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Kirketiderne
December

Januar

Søndag d. 6. december kl. 10.00.
2. søndag i advent.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Fredag d. 1. januar kl. 16.00.
Nytår.
Nytårsgudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 13. december kl. 16.00.
3. søndag i advent. De 9 læsninger. Tekst og musik.
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø.
Onsdag d. 16 december kl. 17.00.
BørneBamsegudstjeneste ved Trine Nissen.
Fredag d. 18. december kl. 14.30.
Julegudstjeneste på Kildevang ved Trine Nissen.

Søndag d. 3. januar kl. 10.00.
S.e. nytår.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.
Søndag d. 10. januar kl. 10.00.
Hellig Tre Konger.
Gudstjeneste ved Signe Høg.

Søndag d. 20. december kl. 10.00.
4. søndag i advent.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 17. januar kl. 10.00.
1. s. 3. Hellig Tre Konger
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Torsdag d. 24. december.
kl. 11.00, 13.00 og 15.00- Mårslethallen.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Onsdag d. 20. januar kl. 17.00.
BørneBamsegudstjeneste.

Fredag d. 25. december kl. 10.00.
Juledag.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 24. januar kl. 10.00.
2. s. e. Hellig Tre Konger.
Gudstjeneste ved Signe Høg.

Lørdag d. 26. december kl. 10.00.
2. juledag.
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø.

Søndag d. 31. januar kl. 10.00.
3. s. e. Hellig Tre Konger.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 27. december kl. 10.00.
Søndag efter jul.
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø.

Aktiviteter
Onsdag d. 2. dec. kl. 10.00-12.30.
Frokostpausen i sognehuset.

Onsdag d. 20. jan. kl. 10.00-12.30.
Frokostpausen i sognehuset.

Indsamling 2021

Onsdag d. 9 dec. kl. 19.30-21.30.
Indre Mission i sognehuset.

Onsdag d. 27 jan. kl. 19.30-21.30.
Indre Mission i sognehuset.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Mandag d. 14. dec. kl. 9.30-11.00.
Mandagscafé i sognehuset.
Tirsdag d. 15. dec. kl. 14.00-15.00.
Adventshygge for seniorer i kirken.
Søndag d. 20. dec. kl. 16.00.
Julekoncert i kirken med HusAar.
Mandag d. 11. jan. kl. 9.30-11.00.
Mandagscafé i sognehuset.

Hver uge:
Børneklubber: Man. kl. 16.15-17.30.
Babysalmesang: Tirs. kl. 10.00.
Kor: Tors. kl. 14.45 og 16.15.
- Mere information samt tilmelding
på www.maarslet-kirke.dk

Søndag d. 14. marts 2021.
-Mere information følger i næste
Mårslet Blad og på kirkens hjemmeside.
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Kirkens klumme
Hvad laver en kirketjener?

I de kommende måneder vil medarbejdere fra Mårslet Kirke skrive
lidt om deres arbejde. I dette nummer fortæller Gudrun om at være
ansat som kirketjener.

begravelser køres kisten ind, der l
ægges blomster ind og måske skal der
lys eller blomster i stolerækkerne. Til
højtiderne og ved andre festlige
lejligheder pyntes kirken ekstra op.
Når jeg ikke er for presset på tid, er
pyntning af kirken noget af det bedste
At være kirketjener i Mårslet er et
utrolig alsidigt job, og det er det først ved mit job. Her er jeg så heldig, at
og fremmest, fordi fantastiske Lis
graverne går meget op i at lave en
smuk og blomsterrig kirkegård, som
tager sig af den grundige ugentlige
rengøring i både kirke, kapelbygning jeg kan gå på hugst i. De sår sommerog sognehus. Hun kommer trofast året blomster, lægger georgineknolde og
planter stauder, som er velegnede til
rundt, og er tilmed fleksibel med
arbejdstiden, når der er arrangementer. buketter, og jeg får lov at komme med
Der er selvfølgelig rengøringsopgaver ønsker.
i løbet af ugen til mig også -ikke
mindst i denne coronatid, men det
giver mig megen ro at vide, at Lis
kommer ud i krogene til daglig, og op
over skabe og lamper i skoleferierne.
Så kan jeg koncentrere mig om alt det
andet, og hvad er så det?

hæfter sig ved, men for mig gælder det
om at gøre hele forløbet i kirken til en
god og problemfri oplevelse.

Det meste af tiden tilbringer jeg i
sognehuset. Jeg holder skarpt øje med
kalenderen, så vi undgår dobbeltbookninger af lokaler. Jeg aftaler
udlejning til fx. mindekaffe eller
generalforsamlinger. Jeg lukker
foldevægge op og i, så lokalerne har
den rette størrelse og flytter rundt på
borde og stole. Jeg køber ind og stiller
an med boller, frugt, saft o. lign. til
konfirmander, minikonfirmander og
kor. Her til efterårets temadage skal
konfirmanderne forkæles med kage og
varm chokolade. Også til menighedsrådsmøderne, medarbejdermøder mm.
dækker jeg bord og sørger for mad.
Indkøb af alt fra kiks og kuglepenne til
kistevogn og kopimaskine er også en
betydelig del af mit job.
Når noget ikke virker som det skal, er
Først og fremmest er der de kirkelige
det mit job at skifte pæren, skrue stolehandlinger, som jeg skal gøre klar til,
så det er rart at komme, og så
benet fast, købe en ny vaskemaskine
eller bestille en håndværker. Ligeledes
gudstjenesten glider og vi kan
koncentrere os om indholdet. Det er
holder jeg styr på diverse servicemin opgave at sørge for, at klokkerne
aftaler. Er der knas med kopimaskinen
Når folk begynder at komme til kirken,
eller problemer med at få projektoren
er indstillet til at ringe på de rigtige
byder jeg dem velkommen, er behjæltidspunkter. Heldigvis skal jeg ikke stå
til at virke, kommer man også til mig.
pelig med evt. spørgsmål, tager imod
og trække i et reb
blomster til bisættelser, uddeler
De første ringninger indstilles på
salmebøger, hjælper evt. udenbys
computeren, og det sidste via en
præster med mikrofonen, og til sidst
fjernbetjening.
ringer jeg med klokken.
Jeg sørger for, at vi har, hvad der skal
bruges; lys, oblater, blomster mm. Og
skal der laves aftaler med brudepar
eller pårørende til en afdød om hvordan kirken evt. skal pyntes, står jeg
også for det.
Lige op til en kirkelig handling skal
kirken gøres klar. Til gudstjenester
dækkes bl.a. alterbord og brygges
kaffe til kirkekaffen, til dåb varmes
dåbsvand, og til bisættelser og

Under gudstjenesten justerer jeg lyden,
giver præsten messehagel på og
hjælper med nadveren, og skal i øvrigt
sørge for en vis ro i kirken. Heldigvis
er der som regel ro til at nyde sang og
musik og præstens prædiken.
Bagefter er der oprydning, opvask og
rengøring i kirken og flaget skal ned.
Bisættelser og begravelser er noget af
det mest meningsfulde i mit job. Det er
naturligvis præstens tale, de fleste

Fortsættes...
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Og så er der alt det, der er ud over det
daglige, og som i denne coronatid er
afløst af endeløs rengøring. Det er
koncerter, foredrag og arrangementer
som kirkens studiedage eller
indskrivning af konfirmander og
forældremøder, hvor jeg plejer at pynte op eller sørge for særlig forplejning.
Det kan være en stor udfordring, at stå
med veldækkede borde og
velsmagende formiddagsmad kl. 9 til
60 personer, når man kun gør det en
gang om året, men det er til gengæld
også rart, når det lykkes. Nu nærmer vi
os julen, og det skal vi naturligvis også
kunne se i sognehuset med lidt
oppyntning.
Menighedsrådet har lavet en del
udvalg, som tager sig af forskellige
ting. Jeg sidder med i sognehusudvalget, som har 5-6 møder om året,
hvor vi snakker om diverse indkøb og
reparationer i sognehuset.
Menighedsrådet var også opmærksom
på at få mig med i møderne omkring

kirkerenoveringen. Selv om det var
tidskrævende, er jeg meget glad for at
have været med, da det jo er mig, som
skal have det praktiske til at fungere
fremover.

Jobbene her ved kirken, bortset fra
mit, er ret specialiserede, så hvis vi
ikke gør noget aktivt, ville mange
medarbejdere sjældent mødes. Der er
jeg så heldig at være ”i midten af det
hele” og har samarbejde med alle de
andre. Så vidt det er muligt laver jeg
kaffe tre gange om ugen, hvor dem der
har tid og lyst kan mødes, så vi kan
holde hinanden orienterede om, hvad
der foregår i og omkring kirken. Da
jeg helt uerfaren begyndte i jobbet som
kirketjener for snart fem år siden,
havde vi ingen fastansatte præster, så
der blev mange ting reddet i kaffepauserne, ikke mindst takket være
Anne Maries (graverens) store viden
og års erfaring om kirken og byen.
Vigtigheden af lidt socialt sammenhold på arbejdspladsen, skal man
Kirketjener, Gudrun Samsø Jørgensen
heller ikke kimse ad.

Stjernekoret
har plads til nye sangere
Fra 5. klasse og op...

Elsker du at synge?
Har du lyst til at være del af et fællesskab hvor vi synger god
musik, arbejder med krop og stemme, klang, støtte, udtryk,
synger enstemmige og flerstemmige
sange, laver koncerter og har det rigtig
hyggeligt sammen?
Så har vi en plads til dig i
Stjernekoret!
Vi øver hver torsdag kl. 16.15-17.30 i
Mårslet Sognehus.
Tilmelding - Skriv til:
kasper.fonnesbaek@gmail.com

Nu er vi glade for at have to fuldtidsansatte præster, som kender sognet og
Mårslets traditioner godt og som kan
lave nye tiltag og sætte deres præg i
deres eget tempo. Det store arbejde
med kirkerenoveringen er ovre, og
kirken er nu klar til at blive brugt til
forskellige lejligheder, og jeg føler
mig godt hjemme i de mange forskellige opgaver og er endelig ved at
føle mig erfaren i det meste.

-Kom
og væ
r
med!

Vi glæder os til at se dig!

De ni læsninger
Søndag d. 13. december kl. 16.00 vil vi holde
en stemningsfuld adventsgudstjeneste
i Mårslet Kirke. De ni tekststykker som læses
fra bibelen spænder fra skabelsen i Det Gamle
Testamente og frem til julen og Jesu fødsel i
Det Nye Testamente. Tekstlæsningen
omkranses traditionen tro af musik.
Velkommen.
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Sorggruppen i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe.
Den begynder mandag den 15. februar 2021 kl. 16.00.
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, 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.
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
-Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Adventsarrangement for seniorerne
I år må vi ved Mårslet Kirke på grund af corona-epidemien desværre
se os nødsaget til at ændre lidt i den ellers så traditionsrige adventsfest.
For at holde fast i fornemmelse af fællesskab i denne svære tid, hvor
så meget må aflyses, vil vi dog gerne invitere sognets seniorer til en
hyggelig stund i Mårslet Kirke tirsdag den 15. december kl. 14.00.
Eftermiddagen bliver lidt anderledes, end vi plejer at kende den, men
vi vil stadig samles om gode ord og sammen synge nogle af
adventstidens og julens dejlige sange og salmer.
Tilmelding: Der vil være et begrænset antal pladser i kirken, fordi vi
skal efterkomme reglerne om afstand, og vi skal derfor bede om
tilmelding senest torsdag den 10. december på mail til
sognepræst Trine Nissen: tbni@km.dk
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Dårligt gående kan bestille afhentning med kirkebilen
ved at ringe til kirketjeneren senest torsdag den 10. december kl. 14.00
på tlf.nr. 8629 8190.
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Julekoncert:

HusAar
Den prisvindende barbershopkvartet bestående af fire velsyngende, unge mænd fra Aarhus, vil få taget til at lette og
sprede julestemning iblandt os, når de med god energi og velklingende toner synger julen ind i
Mårslet Kirke d. 20. december kl. 16.00.
Der er fri entré, men pga. begrænset plads er det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding kan ske til kirkens organist
Kasper Fonnesbæk på kasper.fonnesbaek@gmail.com

Rør blot ikke ved min gamle jul....
Når det drejer sig om julen, har de fleste af os en række faste traditioner.
For mange hører det for eksempel med som noget uomgængeligt,
at man skal en tur forbi kirken juleaftensdag for at høre fortællingen
om barnet i krybben og synge nogle af alle de dejlige julesalmer,
før julefreden rigtigt sænker sig.
For at få plads til så mange som muligt i år, hvor corona-situationen medfører en række
restriktioner, rykker vi derfor juleaftens gudstjenester ud af kirkerummet og over i Mårslet-hallen,
hvor vi kan være flere sammen.
Der bliver holdt tre gudstjenester den 24. december ved sognepræst Trine Bredahl Nissen:
kl. 11.00, 13.00 og 15.00.
Vi håber, at rigtig mange af jer vil dukke op og være med til
at skabe en festlig stemning på trods af de anderledes rammer.
I juledagene vil der være flere muligheder for at komme til gudstjeneste i kirken:
Juledag, fredag den 25. december kl. 10.00 ved Trine Nissen.
2. Juledag, lørdag den 26. december kl. 10.00 ved Åse Merete Morsø.
Julesøndag, den 27. december kl. 10.00 ved Åse Merete Morsø.
Vi tager forbehold for ændringer, hvis yderligere restriktioner byder det,
så hold øje med kirkens hjemmeside i dagene op mod jul.
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Frokostpausen

- et fællesskab for mænd

Julegudstjeneste på Kildevang
Til julegudstjeneste på Kildevang vil vi synge julens
salmer og drikke kaffe sammen. Præsten vil læse
søndagens tekst og holde et oplæg herudfra.
Der bliver mulighed for at modtage nadver
og præsten lyser velsignelsen.

Næste gang
Den 2. dec. og 20. jan.
kl. 10.00-12.30
i Mårslet Sognehus.

Næste gang er den 18. december
kl. 14.30 ved Trine Nissen.

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

Der kan løbene komme ændringer eller aflysninger
af aktiviteter i kirken og sognehuset.
På kirkens hjemmeside kan du se seneste nyt.

Hyggeklubben

www.maarslet-kirke.dk

- Er aflyst i december og januar.
Hold øje med kirkens hjemmeside
og facebookside for mere
information om opstart i 2021.

Mandagscafé
Vi mødes d. 2. mandag i
måneden kl. 9.30 - 11.00
i Sognehuset.
Næste gang:
Den 14. dec. og 11. jan.

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i et
uforpligtende samvær med andre fra
Mårslet Sogn
- Det er gratis at deltage.
Ingerlise Wendland
Kirsten Cramer

Mariehønen

Lærkereden

Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.
sammen men med deres forældre.
Vi får eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger
fra Bibelen, leger og laver sjove aktiviteter.
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.

Lærkereden er for alle børn fra 0. kl. til og med 3. kl.
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og laver
mange forskellige aktiviteter.
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30

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

Børneklubberne hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
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.
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Kontakt Kirken

Kirken er åben

SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg (Orlov)
Vikar: Åse Merete Morsø
Tlf: 42 68 44 63
Ammo@km.dk
Fridag: Mandag

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
Tlf. 2371 9226
kasper.fonnesbaek@gmail.com
Fridag: mandag/tirsdag

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag

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

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

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

KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Kirsten Margrethe Bach
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

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

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
Menighedsrådsmøderne foregår én
onsdag hver måned fra kl. 19.0021.30. Datoen for næste møde, hvor
den nye konstituering af menighedsrådet vil blive offentliggjort, kan ses
på www.maarslet-kirke.dk.

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

BørneBamsegudstjeneste
Onsdag den 16. december og 20 januar kl. 17.00.
Kom og vær med til en hyggelig børnegudstjeneste
efterfulgt af fællesspisning i sognehuset.
Man skal ikke melde sig til på forhånd.
Det koster 10,- pr barn. 20,- pr. voksen.
Vi glæder os til at se en masse bamser, børn og voksne til
en hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Præsterne

