb besøg Mårslet kirkes hjemmeside eller facebook. Vi opdaterer løbende
med nye datoer.
21. september kl. 10-12: Elev Kirke, 8520 Lystrup
8. november kl. 16-19: Fredenskirken, Rosenvangs
Allé 51, 8260 Viby J

Indre Mission
Torsdag den 19. september kl. 19.00 er der fyraftensmøde i Onsdag den 25. september kl. 19.30 er der møde med Trine
Bredahl Nissen.
Mårslet sognehus.
Jesu lignelser
Jesus brugte ofte lignelser, når han underviste disciplene og
folkeskarerne omkring sig. Denne aften vil vi se nærmere
på lignelserne som genre og dykke ned i et par af de
Denne aften skal vi se på 1 Mos 3: Syndefaldet. Det er
beretningen om Adams og Evas svigt. Mærkeligt nok fore- kendteste eksempler.
kommer hverken ordet synd eller ordet fald i kapitlet. Hvad
Trine Bredahl Nissen er uddannet Cand. theol fra Aarhus
er det så, der foregår? Hvad betyder det, når der i kirken
Universitet i 2017. Hun har siden juni 2019 været ansat
tales om arvesynd? Hvad kommer det os ved?
som sognepræst ved Mårslet kirke.
Jørgen Bækgaard er tidligere sognepræst i Vorbasse/
Mødet foregår i Mårslet sognehus, og alle er hjerteligt
Skjoldbjerg og desuden forfatter til flere bøger og
velkomne!
bibelkommentarer.
Jørgen Bækgaard Thomsen vil fortsætte gennemgangen af
1. mosebog.
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SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag

Kontakt Kirken

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

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag
KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Træffes på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
hmb@maarslet-kirke.dk
ellers henvises til sognepræsterne
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag

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 er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i dagstimerne mandag til fredag kl. 8.00 17.00. Alle er velkomne til at slappe
af fra dagens stress og nyde roen i det
smukke nyrenoverede kirkerum.
Kirkebil
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 næste menighedsrådsmøde:

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Tlf. 2872 9395
eriklundsoerensen@mail.tele.dk

Onsdag den 11. september
kl. 19.00-22.00

KIRKEVÆRGE
Ole Kleis
Tlf. 2687 4804
olekleis@gmail.com
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Anika Mette Villadsen
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

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

Nyt fra personalet
Efter 21 år har
vores kontaktperson Else Svendsen
valgt at stoppe og
udtræde af menighedsrådet.

Vi ønsker Else alt godt fremover og
håber at hun finder et sted at bruge al
sin energi.

Else fortsætter som bestyrelsesmedlem
i Hyggeklubben, hvor hun er med til at
arrangere alle de spændende, festlige
Else har gjort et
og hyggelige indslag til glæde for
kæmpe stort styk- pensionisterne her i Mårslet. Else fortke arbejde for
sætter ligeledes som medlem af KulMårslet Kirke og dens medarbejdere. turCafé-udvalget.
Der skal også lyde en stor tak for den
støtte og de gode samtaler hun har
givet os igennem mange år. Elses rolige og muntre væsen vil blive savnet.
Personalet ved Mårslet Kirke
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Hvis du/I har lyst til at understøtte
bladets økonomi og dermed dets
fremstilling og eksistens, er du meget
velkommen til at indbetale et beløb –

typisk er det på kr. 100,00.

bile pay: 2047 5889

Det kan gøres via netbank: reg. nr.
5072 konto nr. 1091531, eller via mo-

Ivan Dybvad,
Mårslet Bladets kasserer
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Skal der være fest
- så hold den i

Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside

www.borgerhus.dk

28

MÅRSLET BLADET september 2019

FRA AKVAVIT TIL KRYDDERSNAPS

Det er efterhånden relativt sjældent,
at man på restauranters menukort
over drikkevarer, støder på ordet
Akvavit. Men det sker da. Ordet
akvavit stammer egentlig fra latin og
staves aquavita, og betyder Livets
vand.
Men traditionen med at drikke akvavit eller brændevin, er et stort set, et
nordeuropæisk fænomen.
En lille en til næsen, kaldes nu om
dage snaps eller brændevin, eller
endnu bedre for krydderbrændevin, for det er netop det det handler
om - i hvert fald i 8320 Mårslet, hvor
vi rendyrker den.
Det er faktisk ikke så længe siden at
hårdt arbejdende folk dagligt drak
snaps, det var bl.a. fordi
den var billig, og fordi snapsen var
en almindelig anerkendt livsfornødenhed for voksne, i stil med
grød, brød og andet fast føde.
Dengang som nu skulle snapsen naturligvis nydes med måde, også selv-

om det som Jeppe på
bjerget ofte tog overhånd.
Der er løbet meget vand i stranden,
siden Jeppe vågnede op på møddingen. Salget af brændevin
hidrører ikke under fødevarer mere,
men under nydelsesmidler.
I dagens Danmark drikkes der ikke
uhæmmet mængder af brændevin,
men de seneste år er salget alligevel
støt stigende, viser statistikkerne.
Mersalget af forskellige former for
brændevin, skyldes hovedsagelig
industriens markedsføring af
adskillige spændende varianter, og at
flere og flere gode retskafne mennesker er begyndt at beskæftige sig med at samle urter, og
selv lave sin egen kryddersnaps.
Kryddersnapsen er nu folkeeje.
Det var rigsantikvar P.V.Globs udgivelse af sin lille brændevinsbog i
midten af 1972, der gjorde at
traditionen for hjemmegjorde kryddersnapse, ikke gik i glemmebogen.
Andre har efterfølgende taget kryddersnapsen til sig, og somme steder
er der vokset en hel kultur
op omkring dette folkelige emne. Det
er der f.eks. her i 8320 Mårslet.
Mårslet Brændevinslaug blev løbet i
gang tilbage i 70erne, og er et interessefællesskab omkring urter og
kryddersnapse, som er en smule
unikt.
Medlemmerne samler urter i naturen,
sammen eller hver for sig, og dyster i
smagstester i åbne konkurrencer,
hygger sig med god mad og drikker
med måde, og så synger vi højt og
længe.
Men der er også visse pligter, så som

at pakke poser til videresalg. Det er
vi fælles om.
Historisk er det massør Niels-Jørn
Hjermind der var foregangsmanden
her i byen, men siden har mange fattet interesse for den hjemmegjorte
kryddersnaps, så Mårslet Brændevinslaug her vel i dag
ca. 40 medlemmer, ikke alle lige aktive, men alligevel.
Brændevinslauget har løbende 25 –
30 forskellige urteblandinger til salg
på internettet, find os på
www.maarsletsnaps.dk eller i Superbrugen i Mårslet.
F.eks er julesnapsen gennem årene,
efterhånden blevet et hit, som kan
købes i Mårslet Brugsforening de sidste dage i november, som
er 38 – 29 og 30.
Julesnapsen fra Mårslet Brændevinslaug har hvert år været en succes,
som allerede i oktober bliver
efterspurgt, men lauget har flere fine
urteblandinger at tilbyde f.eks. Jagtbitteren, Mårslet Bjesken,
eller Gibernakkeren og Hønsedrammen. Der er mange flere.
Det er aldrig for sent at prøve noget
nyt, og krydderbrændevinen er absolut en mulighed. Da jeg var
yngre var snaps noget iskoldt stads,
der lynhurtigt skulle ned, og så skylles efter.
Sådan bør det ikke være, og er det
heller ikke. En kryddersnaps skal
have stuetemperatur, og bør
nydes med alle tegn på velbehag.
En god velskænket kryddersnaps,
giver varmen,... og ro i sindet.
Kaj Christensen

Send et indlæg til Mårslet Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Alting har en ende....

Nekrolog over Jørn Rønnau`s motorsavede træskulptur i Mårslet fra 2005.
Onsdag den 1. august kunne næstformanden i Mårslets fællesråd Jens
Thomsen med en hånd skubbe træskulpturen omkuld, den stod og vaklede, ædt op af svampe, råd og almindeligt forfald.
Træskulpturen har nogle år stået
og vaklet, men har trods alt stået
nogenlunde lige.
Nogle af de sidste dage i juli, gik
det så ikke mere. Den begyndte
at hælde ud mod fortovet, så var

igangsatte en indsamling
til dette formål. En træfond blev
etableret.
Jørn Rønnau var jo dengang, og nu,
anerkendt for sine arbejder med motorsaven, hvilket man
kunne se flere steder i Marselisborgskovene lige først i nullerne.
Træskulpturen havde sit eget sprog,
forskellige symboler, hjerter, fjer og
spillekort, og en slange
der snoede sig om en verselinie af
Grundtvig.
Øverst oppe en udskåret lille by, der
de første år var malet med guldbronze, en detalje der sikkert
skulle være et symbol på byen og
fællesskabet.

Motorsavskustneren have lovet at
komme til indvielsen,
men desværre dukkede han aldrig op,
så vi måtte afsynge,
den til lejligheden af Anne Worm
skrevne sang, der gik på
melodien Hawaii. En melodi af Jacob
Haugård, der var
meget populær dengang.
Han skulle ellers have fortalt om de
mange symboler og
andet, som han havde skåret i skulpturen.
Nogle dage efter fik vi forklaringen
på, hvorfor Rønnau
ikke kom, som han havde lovet.
Hans gamle mor var faldet, og brækket benet, så han havde
siddet på hospitalet, netop i de timer,
hvor han havde lovet
at være i Mårslet.

det slut. Væltet af Jens Thomsen,
så ingen kom til skade.
Rent historisk var det en efterårsstorm i oktober 2004, der delvist
fældede det gamle lindetræ, men
en del af stubben stod tilbage, hvilket
fik daværende formand for Fællesrådet Anne Worm, til at
foreslå at man fik Jørn Rønnau til at
skære og mejsle i stubben, og hun

Giv en

Jørn Rønnaus træskulptur blev indviet den 21. august 2005,

Men tilbage til virkeligheden i år
2019. Det er nu slut med Rønnaus
motorsavsskulptur, den ligger
nu bag hækken, og Århus kommune
har lovet at fjerne resterne inden for
en overskuelig tid.
Mårslet er blevet ”lidt ” fattigere på
kunst.

ved den sidste dag i byfesten.

KC

til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531

Øg omsætningen, annoncer i Mårslet Bladet og bliv set.
Send din annonce til annonce@maarslet-bladet.dk
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Midsommerfesten i Mårslet
byen og ikke i sig selv at generere et
overskud.
Når det så er sagt er Group8320 alligevel stolte over at kunne præsentere
et overskud på kr. 67.713,TUSIND TAK for den store opbakning til Midsommerfesten i Mårslet.
Det er ved at blive en god tradition.
Det var en stor fornøjelse at arrangere dagen for jer og se så mange
(+1.000) glade mennesker samlet på
et sted i vores lille by.
Formålet med arrangementet har været at skabe en rigtig god dag for hele

Midlerne giver os mulighed for at
støtte kulturelle formål i Mårslet,
hvilket betyder meget for gruppens
medlemmer.
Derudover får vi mulighed for at
styrke fundamentet i Midsommerfesten fremadrettet via opbygningen af
en egenkapital.
Skulle man stå med et interessant
projekt, som bidrager til kulturen i

Mårslet, så uddeles midlerne i donationspuljer af kr. 5.000,Ansøgninger kan sendes til
kl@valeur.dk (Læs mere om vores
donationer her: www.group8320.dk/
donationer)
Endnu en gang TUSIND TAK for
den flotte opbakning.
Skulle man have spørgsmål omkring
vores arrangementer eller
Group8320, så skriv endelig til os.
Bedste hilsner
Group8320 /Klaus Valeur Leffers
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Giv en
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til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Det Danske Spejderkorps Giber Å Gruppen
dende dag. Da området genlød af
sovende børn, havde forældrene god
mulighed for at tale sammen og lære hinanden lidt bedre at kende.
Næste morgen var der morgenmad
for alle og det personlig udstyr pakkes sammen, før vi satte kanoerne i
vandet og tog en tur over søen. Turen sluttede med at vi sang
”Spejderbror” samt et ”på gensyn”
efter sommerferien.
I den nye sæson er der er ledige
pladser, så interesserede familier
med børn i alderen 4-6 år er velkomne. FamilieSpejd begynder en
ny sæson søndag den 25. august
med en tur til Norsminde. Normalt
mødes familiespejderne ca. en søndag om måneden, kl. 10-13 ved
Spejderhuset på Nymarksvej. Man
kan læse nærmere på
www.giberaagruppe.dk/

De yngste spejdere i Det Danske
Spejderkorps, Giber Å Gruppe, afsluttede på samme vis som alle de
øvrige spejdere, sæsonen med en
sommerlejr. FamilieSpejd er et tilbud for 4-6-årige børn, som sammen med deres forældre har fået
mulighed for at snuse til spejderlivet. Alle børn og voksne havde på
forhånd glædet sig rigtig meget til
at sejle i kano, lave mad over bål,
klatre i træer og hygge sig sammen
med de andre spejdere i Ravnsøhytten nær Ry.
Vi startede med at indtage sovesalene, flere skulle også lige ind og prø-

ve soveposen for at tjekke, at alt var
klar til natten. Derefter var der, på
rigtig spejdervis, et løb i patruljer
rundt i området. Opgaverne strakte
sig fra kimsleg, hvor der skulle
samarbejdes om at huske til langspyt med labre larver. Søens bredder blev afsøgt med net og der blev
både fundet baby gedder, igler og
mange andre dyr som blev undersøgt med stor iver.
Aftensmaden skulle tilberedes over
bål, menuen stod på grillkyllinger,
pastasalat og pandebrød. Dagen
blev sluttet af med lejrbål, og så var
alle også godt trætte efter en spæn-

Skal der være fest
- så hold den i

Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside

www.borgerhus.dk
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Aktiviteter i September 2019
Søndag d. 1. sept. kl. 10.30.
”Fut i Festugen” på Kildevang.
Centerrådet ved Lokalcenter Kildevang inviterer alle aldre til en lækker brunch med kaffe og the for kun 40 kr.
pr. person. Børn op til 10 år spiser gratis. Vi har plads til
70 gæster, og pladserne fordeles efter ”først til mølle”princippet. Der vil være hyggelig stemningsmusik og højt
festugehumør. Kom alene, eller kom sammen med nogle,
du kender.
( Arrangør Centerrådet.)
Onsdag d. 4. sept. kl. 10.30.

” Unge mødre – finger-brunch.” Kom på lokalcentret
og mød andre mårsletmødre til en hyggelig festuge babybrunch. Kl. 11.00 kommer der et oplæg fra Barselshuset,
Århus, om det at være nybagt mor. Tag babytøj, som de
små er vokset fra, med til bytte-biksen. Arrangementet er
gratis, der kan pusles, ammes og barnevogn kan medbringes.
( Arrangør Centerrådet.)
Fredag d. 6. sept. 13.45.
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.
Mandag d. 9. sept. kl. 14.00.
Lille Banko i Caféen.
Søndag d. 15. sept. kl. 14.00.
Store Banko i Caféen. ( NB. Dette er en ny dato.)
Mandag d. 16. sept. kl. 14.00.
”Damernes Magasin” viser mode.
Onsdag d. 18. sept. kl. 17.30.
Kom til månedens ”Spis-Sammen” arrangement.
Aftenens menu: Kamsteg u. svær, svampesauce og
citronfromage. Sædvanlige priser.

Tilmelding senest onsdag d. 11. sept. på
Tlf. 22260147 eller mail:brugerkildevang@msn.com
Fredag d. 27. sept. kl. 14.00.
Vi bager vafler i Caféen.
Menuplan for Café Kildevang i september.
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.
Dato:
1.Brunch kl. 10.30.
2. Høns med peberrodssovs og kartofler.
3. Bøf stroganoff med kartoffelmos og rødbeder.
4. Kalkun i fad med ris og kartofler.
5. Smørstegt fladfisk, kartofler og persillesovs
6. Paneret skinkeschnitzel og brasekartofler.
9. Kylling i karry med ris eller kartofler.
10. Bankekød, kartoffelmos og rødbeder.
11. Grøntsagssuppe, kød og melboller, brød.
12. Havtaske stegt med rosmarin på kartoffelrøsti.
13. Millionbøf med pasta eller kartofler.
16. Farseret blomkål med tilbehør.
17. Medister og gule ærter.
18. Fællesspisning kl. 17.30.
19. Sennepsbagt kulmule på flødekartofler.
20. Mørbradbøffer med bløde løg og brun sovs.
23. Flæskesteg med tilbehør.
24. Hvidskålsuppe med nakkesteg.
25. Shepards Pie.
26. Kogt torsk, kartofler og sennepssovs.
27. Karbonader, kartofler, ærter og gulerødder.
30. Brændende kærlighed.
Hverdage: kl. 8.00-14.00. ”Mad ud af Huset” på tlf.
41855225 ( Kildevangs køkken.)
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. Lun ret
25 kr.

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
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.
Lokalcenterrådets mail: brugerkildevang@msn.com
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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Venneforeningens efterårs program Kildevang 2019
Banko spil søndag den 22. september kl 14,00.
Banko spil søndag den 27. oktober
kl 14,00.
Kaffe og lagkage til kr. 25,00, øl og
vand kan købes.
Desuden sælger vi amerikansk lotteri, vi glæder os til at se rigtig mange
ALLE er velkommen.
Venneforeningen holder generalforsamling i Cafeén på Kildevang
onsdag den 2. oktober kl. 14,00,
foreningen er vært med kaffe og
brød.

Vi inviterer alle beboer på Kildevang, og de beskyttede boliger til en
middag
tirsdag den 22. oktober kl. 12,00.
Det er kun for beboerne, der er
ikke plads til gæster.
Kender du/I ikke Venneforeningen,
kan jeg fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på
medlemmer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang med en hyggelig
middag og underholdning,

det er en stor fornøjelse både for os
og for de ældre.
Et medlemskab koster kr. 50,00 om
året pr. person.
Formand Inger Christiansen
2292 3016

Mobil

Kasserer
Birte W. Pedersen
Mobil 4226 1992
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Lejrberetning fra Mårslets Grønne Spejdere
tidens løb også har huset den berygtede Jens Langkniv og i dag seks forskellige flagermusarter.
Ved hjemkomst fra hiken bestod aktiviteterne af alt fra at lave sin egen
kniv til bouldering og selvfølgelig
hyggelige lejrbål. Dagen inden vi
skulle hjem, var vi heldige lige at
have lidt solskin, så vi kunne få teltene tørre ned. Det betød dog bare, at
vi i stedet blev halvvåde om natten i
de bivuakker, der hurtigt var blevet
rejst om aftenen og altså ikke helt
kunne modstå en hel nat med en del
regn… godt at både spejdere og soveposer kan vaskes og tørres, når
man kommer hjem!

Hvad er et liv som spejder uden sommerlejr? Turene i sommerferien er et
af årets højdepunkter for spejderne
og i år var drenge og piger i troppen
hos Mårslets Grønne Spejdere af sted
lige syd for Skive på Trevæld Spejdercenter.

For de store spejdere var det et gensyn med lejrliv i form af teltopsætning, pionering og mad over bål,
imens det for de yngre spejdere stadig er lidt nyt med meget at lære. De
første dage fik vi hurtigt bygget lejren op i strålende solskin og bygget
fine borde af rafter til spisning og
madlavning. En indgangsportal blev
det endda også til!

Vejret var desværre ikke med os hele
ugen, men for spejdere findes der jo
ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning! Det viste sig dog at være lidt
hårdere for nogen end andre, da vind
og regntunge skyer gjorde deres indtog. Når man ikke har fået pakket
varme trøjer og regntøj, bliver en
uges spejderlejr nemlig hurtig lidt
lang... Heldigvis fik vi besøg af to
spejderledere hjemme fra Mårslet,
der kom nogle af spejderne til undsætning med ekstra tøj. Læringen
blev, at man aldrig kan forlade sig på
godt sommervejr, når man er på sommerlejr i Danmark!
En god gammeldags hike blev det
også til undervejs med mindst 28 km
tilbagelagt over to dage. Der blev
overnattet et ukendt sted undervejs –
det være sig, at det var ukendt for
spejderne, men ikke for spejderlederne. Spejderne blev nemlig mødt ved
den markerede slutdestination på
kortet af lederne, der introducerede
dem for overnatningsstedet: Daugbjerg Kalkgrube! Det var sjovt at
prøve at overnatte et anderledes sted,
og ret spændende, når kalkgruben i

Hjemturen var altså fyldt med adskillige ekstra minder i rygsækken og
måske et par ekstra centimeter i højden, for der er jo ingen, der tager
skade af lidt spænding og regn – og
især ikke, når man er spejder, og
sammen kan grine af det hele. Om
ikke andet så bagefter, når man begynder at savne sommerlejrstemningen og glæder sig til næste år!

Har du lyst til at høre mere, om hvad
Mårslets Grønne Spejdere laver, eller
måske selv være med, kan du finde
os på vores hjemmeside
www.maarslet-spejderne.webflow.io/
eller møde os i spejderhuset på Obstrupvej 6 om torsdagen eller lørdagen. Både drenge og piger er velkomne!

Vil du være med til at lave lay-out på Mårslet Bladet? Bladet laves i Microsofts Publisher program, som du måske ikke
har prøvet, men hvis du bruger Word, så genkender du alle kommandoerne i Publisher. Ring til Ole på 2266 0795

Giv en

til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til: Vandværket
tlf. 86298688
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 vandmåleren 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

Skal der være fest
- så hold den i

Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside

www.borgerhus.dk

Mårslet på nettet
www.maarslet.net
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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

MRP-Regnskabshjælp
Led og ked af at lave regnskab
aften og weekend
Så er hjælpen ikke langt væk!!
Al regnskabbsassistance udføres
Mads Reffstrup Pedersen
Ovesdal 25 - 8320 Mårslet
tlf 20 13 09 91
Mail: mrpregnskab@profibermail.dk
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