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LEDER
En by der rummer det gamle og det nye
I ét af de første Mårsletblade, jeg læste, efter at være flyttet til Mårslet for nu
godt 4 år siden, blev der skrevet om den forandring, min nye by var ved at
gennemleve.
Det blev bemærket, at de gode mårslettere ikke længere hilser på hinanden
som en selvfølge. Det var med beklagelse, naturligvis over, at de ny-tilflyttede borgere ikke værdsatte denne gode gamle måde at komme hinanden ved.
”Nytilflytter” er i øvrigt et begreb, man kan have hæftet på sig i mange år. For
man bor jo stadig på Helmers ejendom eller hører som reaktion: ”Nåh –du bor
i Birgit og Johns hus”, selv mange år efter at man er flyttet ind.
I et Matadorafsnit funderer Laura og Agnes over, hvorfor der er nogen, der er
fine, mens andre ikke hører med til selskaberne ovenpå. Laura mener at vide,
at det bare er et spørgsmål om at blive længe nok på et sted, så er man nogen.
Det kan der jo være noget om. Det er godt og trygt, at der er en historie, der
kan bæres videre.
Mine forældre flyttede fra København til Helmers ejendom på en mark i
Låsby, da jeg var lille. Der gik jeg i skole, indtil min mor fik embede som
præst, og jeg som 13-årig måtte slå rødder et nyt sted. I Låsby blev skoleinspektøren en vigtig person for mig. Han var selv tilflytter, men havde fordybet
sig i byens historie og kunne så levende fortælle om den historie, byen gemte
på, så man som barn fik følelsen af, at det også var vores sted, et sted, der var
værdifuldt.
Som præst møder jeg mange tilflyttere, både unge mennesker, der skal have
deres børn døbt, eller skal vies i kirken, men der er også en del pensionister,
der flytter hertil for at være tættere på deres børn, som selv har travle liv med
egen omgangskreds. Disse mennesker ledes ikke altid ind i naturlige sammenhænge som mødregrupper, børnenes institutioner eller som fodboldtræner.
Derudover har de et rigt liv af erfaringer og oplevelser, som de på forhånd
afskriver, at andre gider at høre om. Det kan være svært for den nye borger at
deltage i den lokale snak, selvom naboerne er nok så søde.
Mårslet sogns historie bliver stærkt formidlet her på stedet, men de nye borgere er også mårslettere på lige fod med os andre. Også de bærer på historier, vi
skal interessere os for.
Sognepræst
Signe Høg

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)
Formand:

Anders Kjær

Langballevænget 111

tlf. 23 3 8 21 72

Næstformand: Jens Thomsen

Tranbjerggårdsvej 20

tlf. 20 43 77 12

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

FU-Medlem:

Finn Larsen

Langballevænget 92

tlf. 40 85 95 00

Suppleant:

Thorkild T. Clausen Nymarks Allé 42

tlf. 50 98 69 88

Suppleant:

Troels Laursen

tlf. 86 29 05 00

Hørretvej 12

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Opsøgende indlæg Cecilie Schmidt Dam
Mennesker i Mårslet - Asbjørn Rosenkilde
selv - et vaskeægte selvstudie, er det
efterhånden blevet til.

I 2016 startede nu 17-årige Asbjørn
Rosenkilde til klaver på Mårslet Skole, og her fire år senere er han i gang
med at forberede sig til MGK-optagelsesprøve næste forår. MGK står
for Musikalsk GrundKurus og er et
konservatorieforberedende tre-årigt
forløb, der kræver et højt musikalsk
niveau og en solid arbejdsindsats.
Det gamle klaver hjemme i stuen på
Hørretvej er blandt andet derfor for
nylig blevet skiftet ud med et rigtigt
flygel - en splinterny Kawai-model
hentet hjem fra Randers. Og Asbjørn
skal ikke kun selv øve på det - han
skal også øve sig i at undervise på
det, og tager efter sommerferien
imod begyndere og letøvede klaverspillere. De første elever har allerede

meldt sig, men der plads til flere,
fortæller Asbjørn.
Hvis man synes der er noget bekendt
ved Asbjørns ansigt, er det ikke helt
forkert. Det sidste halvandetårs tid
har han arbejdet i Brugsen, men til
efteråret er det slut. Han har ellers
været glad for jobbet, hvor han
blandt andet har arbejdet sammen
med en af sine storebrødre. Men 2.G
studieretning Matematik-Musik på
Århus Katedralskole skal passes,
udover selvfølgelig egen øvning og
den nye karriere som selvstændig
musikunderviser.Det nye arbejde skal
gøres ordentligt, og Asbjørn bruger
en del tid på at læse om pædagogik og skrive lange opgaver til sig

Da Asbjørn havde spillet klaver på
Mårslet skole i et års tid, fortsatte
han med undervisning inde på Århus
Musikskole. De første par år spillede
han både rytmisk og klassisk klaver,
men tredje år brugte han på at finde
ud af hvilken genre, han ville fordybe sig i. Den klassiske klavermusik
vandt, og i den forgangne sæson
har han modtaget undervisning af
MGK-lærer Kristian Giver. Asbjørn
har for nylig blandt andet spillet en af
Mendelssohns Lieder ohne Worte og
Griegs Notturno fra samlingen Lyriske Stykker. For tiden er han i gang
med Chopin Etude opus 10 nr 1; et
stykke der er megafedt, men svært,
ifølge Asbjørn. Drømmen er at komme til at studere på Konservatoriet,
men hvad det skal ende med, ved han
ikke helt. Det kunne også være, at det
blev lægevejen og medicinstudiet,
men lige nu frister udsigten til endnu
flere lange dage på skolebænken ikke
rigtigt.
Adspurgt, om han har tid til andet
end skole, undervisning og øvning,
måske at spille computer (?) griner
Asbjørn, at han ikke har gamet,
siden han var ung. Dog bruger han
computeren til at producere musik
på engang imellem. Han har faktisk
også lidt travlt nu, fordi han står for
et korindslag til et sølvbryllup, hvor
han skal synge basstemmen. Og lige
om lidt skal han afsted i sommerhus
med en flok venner. -Jeg tror det har
været den bedste sommer jeg nogensinde har haft siger Asbjørn og smiler
- tænk at der er sket så meget i lille
Mårslet.

Næste Mårsletblad udkommer til oktober Deadline for tekster og annoncer er 10. september 2020
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TMG
10.000 kr. til TMG Tennis
TMG med. I 2019 udgjorde det samlede beløb næsten kr. 50.000.
Flere gange hvert år deltager alle
TMG-afdelinger på skift med salg af
OK-benzinkort.
Som formand for TMG-tennis, Henrik
Breyen, udtaler: Nu er det alle pengene værd, at have stået i regn og sne en
del lørdag formiddage i januar.
Han supplerer med, at TMG-tennis sagtens kan bruge pengene, da
klubben i øjeblikket oplever en meget
stor medlemstilgang, og har stigende
udgifter
til trænere, udstyr og banepleje.
På billedet ses bagerst fra venstre
uddeler Troels Laursen, baneforvalter
Frans Keemink og formand Henrik
Breyen sammen med en masse glade
børn
til onsdagstræning.
TMG-tennis havde onsdag d. 5.8.2020
besøg af uddeler Troels Laursen fra
SuperBrugsen, Mårslet, der overrakte

kr. 10.000 til TMG-tennis.
Beløbet er en del af den sponsorpulje,
som OK/SuperBrugsen hvert år støtter

Karl Jørgen Jensen

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk
Forretningsudvalg:
Formand
Micael Østergaard
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com
Næstformand
Anders Braagaard
50 88 76 73
Kasserer
Gerda Svendsen
40 31 13 79
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
FU-medlem
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Afdelingsrepræsentanter
Badminton
Jesper Munk
23 46 69 45
jespermunk.dk@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com
Basketball
Jesper Sander
20 64 02 88
jorgensenhansjorgen0@gmail.com
Cykelmotion
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72
soerenhoulberg@gmail.com
Dart
Søren Houlberg
51 88 31 22
hbs@nykredit.dk
Floorball
Henrik B. Schau
51 30 88 96
hellefoged77@gmail.com
Fodbold
Helle Foged
20 47 27 20
jane@tmggymnastik.com
Gymnastik
Jane Midtgaard Madsen
61 33 66 08
formand@tmg-haandbold.dk
Håndbold
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
and.sondrup@gmail.com
Motion
Andreas Sondrup
91 31 44 02
kirstenvilly@gmail.com
Pétanque
Kirsten Sørensen
27 59 23 51
formand@tmg-tennis.dk
Tennis
Henrik Breyen
Volleyball
Claus Jacobsen
41 72 73 19
krusejacobsen@gmail.com
Foreningsudvikler:
Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41
pernille.bechsgaard@dgi.dk
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Mårslet Cykler - for et godt formål
I søndags cyklede børn og voksne
1176 km på 2 timer for at samle penge
ind til udvikling af børn- og ungeaktiviteter i TMG og hardcore ryttere
cyklede 12 timer i bagende sol og
ramte næsten 4500 km.
Under den bagende sol deltog næsten
40 mennesker i det årlige Mårslet
Cykler – for børn og voksne arrangeret af MCM og TMG, hvor der blev
kørt 1176 kr ind gennem et sponsorat
fra Djurslands Bank som betalte 1
kr per kørt km. Det vil sige at der på
de 2 timer Mårslet Cykler – for børn
og voksne blev kørt 1176 km, hvor
løbene var opdelt i to løb kl. 11 og
kl. 17 og på en rundstrækning på 5,5
km. Sideløbende blev der afhold 12
timers løbet med hardcore ryttere fra
Midtjylland. Mårslet Cykler - 12 timer
var arrangeret omkring den lokale
slagter fra Mårslet SuperBrugsen
Peter Jensen, der er ved at træne op
til hans kvalifikations løb, som skal
ende ud med Race Across America i
2022, der er en strækning på 5000 km
på 12 dage. Løbet blev arrangeret for
at samle ind til udvikling af børn- og
ungeaktiviteter i TMG, men også som
indsamling til Schelroseforeningen
gennem Cykelnerven. 12 timers løbet
Blev startet kl. 8.10, hvor 15 deltagere
startede friskt ud. Efter 100 km havde
første rytter nået sit mål, men resten,
sammen med Peter, var stadig friske.
Flere ryttere nåede mellem 250300 km inden de stoppede og nogle
havde hørt om dette 12-timers løb og
Peters mål, som derfor deltog helt op
til 8 runder på den opmålte 10 km
rundstrækning. Klokken 20.10 præcis,
trillede Peter ind over målstregen
med Mads og Gunni fra Cykelnerven.
Mads og Gunni havde begge kørt 350
km, som også var Peters mål, men da
de andre hold nogle længere pauser
sad Peter stadig på cyklen og derfor
sluttede han flot på 362 km. Endnu
en rytter havde passeret de 350 km
og nået 371 km, så en flot præstation
af alle, der var meget tilfredse med
dagens kraftpræstation i bagende sol.
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De 15 ryttere i 12 timers løbet nående
næsten 4500 km tilsammen, som var
langt over hvad de selv forventede.
Peter Jensen udtaler ” sikke et fedt
løb, det gør vi igen til næste år”, så
hvis alt klapper sidder Peter på cyklen
til næste års 12 timers løb. Alt imens
kørte der sideløbende Mårslet Cykler – for børn og voksne kl. 11 og
kl. 17, hvor disse deltagere fik lov at
køre 5,5 km på samme strækning som
12 timers løbet, så de kunne mærke
suset fra de hardcore cykelryttere, til
stor beundring. Efter begge løb var
der et hav af sponsorgaver, som blev
udtrukket på løbsnumrene samt vand,
sodavand, bananer og kager som var
sponsoreret af Jens Sørensen fra Rema
1000. TMG og MCM takker mange
gange for deltagelse både i løbene og
som tilskuer og de fine sponsorgaver
fra: Djurslands Bank, Tranbjerg. Frisør Mette Buchhave, Mårslet. SuperBrugsen, Mårslet. Bings Bikestore,
Højbjerg. Rema 1000, Mårslet. Bedemand Riising, Mårslet. ES16, Mårslet.
FunOnWheels, Mårslet. Trane Pizza,
Tranbjerg. Kvickly, Tranbjerg. Center
Cykler, Tranbjerg.
Pernille Bechsgaard Fast
Foreningsudvikler for TMG
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Covid-19 har ikke gjort det lettere,
bare mere udfordrende!
19. september kl. 10.00 gør vi igen
Mårslet renere at bo i.
Vi starter på byens torv, som vi plejer
– men denne gang uden kaffe, the og
rundstykker.
Corona eller ej, vi vil naturligvis alle
gerne bo i et pænt og rent område, og
derfor holder vi fast i traditionen. Det
er 22. gang vi samler affald i Mårslet.
Husk handsker, vi har mange gribetænger og plastiksække.

Hold Mårslet Ren
Den 19. september er valgt, fordi det
er World Cleanup Day. Tænk, sammen med millioner af andre mennesker i 180 lande arbejder vi alle
sammen på at holde vores nærområde
renere.

Vi plejer at være mange mårslettere omkring 35 - 40 personer i alle aldre.
Har du ikke deltaget før, så møder du
bare op på byens torv. Du er garanteret samvær med hyggelige mennesker, der også vil være med til at gøre
en forskel til fordel for Mårslet. Du er
meget velkommen.

Efter endt affaldsindsamling - dog
senest kl. 11.45 – mødes vi igen og
slutter af med øl og vand, sponseret
af Superbrugsen.
Har du spørgsmål inden da, er du
altid velkommen til at ringe til Jørgen
Brandt på 2979 0264 eller Emma Søe
på 4259 9320.
På gensyn på byens torv, lørdag, den
19. september kl. 10.00.
Mårslet Stilaug

Byt en bog i Multihallen

Aflever en (nyere) bog i Multihallen. Der er opmærket en reol i café - området.
Tag en anden bog med hjem og send gerne en tier til multihallens mobilpay 70886 så støtter du samtidig et godt formål.
Du må gerne bytte mere end en bog.
Else Kiilerich mfl.

september 2020
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Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal Efteråret 2020

Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.
ti 06-10-2020 Rejsen ud i rummet

Professor i astrofysik Hans Kjeldsen,
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Hvordan kommer rumsonder og
satellitter egentlig op i rummet?
Hvilke baner anbringes de typisk i,
og hvordan anbringes de der? – Ja,
det er raketvidenskab! Hør også om
hvordan en rummission designes og
planlægges med eksempler fra aktuelle rummissioner.
ti 27-10-2020 Tang

Seniorforsker i marin økologi Annette
Bruhn, Institut for Bioscience, Aarhus
Universitet.
Under havets overflade danner tang
spektakulære undersøiske skove som
er vigtige for livet i havet og klimaet
på kloden. Ny forskning viser at tang
også kan bidrage til at løse fremtidens
udfordringer inden for sundhed, fødevarer, klima og miljø.
ti 03-11-2020 Dybhavet – nyt fra en
ukendt verden
Professor i biogeokemi Bo Barker

Jørgensen, Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet. Professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk
Institut, Syddansk Universitet og
Tokyo University of Marine Science
and Technology
Forskere har fundet uventet liv på de
største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der er
tilpasset det ekstreme tryk. Og hør
om bakterier i havbunden som har
generationstider på tusinder af år og
som er afgørende for livsforholdene
på Jorden.

Professor i DNA-forskning Eske Willerslev, Globe Institute, Københavns
Universitet
Molekylærbiologien har fundamentalt
ændret vores forståelse af menneskets
historie. Kom med på en tur gennem
menneskets genetiske historie med
nedslag i nogle af de begivenheder
der skabte de befolkningsgrupper vi
kender fra nutidens verden.
ti 24-11-2020 Grønlands indlandsis

ti 10-11-2020 Smagen af øl

Brygmester Zoran Gojkovic og Erik
Lund, Carlsberg Laboratorium
Hør professionelle brygmestre
fortælle om gærens betydning for
øllets aroma, om maltens indflydelse
på farve, smag og smagsholdbarhed
og om humlens rolle som smags- og
aromagiver. Under foredraget får du
serveret små smagsprøver på fem
udvalgte øltyper. Pris 30 kr.
ti 17-11-2020 Tilblivelsen af det
moderne menneske

Professor i kvartærgeologi Nicolaj
Krog Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet. Professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut
for Geoscience, Aarhus Universitet
Indlandsisen har ændret Grønlands
landskab og gemmer stadig på mange
hemmeligheder. Hør om forskernes
nylige fund af meteorkrater under
isen, og om den globale opvarmnings
påvirkning på indlandsisen – overlever Indlandsisen eller er den dødsdømt?

Næste Mårsletblad udkommer til oktober Deadline for tekster og annoncer er 10. september 2020
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Studiestart til
januar og august
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Vi er sydbyens mest
sælgende mægler i 2019.*
160

solgte

54

solgte

danbolig Beder

Anden lokal
mægler

28

24

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

19

solgte
Anden lokal
mægler

13

solgte
Anden lokal
mægler

Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Tør du lade være at spørge os, hvis du skal sælge din bolig?

*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg
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danbolig Beder · Kirkebakken 22 · 8330 Beder · Tlf. 86 93 65 66
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Lad os hejse flaget!
20 ÅRS JUBILAR I LOKALSAMFUNDET

Væreby - Leveby projektet fra år
2000 lever videre blandt Mårslet
borgere. Projektets grundtanke ”at
Mårsletterne skulle lære af og med
hinanden” er grundfæstet.

I år er det 20 år siden ”Litteraturkredsen 8320” så dagens lys. For 2 år
siden kom ”Tirsdagsklubben” til som
en ny parallel lokal læsekreds. Mårsletterne holder virkelig af at læse god
litteratur, da såvel gamle som helt nye
værker kommer med hjem og efterfølgende deles i et givende fællesskab.
Kredsene mødes 8 gange årligt i
perioden september – april og afslutter med en dejlig hygge/studietur. Der
tales om de læste bøger i 2 timer, henholdsvis den første tirsdag formiddag
og den første onsdag aften i de nævnte
måneder. Kredsene disponerer over
lokaler i vores smukke Sognegård i
Mårslet, hvor der også er adgang til
køkkenet, så der kan brygges kaffe og
the til møderne. Samværet begynder
med en sang fra højskolesangbogen,
info fra formanden og oplæg fra et
par medlemmer om formiddagens/
aftenens pågældende forfatterskab. Så
diskuteres de læste bøger i tre kvarter
i mindre grupper. Der afsluttes med en

ganske kort fremlægning fra de enkelte diskussionsgrupper og en slutsang.
Hemmeligheden bag ”Litteraturkredsen 8320’s” holdbarhed og
stabilitet gennem 20 år
er først og fremmest de enkelte
medlemmers ansvarlighed og trofasthed med et levende engagement.
Og….At der er en interesse for at
spejle eget liv igennem litteratur og
gensidig samtale - lyst til at diskutere gamle som nye læste værker med
andre læsere. At der er et oprigtigt
ønske og måske også et behov for at
indgå i et lokalt fællesskab med andre
på tværs af alder. Det faglige og det
sociale/nære går således hånd i hånd giver tryghed og nærvær i hverdagen,
ikke mindst når man når efterlønner/
pensionistalderen eller måske er tilflytter til lokalsamfundet og har brug
for et nyt fællesskab med indhold.
Det er dejligt at kende og møde
mennesker i den by man er en del af
og lever sit liv fra/i.
At læsefællesskabet har en fast struktur og en tydelig organisation. Der
trækkes ulønnet på både de individu-

elle faglige, personlige kompetencer
og de mulige ressourcer. På den måde
får alle, efter eget ønske og valg, tildelt ”et ansvar”, der ikke alene udvikler den enkelte, men også gavner og
styrker fællesskabet. At kredsen får
en enestående professionel hjælp fra
Tranbjerg bibliotek til at sammensætte
sæsonens bøger og etablere læsetasker med de temaer, der interesserer
kredsen.
Vi er i skrivende stund 26 medlemmer (og Tirsdagsklubben har også 26
medlemmer), så der er DESVÆRRE
IKKE mulighed for at tage nye medlemmer ind, men man er velkommen
til at kontakte os og evt. komme på
en venteliste eller få hjælp til at sætte
endnu et nyt ”skib i søen”.
På ”Læsekredsen 8320”s vegne
Anna Johnsen
E-mail: anna.johnsen@mail.dk
og Connie Fuglsig
Formand for ”Litteraturkredsen 8320
E-mail: conniefuglsig@hotmail.com

www.maarsletpizzabar.dk
Nyhed
Gluttenfri Pizza +25,-

Mandag - Fre. 12.00 - 21.00
Lør - Søn
14.00 - 21.00
Helligdag
14.00 - 21.00
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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

Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk

KØBEREN TIL DIN BOLIG
... FINDES OGSÅ UDENFOR MÅRSLET

VI GIVER

• VI ER DIN CITYMÆGLER MED LOKALKENDSKAB I MÅRSLET
• Lad din bolig blive disponeret centralt i Aarhus

2 GRATIS
BIOBILLETTER

• Vi har bl.a. ventende købere fra Aarhus C
• Du finder os på Harald Jensens Plads 1, 8000 Aarhus C

VED SALGSVURDERING

FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1
8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk
www.broholmbolig.dk

Gunnar Broholm

Ejendomsmægler, MDE
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Birgitte Leander

Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering

Aktiviteter i septenber 2020.
Nyt fra Centerrådet:
Mindeord:
Vi fik desværre ved overgangen til august måned overbragt
en meget trist besked. Vores nye formand for Centerrådet,
Helle Brøndum, gik pludselig og alt for tidligt bort.
Helle var et ”fund” på posten som formand. Hun gik 100%
ind for det frivillige arbejde, hun havde påtaget sig. Hun
var en sand ildsjæl og samtidig en glimrende organisator.
Vi nød alle godt af hendes gode netværk og mange forbindelser til Ældresektor og Kommune. Hun kæmpede de
ældres sag. Helle kunne formulere ansøgninger og rejse
penge til nye tiltag - til stor gavn for alle omkring Kildevang.
Vi nød alle godt af Helles altid smittende humør. Ofte
var hendes populære hund med på kortere besøg, og hun
fortalte meget gerne om sin store glæde ved at være blevet
mormor. Hun var særdeles afholdt og vellidt af alle. Vore
tanker går til familien. Hun vil blive savnet af os alle.

Om aktiviteter i Caféen:
Vi kan desværre stadig ikke orientere om planlagte aktiviteter til denne side i Mårsletbladet. Coronaen lægger stadig
bånd på vore udfoldelser. I vore lokaler må kun spises med
afstand, så de mange arrangementer for beboerne må vente.
Dertil kommer, at Caféen nu skal ombygges. Dette projekt
bliver omfattende og vil for en tid også begrænse vore
sædvanlige aktiviteter.
Mandag d. 10. august begynder så vores nye Cafémedarbejder / Køkkenleder Line Steensgård fra Beder. Vi glæder
os meget til at få Line i huset, og ser frem til et godt samarbejde med hende.
Café Kildevang:
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.
Hverdage: Åbent 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.

Birgit Wienke, Forstander
Lene Gade Jørgensen, Centerrådet.
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.: (Onsdag 9.30-13.30) 41858670.
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 Wienke, 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.

Næste Mårsletblad udkommer til oktober Deadline for tekster og annoncer er 10. september 2020
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Kærligheden skaber overflod, når den deles
Høsttiden er en livsbekræftende tid.
De små frø, der omhyggeligt blev
puttet i jorden i foråret, har omsider
sat kerne. Slid og slæb bliver nu
belønnet. Nogle år godt nok bedre
end andre. Men afgrøder bliver det da
til hvert år. Det er der grund til både
at glædes over og at takke for. Og det
er derfor, der hvert eneste år fejres
høstgudstjeneste rundt omkring i
landets kirker. Høstgudstjenesten er
en fest, hvor vi sammen med
landmændene glæder os over, at
høsten er kommet godt i hus. Sådan
har det været i generationer.
Men høstgudstjenesten er nu mere
end blot landmandens glæde og
lettelse over markens afgrøder.
Høstgudstjenesten er nemlig også en
fest, hvor vi mennesker i
almindelighed får lejlighed til at takke
for alt det, vi får skænket: lige fra de
frugter og grønsager, vi selv kan
plukke i havens højbede til de daglige
fornødenheder, som vi henter på
hylderne i Brugsen eller Rema 1000.
Ja, i videste forstand takke for selve
det liv, vi har fået som gave. ”Ham
takke alle vi med sang”, lyder det
derfor også i en af de kendte
høstsalmer.
Helt fra gammel tid og frem til i dag
er det tradition, at man ved
høstgudstjenesten bringer lidt af sit
høstudbytte med ind i kirken. Ikke for
at kåre byens største og flotteste
græskar; nej, tanken bag denne skik
var oprindeligt en anden: Fra
før-kristen tid har mennesket ment, at
der var en sammenhæng imellem dets
handlinger og livsvilkår. Allermest
tydeligt har det måske været netop,
når det kom til muligheden for at
skaffe sig brød på bordet. Filosofien
bag er ganske enkel: det er afgørende
at holde sig på god fod med de højere
magter – at smøre dem, om man vil –
så man sikrer sig deres velvilje og
dermed en god høst også næste år.
Man skal med andre ord huske at sige
tak.
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Den tradition, vi kender i folkekirken
i dag, er en videreudvikling af denne
tankegang. Når vi bærer en del af
høstudbyttet med os til gudstjeneste
for at vise det frem i kirken, er det
stadig et udtryk for en tak for alt det,
vi har fået. Vi bliver mindet om, at
selvom det heldigvis er de færreste i
vores land, der lider virkelig nød, så
må vi ikke tage vores overskud for
givet. I alt fald ikke givet i den
forstand, at vi regner det som en
selvfølge. Men vi må tage det for
givet i en anden betydning: nemlig
givet af Gud!
Der findes en lille fortælling fra krigens tid, som jeg vil runde af med. I
Berlin i vinteren 1944-45 var nøden
stor for ganske almindelige mennesker. Fjenderne trængte sig nærmere
byen. Forsyningerne var små, og der
var derfor mangel på næsten alt, selv
de mest dagligdags ting. Det
fortælles, at der i en ejendom i byen
boede en apoteker, som lå syg. En
dag kom postbuddet med en pakke fra
en af apotekerens venner. Pakken indeholdt et halvt, gammelt brød. Det
så ikke ud af meget, men vennen
havde tænkt, at det ville gøre
apotekeren godt, så han kunne
genvinde lidt kræfter. Nu vidste
apotekeren, at der inde hos naboen
boede en lille pige, og han tænkte ved
sig selv: Jeg er trods alt en gammel
mand. Den lille pige har større behov
for brødets næring end jeg. Så fik han
brødet bragt ind til naboen. Da
nabokonen fik brødet, kom hun til at
tænke på den gamle enke, der boede
øverst oppe i ejendommen, hvor det
var fugtigt og koldt. Enken var så
gammel, at hun dårligt kunne komme
ned af trappen og da slet ikke kunne
tåle at stå i kø i timevis for at få en
sparsom ration mad. Hun måtte have
brug for noget at styrke sig på, tænkte
apotekerens nabokone, og brødet blev
nu båret op til enken på kvisten. Men
enken havde en datter, der boede i
ejendommens kælder. Hendes mand
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var meldt savnet ved fronten, og hun
var derfor alene med sine tre børn.
Enken vidste, hvor hårdt den lille
familie sad i det. De havde mere brug
for brødet end hun, og det blev derfor
bragt ned i kælderen. Her tænkte den
enlige mor nu ved sig selv:
Apotekeren gav os medicin uden
beregning, da min lille pige var syg.
Nu er det ham, der ikke har det godt
og har brug for omsorg. Han trænger
mere til brødet end os. Og sådan gik
det til, at brødet igen endte hos
apotekeren, som straks genkendte det.
Mon han spiste det? Nej, historien
fortæller, at han gemte brødet i et
skab – fordi det nu var blevet til et
tegn på den kærlighed, der skaber
overflod, når den deles.
Om historien her er sand, det vides
ikke. Men det er en fin lille
fortælling, som kan få os til at tænke
på, hvad vi modtager og hvad, vi
giver videre og på hvor vigtigt det er
ikke bare med mad at leve af og brød
at spise, men også med fællesskabet
med andre mennesker. Mennesket
lever ikke af brød alene, står der et
sted i Bibelen. Og det er ganske
rigtigt. Der skal mere til: Ord fra Gud,
som resten af det citat lyder. Men
sandelig også fællesskab, nærvær og
taknemmelighed. Alt det, vi netop
fejrer til høstgudstjeneste i kirken.
Brød er en gave. Høsten giver os
mulighed for at bage brød. I kirken
deles der hver søndag et brød ud. Det
ser ikke ud af meget. Men det gives af
Gud i kærlighed. Netop den kærlighed, der skaber overflod ved at deles.
Med ønsket om en god september!
Sognepræst
Trine Nissen
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Høstgudstjeneste

Søndag den 27. september kl. 10.00.

September
Lørdag den 5. sep. Konfirmation
kl. 9.30 og 11.00 v. Trine Nissen.

Vi fejrer høstgudstjeneste og markerer årets høst i haver og på
marker. Gudstjenesten er for hele familien med nadver og
høstsalmer.
Vi vil meget gerne opfordre alle til at bringe noget
hjemmedyrket eller hjemmelavet, som kan pynte kirken og
bagefter sælges i minikonfirmandernes bod, til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp. Høstindsamlingen vil gå til at
bekæmpe sult for verdens fattigste.

Søndag den 6. sep. Konfirmation
kl. 9.30 og 11.00. v. Trine Nissen.
Søndag den 13. september kl. 10.00.
14.e.trinitatis.
Gudstjeneste ved Aase Merete Morsø
Søndag den 20. september kl. 9.00!
15.e.trinitatis.
Gudstjeneste ved Signe Høg
Søndag den 27. september kl. 10.00.
16.e.trinitatis.
Høstgudstjeneste ved Trine Nissen*
Søndag den. 4. oktober kl. 10.00.
17.e. trinitatis.
Gudstjeneste ved Trine Nissen

BørneBamsegudstjeneste
Onsdag den 23. september kl. 17.00

Efter en god lang sommerpause er sognepræst Signe Høg klar med bamserne!
Alle er velkomne til Børnebamsegudstjeneste hvor vi synger salmer, hører
spændende fortællinger og lytter til orgelets
brusende toner. Alt foregår i børnehøjde og
ofte med børnene som medaktører.
Når vi er færdige i kirken omkring kl. 17.30
er der fælles aftensmad i sognehuset. Det
koster 10 kr pr. barn og 20 kr. pr. voksen.
Man skal ikke melde sig til på forhånd.
Vi håber at se en masse bamser, børn og
voksne til en hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Sognepræst, Signe K. Høg

Aktiviteter
Den 8. september kl. 14.00.
Hyggeklubben i sognehuset*

Den 14. september kl. 9.30.
Mandagscafé i sognehuset.

Den 9. september kl. 10.00.
Frokostpausen i sognehuset.

Den 15. september kl. 19.00.
Menighedsrådsvalg i sognehuset*.

Den 9. september kl. 19.30.
Indre Mission. Møde med missionær
Brian Madsen, sognehuset

Den 16. september kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.
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Den 22. september kl. 14.00
Dåbskluds strikkeklub i sognehuset
Den 23. september kl. 10.00.
Frokostklubben i sognehuset
Den 23. september kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste i kirken*.
* Læs mere i bladet eller på kirkens
hjemmeside.
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Hyggeklubben
Udflugt til Bindeballe Købmandsgård
Torsdag d. 8 oktober

Program

Kl. 10.15 Afgang fra Mårslet Sognehus.
Kl. 11.30 Ankomst til Korning Kro. Her får vi en lille
frokost anretning. Ex. drikkevarer.
Kl. 13.00 Afgang fra Korning Kro.
Kl. 14.00 Ankomst til Bindeballe Købmandsgård.
Her går vi rundt på engen hånd og ser
købmandsbutikken og museet.
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe i Caféen.
Kaffe/the & kage.
Kl. 15.45 Afgang fra Bindeballe Købmandsgård.
Kl. 17.15 Ca. forventet hjemkomst.

Korning Kro

Pris pr. person: 150,- kr.
Tilmelding senest 27. september til
86 93 60 38 – else.svendsen@gmail.com
MADSEN´S TURIST ØRSTED APS.
TLF. 86488049.

Bindeballe Købmandsgård

Lærkereden har 25-års jubilæum!
- Derfor vil vi gerne invitere børn, forældre, ledere og alle jer, der på en eller
anden måde har haft en tilknytning til Lærkereden i løbet af alle årene. Vi er
værter med mad og drikke, og i løbet af aftenen vil der være forskellige indslag.
Vi glæder os til at se jer alle.
Tag hele familien med!
Kærlig hilsen Lærkereden,
Børneklub under Mårslet Kirke
Dorthe og Mette
Dato: Den 2.oktober kl. 17.00-20.00.

Tilmelding: Senest d. 20.9 til Dorthe på sms: 3029 2663
eller mail: dorthe.b.bjerge@gmail.com
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Frokostpausen
- et fællesskab for mænd
Næste gang
9. september
kl. 10.00-12.30
i Mårslet Sognehus.

Gudstjeneste på Kildevang
Vi begynder kl 14.30 ved kaffebordet, hvor vi taler om salmevalg og
gudstjenestens form. Præsten vil læse søndagens tekst og herudfra holde et
mindre oplæg. Vi synger salmer, der bliver mulighed for at modtage nadver
og præsten lyser velsignelsen. Til sidst laver vi videre på vores egne
andagtsbøger.
Næste gang er d. 11. september ved Signe Høg.

Sorg– og livsmodsgruppe
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

Hyggeklubben

Mårslets sorg- og livsmodsgruppe henvender sig til sørgende, som har brug
for 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.
Sorggruppen er en lukket gruppe, som starter op to gange årligt.
For mere information se Mårslet kirkes hjemmeside og hold øje her i Mårslet
Bladet når tiden nærmer sig til næste opstart.
Du kan også ringe eller skrive til Susanne Lauritsen for information og
tilmelding.
Tlf.: 25324657.
Mail: susanne.lauritsen@gmail.com
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Tirsdag d. 8. september kl. 14.00
SANG OG MUSIK
Philip Faber bliver det ikke, men
derimod Pia Labohn, tidligere
organist ved Mårslet Kirke
gennem de seneste 25 år.
Ved denne sangeftermiddag
synger vi årstidens sange fra
Højskolesangbogen og synger
desuden med på potpourrier over
sange fra ”morfars tid” – dvs.
30´erne og 40´erne. Der bliver
også mulighed for at ønske sin
favoritsang fra Højskolesangbogen, inden vi slutter af med de
legendariske ”Aftenklokkerne”
med Pia ved klaveret. Pia medbringer sin mand, Henry Bleeg,
som tager violinen med.

Mandagscafé
2. mandag i måneden
kl. 9.30 - 11.00
i Sognehuset

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

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
Kirsten Cramer
Har du lyst at se om det 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.

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

D. 15. september kl. 19.00 i sognehuset

✔ Vil du gerne gøre en forskel i dit lokalområde?
✔ Vil du gerne være med til at bestemme, hvad der sker i din kirke?
✔ Vil du gerne bruge dine evner til glæde for andre?
Så er en plads i menighedsrådet noget for dig!
Vi går til valg d.

15. september, når kirker over hele landet skal vælge deres nye menighedsråd.
Www.maarslet-kirke.dk / mail: sekretariat@maarslet-kirke.dk

Vidste du, at der d. 15.
september 2020 afholdes
menighedsrådsvalg
overalt i Danmark?
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Hvad laver man
egentlig i et
menighedsråd?

Menighedsrådsvalget er lige over os.
Vi glæder os! Det er spændende at starte et nyt
menighedsråd op og byde nye medlemmer
velkommen. Måske har du spurgt dig selv om
hvad man egentlig laver i et menighedsråd og
måske du også overvejer om det er noget for
dig?
De sidste måneder har nogle af de nuværende
menighedsrådsmedlemmer skrevet lidt om
deres opgaver og motivation for at være med i
menighedsrådet.
Her kan du læse hvad
René, Kirsten, Else og Ellen fortæller:

Kirsten fortæller:
”Jeg er med i menighedsrådsarbejdet fordi jeg synes, det er vigtigt at have en velfungerende
kirke midt i vores lille samfund. Jeg synes, det er dejligt, når mange går i kirke enten for at
høre en prædiken eller for at nyde roen og være en del af ritualerne, der strækker sig langt
tilbage i vores historie og på en eller anden måde knytter os sammen. Jeg holder også meget af
at være en del af et fællesskab.
Jeg er med i kirke- og kirkegårdsudvalget og synes det er et spændende udvalg med meget
konkrete opgaver. Planlægning af kirkegården, vedligeholdelse af digerne, indkøb af nye
maskiner og meget andet. Jeg var også medlem af renoveringsudvalget, da vi fik istandsat kirken. Det var et meget spændende arbejde og også lidt tidskrævende, men det lønnede sig i sidste ende, da vi så resultatet.
Undervejs brugte vi sognehuset, som kirke. Og jeg var meget glad for, at jeg fik lov til at udsmykke ”kirkerummet” med
midlertidige billeder, som kunne danne en ramme om de kirkelige handlinger i sognehuset.
Vi har nu et adhoc udvalg, et kunstudvalg, som jeg er med i, hvor vi arbejder med ny kunst til alteret. Det er også et
spændende arbejde, hvor vi skal søge fondsmidler og vælge en kunstner, som skal udføre dét, vi bliver enige om”.
- Kirsten Schmidt Nielsen, menighedsrådsmedlem
René fortæller:
”Efter 12 år i Mårslet menighedsråd på mange forskellig poster har jeg haft mange sjove og
spændende opgaver og udfordringer. Derfor vil jeg varmt anbefale at du stiller op til valget i
2020.
Det kan være krævende i perioder, men det er det hele værd!
Den faste mødeaktivitet for et menigt rådsmedlem er absolut overkommelig. Dog fordrer
gode og meningsfyldte menighedsrådsmøder, at deltagerne sætter sig grundigt ind i punkterne
på dagsordenen og deltager aktivt i udvalgsarbejdet og livet omkring kirken.
Arbejdet med menighedsrådet er interessebaseret og på frivillig basis. Det er ulønnet på
nær enkelte poster.
Du vil bliver udfordret på det personlige og det organisatoriske plan, du kan være med til at gøre en forskel, du udvider
dine kompetencer og du får indblik og indflydelse på kirkens fremtid her midt i Mårslet.
Desuden er arbejdet altid i tæt samarbejde og dialog med dine rådsmedlemmer, præsterne og medarbejderne. Desuden
med fantastisk opbakning af de mange frivillige omkring arbejdet ved kirken”.
- René Tindbæk Lunderskov kontaktperson for menighedsrådet
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Else fortæller::
”Livet igennem har det været en levemåde for mig at tage del i frivilligt arbejde. Og i
forbindelse med et kirkespil, hvor jeg var med i en sygruppe, brugte jeg ikke lang
betænkningstid til at svare ja, da jeg blev opfordret til at gå ind i menighedsrådsarbejdet.
Som medlem af menighedsrådet er der mulighed for at yde sin indsats i forskellige udvalg,
alt efter tid, lyst og interesse.
Jeg har en personlig interesse i Mårslet kirke og kirkegård, fordi begge steder har været med
til at danne rammen om min slægts glæder og sorger i mere end 160 år.
Mens min farfar levede, deltog han også i frivilligt arbejde, idet han i en lang periode
kørte med den hestetrukne ligvogn i Mårslet i forbindelse med dødsfald. Og endnu
opbevarer jeg et minde fra den tid, nemlig hans uniform: Høj sort silkehat og en sort ulden
kørekappe.
Mårslet kirkegård udgør et stykke kulturhistorie, som jeg gerne vil være med til at bevare for kommende slægter,
og derfor blev det kirke og kirkegårdsudvalget, jeg for 15 år siden valgte at være en del af. Der er sket flere store
tiltag igennem disse år, hvor vi bl.a. har samarbejdet med nationalmuseet. Men før et projekt kan igangsættes, arbejdes
der i udvalget med at indhente tilbud og arrangere møder med håndværkere, samt lave oplæg til kommende
menighedsrådsmøder, hvorpå de endelige beslutninger tages i et samlet råd.
Lige nu arbejder vi med en udviklingsplan, hvor dele af kirkegården udlægges med græs eller blomster , samtidig med at
kirkegården vedbliver at kunne rumme og efterkomme forskellige ønsker i forbindelse med valg af gravstedsform.
Jeg er også med i præstegårdsudvalget, hvor vores arbejdsområde er haven og boligen. Derudover har jeg haft den
glæde at været med i kirkerenoveringsudvalget, hvor vi har haft et rigtig godt samarbejde under hele forløbet, som har
været både givende og lærerigt, samtidig med at vi har haft stor respekt for hinandens synspunkter. Der er afholdt mange
møder, besøgt mange kirker og taget mange beslutninger. Sammenlagt danner det hele baggrund for, at vores gamle 800
årige kirke i dag fremstår lys og indbydende, og klar til at danne rammen om mårsletternes glæder og sorger mange år
frem i tiden”.
- Else Kjemtrup, formand for kirke og kirkegårdsudvalget.

Ellen fortæller:
”Jeg har været 25 år i KFUM, som leder for de mindste spejdere,
Jeg stoppede , da der ikke var børn i den aldersgruppe.
Da vi nåede til menighedsrådsvalg for 8 år siden, blev jeg spurt om jeg ikke havde lyst til at
være med i menighedsrådet . Mange gange er jeg gået forbi sognehuset og tænkt, det kunne
være spændende at være med. Så mit svar blev hurtig til et ja.
I menighedsrådet holder vi møde en gang om måneden, dog ikke i juli og december . I de
forskellige udvalg er der møder men ikke hver måned,
Jeg er med i aktivitetsudvalget, hvor vi bla planlægger jul, fastelavn, påske,
friluftgudtjenste m.m. Jeg er også med i sognehusudvalg, hvor det er vedligeholdelse
og nyanskaffelser. I valgudvalget er der meget nyt, så der er lidt flere møder, men meget spændende.
Jeg er glad for det ja jeg gav for 8 år siden. Det har været lærerigt, og spændende.
Og det har været dejligt at møde mange mennesker, som vil noget godt for kirke og Mårslet”.
- Ellen Albæk, menighedsrådet.
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Der er plads til nye børn og familier i legestuen Mariehønen!
Vi er en legestue for børn fra 0 år til 0. Klasse og deres forældre.
Vi er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Vi mødes hver mandag kl 16.15-17.30 i Mårslet sognehus.
Første gang efter sommerferien er d. 10. august.
Vi starter med at lege på legetæppet, spise boller og drikke kaffe.
Bagefter synger vi sammen, hører bibelhistorie og laver en aktivitet eller leg.
Vi lægger stor vægt på at mødes børnene i øjenhøjde.
Kom og bliv en del af et netværk med andre børnefamilier
og et fællesskab med plads til nærvær og samvær.
I må gerne komme et par gange og finde ud af om det lige er noget for jer!
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Vil du vide mere, så kontakt:
Jette Nørgård Kristoffersen, 6084 5520 eller Susanne Lunderskov, 6086 2617

Vil du gå til kor?
Elsker du at synge?
Har du lyst til at være del af et fællesskab
hvor vi synger dejlig musik, arbejder med krop og stemme, klang, støtte, udtryk, synger enstemmige og
flerstemmige sange, laver koncerter og har det rigtig hyggeligt sammen?
Ved Mårslet Kirke har vi to kor.
Englekoret (3-5. klasse). Torsdag kl. 14.45-16.00.
Stjernekoret (6. klasse og op). Torsdag kl. 16.15-17.30.

Korene ledes af kirkens organist Kasper og kirkekulturmedarbejder Kirsten, som begge har en uddannelse i
musikledelse og er vant til at arbejder med børn og stemme. Kasper og Kirsten har ærmerne fulde af god musik og
glæder sig til at byde sangglade børn og unge velkomne!
Tilmelding og mere information:
Englekoret: Kontakt Kirsten på: kkm.maarsletkirke@gmail.com
Stjernekoret: Kontakt Kasper på: Kasper.fonnesbaek@gmail.com

september 2020
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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
Kasper Fonnesbæk Andersen
Tlf. 2371 9226
kasper.fonnesbaek@gmail.com
Fridag: mandag/tirsdag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.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

KORDEGN
Mette Østgaard Henriksen
Personregistrering Syd
Tlf. 8629 3440
Telefontid:
Man, ons, fre: 09.30-13.30
Tirs: 10.00-13.30
Tors: 09.00-16.00
moh@km.dk

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i
dagtimerne mandag til fredag. Alle er
velkomne til at gå ind og slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det
smukke 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

KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag

Onsdag den 16. september
kl. 19.00-21.30

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

KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Kirsten Margrethe Bach
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 menighedsrådet:
Efter flere gode år har Niels Overgaard valgt at stoppe
som suppleant i Menighedsrådet. Vi har været utrolig
glade for tiden med Niels og vil takke for Niels’
engagement og for godt samarbejde.
I stedet indtræder Ebbe Nørgård
Pedersen i hans sted. Ebbe har tidligere været aktiv i
menighedsrådet og vi ser frem til at
genoptage samarbejdet.
Velkommen til Ebbe.

Sum sum…
Lige så snart solen er
fremme er der en liflig
summen af bier på kirkegården.
Bierne tilhører vores lokale
biavler Alice Schou Nørgaard
og honningen bliver solgt ved
selvbetjening i nærheden af
kirkegårdskontoret på hverdage
mellem kl. 8-15. Etiketten med
det fine motiv er tegnet af Jørgen
Kraglund.

Ebbe Nørgård Pedersen
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Banke, banke
på! Hvem der?
Dine lokale
mæglere i
Mårslet.
Thomas Lignell
Tlf. 25 30 00 92
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Jonas Bojsen
Tlf. 50 95 98 14
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Vi venter...
Nyt fra Egnsarkivet

Mårslet Egnsarkiv er igen åbent for besøgende.
Egnsarkivets medarbejdere har også genoptaget arbejdet på selve
arkivet. Vi holder afstand og bruger håndsprit ligesom alle andre
steder. Vi kender dog ikke situationen, når denne annonce udkommer, men følger myndighedernes retningslinjer.

Egnsarkivets forventede åbningstider i september:
Tirsdag den 1. september kl. 19-21
Onsdag den 9. september kl. 16-17.30
Tirsdag den 15. september kl. 19-21
Onsdag den 23. september kl. 16-17.30

I skrivende stund afventer bestyrelsen situationen i forhold til Covid19.
Vi havde nu håbet at kunne melde
en dato ud for generalforsamling og
foredrag samt vandretur, men med
det stigende smittetal pt. ser vi det
hverken muligt eller hensigtsmæssigt.
Vi ser frem til at det igen er muligt
og forsvarligt at forsamle sig både
inde og ude på en hyggelig måde sådan som vi helst vil møde vores
medlemmer!

Indgang fra Mårslet Skoles P-plads på Obstrupvej.

Du er altid velkommen til at kontakte Egnsarkivet på mail og telefon,
se nedenfor. Ønsker du at besøge Egnsarkivet eller aflevere noget uden
for officiel åbningstid, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi
kan aftale nærmere. Besøg os også online på hjemmeside og facebook.

Samt arkiv.dk

Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletarkiv.dk
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie - Giv os et like!

Det stod i avisen
for 100 år siden
Mediestream er en digital tjeneste fra
Det kongelige Bibliotek. Her kan
man bl.a. søge i ældre aviser.
Annoncerne her på siden er fra Aarhus Amtstidende og Demokraten i
september 1920. Søgeordet er Maarslet. Prøv selv - det er interessant!
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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
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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

Næste Mårsletblad udkommer til oktober Deadline for tekster og annoncer er 10. september 2020
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Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Mårslet på nettet
www.maarslet.net

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

september 2020
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Mårslet-bladet mangler friske nye kræfter til lay-out:

Poul Erik jensen, som i øjeblikket varetager opgaven, ønsker at lade stafetten gå videre til en ny
blad-medarbejder, som kunne være mellem 16 - ? år
Kenskab til InDesign og Photoshop er en fordel, men ikke et must, da der
finder oplæring sted. Med til opgaven følger en Gamers-pc til låns.
I begyndelsen må der påregnes et tidsforbrug på 14 - 16 timer.
La-out arbejdet, med indplacering af faste rubrikker(det vil sige indlæeg fra eksempelvis kirke,
skole TMG, Testrup Højskole mm.) samt annoncer.
Vil du vide mere, så kontakt Poul Erik Jensen tlf. 60721450 E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.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 fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU
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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
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105 Gram Blandet
Mårslet revyen - 105 gr blandet
ryster posen
Vi glæder os hvert år til at starte
revysæsonen i august, og mødes
hver onsdag kl. 19, og det gør vi
også i år, men det bliver ikke som
det plejer.
Vi bekymrer os om jer, os selv og
hele Corona situationen, så der
bliver ikke en revy i år.
I stedet har vi besluttet os for at
tage ”plejer” op til revision og
revitalisere revyen, så vi kommer
tilbage som en Fugl Føniks i 2021.
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Mårslet lokale Revyforening
Vi vil bruge sæsonen til at gøre
revyen bedre, sjovere og mere nærværende. Så vi mødes hver onsdag
i Borgerhuset kl. 19 og gentænker
revyen.
Så vi vil meget gerne have din
hjælp:
Hvordan gør vi Mårslet revyen
bedre?
Vi kan bruge alle ideer og alle
kræfter om du har lyst til at skrive tekster, være regissør, sufflør,
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make-up artist, dekoratør, skuespiller, musiker, grafiker, kapelmester,
redaktør, trommeslager, bartender,
indkøber, scenemester eller noget
helt andet, så kig forbi en eller flere
onsdage kl. 19 fra den 2. september.
Vi går til revy og vi løfter det sammen.
Vi glæder os til at se dig en onsdag
og vi glæder os specielt til at spille
revy for dig i 2021.
På vegne af 105 gr blandet
Annette Skyt

