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MÅRSLET VANDVÆRK I/S

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2004

Manglende vand kontakt:
Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf. 86 29 04 51
Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf. 86 29 08 88
Vandværkets næstformand: Hugo Kristensen, tlf. 86 29 04 47
Betaling og priser, kontakt:
Vandværkets kasserer: Karl Jørgen Jensen, tlf. 86 29 67 14
Betaling d. 10/02, 10/06 og 10/10, måleraflæsning d.01/01.
Årsopgørelse d. 10/02.
Priser pr. kubikmeter kr. 29,11 ( heraf kr. 3,50 til vandværket)
Fast afgift kr. 250,00
Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kasseren
Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og
Ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er ”14”.
Vandværkets hjemmeside: www.maarsletvand.dk
Email:maarsletvand@mail.tele.dk
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Skrigende blå læskur?

MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt
REDAKTION
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Kan det være rimeligt, at Odderbanens læskur ved Mølleparken og teknikbygningenved Stationen skal være skrigende blå?
Hvem har mon bestemt farven, og hvorfor har vedkommende valgt netop
den farve?
Selvom himlen vel aldrig har den skrigende blå farve, har den måske alligevel
været en inspirationskilde, når der skulle vælges farve.

Redaktør

Poesiens blomst er blå, men man kan vel ikke sige, at der er megen poesi
over et læskur og en teknikbygning.
Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 26 06
Email: jacoblind@tdcadsl.dk
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.
Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på 1800
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Postvæsenet.
Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57
Tryk: Tranbjerg Tryk. Tlf. 86 29 13 68

Et begreb som et blåt stempel kan måske bruges som årsag til valget. Måske er farven tænkt som en blåstempling af banen, selvom Oddergrisen er
rød.
Man kan gøre sig mange tanker om fænomenet, men Englands hosebånd
og Danmarks elefantorden har vel næppe været i vedkommendes tanker,
ej heller "Den Blå Bog" eller "blåt blod". Dertil er såvel banen som dens
læskur og teknikhus vist for jordnære.
Den blå farve var i den romerske mytologi knyttet sammen med Merkur,
som var gud for rejsende og kommunikation. På den baggrund kan det
være relevant at vælge netop den blå farve.
Hvilken anden farve ville være velegnet til formålet?
Gul siges jo at symbolisere falskhed, så den farve ville være ubrugelig,
da Odderbanen absolut ikke står for falskhed.
Grøn kunne måske bruges. Som håbets farve symboliserer den foråret,
"den grønne ungdom", men Odderbanens alder taget i betragtning er den
mulighed måske lidt "forældet".
Rød - samme farve som toget - kunne være en mulighed. Hvis man tænker på rød som kærlighedens farve, ville mange af passagererne kunne
acceptere den. Hovedparten af brugerne af Oddergrisen elsker nemlig deres tog.
Tlf. 86 29 08 57

Jeg tror nu ikke, at der er ret mange, som lader sig gå på af den blå farve,
som jo også lyser op i landskabet, så mon ikke banen med sindsro kan bibeholde den.
Ragnhild Bengtsson

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
FU-medlem:
FU-medlem:
1. suppleant :
2. suppleant :
Bladøkonomi:

Anne Worm
Steen BilleNielsen
Keld Schmidt-Møller
Anni Vedholm
Tina Vestergaard
Lars Kristian Kristiansen
Kirsten Tolstrup
Emma Søe
Jacob Lind

Visbjerg Hegn 78
Åbakken 7
Ovesdal 38
Præstegårdsvej 45
Ovesdal 28
Frøkærparken 84
Obstrupvej 7
Bedervej 36
Præstegaardsvej 7C

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

Tlf. 86 29 90 52
Tlf. 86 29 81 15
Tlf. 86 29 34 10
Tlf. 86 72 21 30
Tlf. 86 29 68 65
Tlf. 86 29 39 22
Tlf. 86 29 53 90
Tlf. 86 29 25 05
Tlf. 86 29 26 06

anne.worm@webspeed.dk
steenbille@mail.tele.dk
kesc@tdc.dk
lenora@post.tele.dk
vest@post.tele.dk
larskristiankristiansen@hotmail.com
advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk
emma.soe@mail.dk
jacoblind@tdcadsl.dk
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Golfbane og Museum
Mårslet Fællesråd indsendte sidste år
en indsigelse til Stadsarkitektens
Kontor om placering af nyt Moesgård
Museum og udvidelse af golfbane ved
Moesgård.
Med hensyn til nyt museum lægger vi
primært vægt på, at det kommer til at
passe ind i det gamle kulturlandskab.
Størst vægt i vores indsigelse har vores modstand mod udvidelsen af golfbanen til området syd for Moesgård
Allé. Vi finder det yderst betænkeligt,
at man ønsker en udvidelse netop inden for Fulden-fredningen og opfordrer til, at et mindre sårbart sted findes. Fulden-fredningen har stor landskabelig herlighedsværdi, som skal
være for alle og ikke begrænses til
golfklubbens medlemmer.
Vi er ligeledes bekymrede for, at den
sprøjtning der er nødvendig til at pleje

en golfbane vil forurene grundvandet.
Sidst på sommeren i år har vi fået besked fra 2. Magistrat om de videre
planer.
Der har været et stort antal indsigelser, hvoraf mange ligner vores.
Det har foranlediget kommunen til at
dele sagerne op, således at Museet,
som der ikke er så voldsomme indsigelser imod, og golfbanen, hvor protesterne har været massive, får hver
sit planforløb.
For museet gælder, at der først skal
afvikles en international arkitektkonkurrence og så laves lokalplanforslag
på baggrund af vinderforslaget.
” Hvad angår golfbaneudvidelsen indstilles, at der gennemføres et nærmere
undersøgelsesarbejde mellem Århus
Amt, Århus Golf Club, fredningsmyndighederne og Århus Kommune

om en eventuel gennemførelse af en
ny og ændret fredningskendelse for
arealer omfattet af den gældende Fulden-fredning.”
Det er fællesrådets opfattelse, at fredningen er foretaget for at bevare det
nuværende kulturlandskab uspoleret
for både os og vore efterkommere.
Ved at placere en golfbane i landskabet ændres landskabet langt fra det,
som det er fredet for at bevare, hvorfor fredningen naturligvis skal fastholdes. Vi undrer os over at man fortsætter arbejdet med udvidelse af golfbanen, og at man ikke opfordrer Golfklubben til at se sig om efter andre
områder.
Hvis du har interesse for sagen kan du
evt. låne mit eksemplar om planer og
indsigelser.
Anne Worm
Mårslet Fællesråd

Send os nye billeder til forsiden og vind en flaske rødvin
Med jævne mellemrum fornyer vi forsiden på Mårslet-Bladet ved at udskifte forsidebillederne. Det er nu
ved at være tiden til igen at få nye
billeder, hvorfor vi opfordrer bladets

læsere til at sende os digitale fotos
som man mener er egnede som forsidebillede. Indsenderne af de 4 billeder som bliver valgt, vil blive honoreret med en god flaske vin.

Billederne sendes senest
den 10.11.2004
til: indlaeg@maarslet-bladet.dk

Små daglige glæder og mindre bekymringer.
En af de ting jeg her i Mårslet ofte
frydes ved at se, er vejen fra rundkørselen og ned ad Hørretløkken.

Når man færdes de samme steder i
dagligdagen, tænker man ikke så meget over omgivelserne vi færdes i, idet
de bliver til selvfølgeligheder. Men
hvis man stopper op i hverdagen og at
betragter tingene lidt, ser man måske
lige pludselig at omgivelserne i grunden er smukke, eller at noget måske
er knap så behageligt for øjet og sindet.

Så vidt vides ønskede Kommunen vejen meget tæt og lige forbi ejendommen Hørretløkken 50 ( hvor Else og
Hartvig Hulemose tidligere boede),
men det lykkedes at få vejen til at gå i
en pæn bue og i passende afstand
uden om ejendommen. Denne bue har
givet Hørretløkken en behagelig rund
og smuk bue at se på, frem for en
snorlige vej.
Beplantningen med træer ned ad vejen havde i begyndelsen problemer,
idet de fleste af træerne gik ud, men
blev dog senere udskiftet. I dag står
der en smuk alle` af Hestekastanier,
som om får år forhåbentlig vil bringe

en del kastanier som bl.a. børnene kan
få glæde af.
Mine bekymringer kan gå lidt på, at
grundejerforeningen (Når den en gang
kommer op at stå) og forældre til børn
på Hørretløkken, ønsker vejchikaner
eller andet opsat for at man ikke skal
køre for stærkt, hvilket vil skæmme
vejen særdeles meget .
Håber at især Hørretløkkens beboere
og øvrige Mårsletborgere sætter pris
på den smukke buede harmoniske
kastanielle, og fryder sig over den enten når de kører ned ad den eller bare
ser ned ad den når de passerer rundkørselen.
Jac.
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Mårslet risikerer at miste Borgerhuset
Står Borgerhuset uden formand efter
generalforsamlingen 8. november og
en eventuel ekstraordinær generalforsamling, er der en reel risiko for at
Mårslet mister sit fælles hus.
Vil ingen overtage posten, fører til
sandsynligvis med at huset må lukke
og dermed glide tilbage til Århus
Kommune.
Som det ser ud i dag findes der ingen
ny kandidat til at overtage formandsposten efter Bjarne Lindskrog der
stopper efter 27 års arbejde i bestyrel-

sen.
Med 40-45 udlejninger om året samt
udlejning til Valnødden, et yogahold,
en frimærkeklub og den lokale revygruppe er Borgerhuset et aktiv for byen.
Bestyrelsen mødes fem-seks gange
om året, men det er da formanden
som samler trådene, modtager henvendelser o.s.v., men Bjarne Lindskrog mener ikke at "jobbet" rummer
ugentligt arbejde.
For tiden består bestyrelsen af fem

medlemmer hvor vedtægterne kræver
syv.
Er du interesseret i at gå ind i bestyrelsen eller i at blive formand, så mød
op til generalforsamlingen 8. november kl. 20 i Borgerhuset eller
ring til Bjarne Lindskrog på tlf. 86 29
22 08.
Steen Bille
Mårslet webben

Fakta om Mårslet Borgerhus
Hvad er Mårslet Borgerhus:
Borgerhuset på Banevej ledes af en
bestyrelse bestående af syv, for tiden
dog kun fem personer som sørger for
at huset vedligeholdes i en pæn standard til udlejning. Desuden står den
for udle jning a f Børne ha ve n
”Valnødden”.
Hvad sker der i Mårslet Borgerhuset:
Huset benyttes af frimærkeklub, yoga,
danseskole, 105 gr. blandet. Mange
grundejerforeninger afholder deres
generalforsamling er der, receptioner
afholdes og i weekenden er det udlejning til private fester. Det er blevet en
årlig tradition at huset afholder grundlovsfest og julestue.

Skal Mårslet Borgerhus fortsætte?
Bestyrelsen har drøftet dette ved flere
lejligheder. Årets grundlovsfest viste
at opbakningen mildest talt ikke er ret
stor hvorfor det er kommet på tale at
dette arrangement skal udgå.
Bestyrelsens formand Bjarne Lindskrog træder tilbage ved næste generalforsamling.
Kommer der ikke en ny formand og
flere bestyrelsesmedlemmer bliver vi
nødt til at afvikle Borgerhuset ved at
give det tilbage til Århus Kommune.
Det er en situation byen ikke kan været tjent med.
Bestyrelsen opfordrer derfor interesserede personer møde op til næste
generalforsamling der afholdes
mandag den 8. november kl. 20.00 i

Borgerhuset på Banevej.
så Mårslet Borgerhus kan redde sin
eksistens.
Sker det ikke, kan der fremover ikke
afholdes, revy, danseskole, konfirmation, bryllup, runde fødselsdage,
grundlovsfest og julestue i huset.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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Super Brugsen Mårslet
er igen kommet på Danmarkskortet

Grethe Rasmussen har vundet den landsdækkende fødselsdagskonkurence om et gavekort til My Travel på
15.000 kr..
Super Brugsen Mårslet ønsker tillykke med gevinsten.

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2004
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SUPERBRUGSEN MÅRSLET INVITERER
TIL OVERSØISK VINAFTEN

Onsdag d. 17. november
Kl. 19.30
I
Mårslet Borgerhus
ved
KLAUS PRÜFER
Klaus Prüfer er vindocent, forfatter, uddannet kok og indehaver af Den jyske Vinskole.
Smag 7 forskellige vine fra bl.a. Chile, Argentina og Sydafrika.
Aftenen slutter med ostebord og endnu et glas vin.
ALT DETTE FOR KUN 80,00 kr.
Der er også gode tilbud, så der kan bestilles vin til julebordet.
Billetter skal købes i SuperBrugsen Mårslet senest mandag d. 15. november. Begrænset antal.
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”I skal lave det igen”
To snese af byens unge i alderen 1216 år kastede sig 9. oktober ud i anderledes idrætslege gennem ni timer
i hallen - med energi, glæde og krav
om at se dagen gentaget næste år i
regi af TMG og DGI-Århusegnen.
Her er to siders glimt fra dagens
mange aktiviteter fotograferet af
Steen Bille.
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Flytning af vandhul ved Vilhelmsborg til Langballe
Som måske mange har bemærket på
deres daglige gåtur til Vilhelmsborg
er Århus Kommune ved at dække det
vandhul til, der er beliggende på markerne der hvor der er ved at blive
etableret en Ponnybane. Der er skilte
der giver oplysning om at vandhullet
flyttes nogle få meter og det er da også hvad Århus Kommune har oplyst
Mårslet Fællesråd og naboerne om.
Men Århus Kommune har ændret sine
planer og vil flytte vandhullet over til
Langballe – til skade for løvfrøer,
fugle og dyrelivet omkring vandhullet
– som nu får et vand hul mindre og
til skade for os der holder af løvfrøer,
fugle og dyreliv i området. Vandhullet er det eneste ynglested for løvfrøerne i hele området. Det er væsentligt
at der er græssende dyr omkring, da
vandhullet ellers gror til.
Århus Kommune har således ignoreret den særdeles pæne bestand der er
af løvfrøer i området, som nu bliver
hjemløse, med mindre de kan finde

vej til Langballe.
Natur og Miljø udvalget har klaget
over den vildledende information, der
er blevet givet fra såvel Amtet som
Århus Kommune – men vi har desværre fået en negativ respons. Såvel
Amtet som Kommunen har givet den
begrundelse for den ændrede placering – at det ikke er muligt at etablere
et vandhul, når der ikke er en naturlig
lavning. Det er noget sludder – ifølge
den Person der i sin tid etablerede
vandhullet for Naturforvaltningen og

som ligeledes har haft opgaven med
at genindføre løvfrøerne til Århus området. Der er et naturligt lerlag under
jorden som holder på vandet.
I Natur og Miljø udvalget har vi et
ønske om, at der etableres flere vandhuller
i naturområderne omkring Mårslet,
så der skabes et bedre grundlag
for fugle og dyreliv.
Kirsten Tolstrup
Formand for natur
og miljø - udvalget

Foreningen Mårslet Borgerhus

afholder
ordinær generalforsamling mandag den 08. november 2004 kl. 20.00
i Mårslet Borgerhus
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Det er bestyrelsens ønske at Mårslet Borgerhus fortsat skal bestå men det betinger at man møder op og er indstillet
på at gå ind i bestyrelsen. Vedtægterne forudsætter at bestyrelsen består af 7 personer men den sidste tid
har der kun været 5.

Julestue
For 13. år i træk arrangerer
Mårslet Borgerhus
Julestue lørdag den 27. og søndag den 28. november 2004.
Begge dage fra kl. 1o – 16
Bestyrelsen
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
Så er det igen tid til
LOKALHISTORISK AFTEN
Stedet er som sædvanligt
SOGNEHUSET
Tid
TIRSDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 19.30
Vi har fået fat i
SØREN BITSCH CHRISTENSEN
der er leder af Dansk Center for Byhistorie, Den Gamle By og som vil fortælle os om
”OPLANDET OG KJØBSTÆDERNE”
Fra ca. 1670 til omkring 1850 blev varer påført ”Konsumptionsafgifter” (told) når de blev indført gennem
plankeværkerne omkring købstaden Århus.
Vidste du,
• at de ældst kendte købstadsrettigheder for Århus er udstedt af kong Christoffer den 3. i København den 2.
Juli 1441
• at Posthussmøgen og telefonsmøgen er resterne af den gamle toldersti langs byens plankeværker.
Hvordan så verden ud fra landsbyens side ? Hvad måtte man foretage sig og hvad måtte man ikke foretage sig
i landsbyen ?
Kom og hør Søren Bitsch Christensen fortælle om dette og meget i datidens forhold mellem by og land.
Velkommen til alle – også ikke-medlemmer. Man kan jo eventuelt melde sig ind denne aftren !!!
For medlemmer af lokalhistorisk forening er der gratis adgang for alle øvrige koster det 10,- kr.
Kaffe/te med brød koster 15,- kr.
Bestyrelsen

EGNSARKIVET
Egnsarkivet er åbent for alle interesserede den anden onsdag i hver måned fra kl 16.00 til 17.30
Altså: I denne måned – onsdag den 10. november.
DOG ….. har man brug for at undersøge et eller andet lokal-historisk på Egnsarkivet (evt. et besøg dernede)
er
man altid velkommen til at kontakte
Edvard Borgbjerg - 86 29 21 48
Ingerlise Wendland – 86 29 26 80
Adgang fra skolens parkeringsplads på Obstrupvej.
Med venlig hilsen

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Besøg også vores stand på julestuen i Borgerhuset den 27. og 28. November.
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Aftenarrangementer for
de små
Læs SFOens indlæg
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Unge i Mårslet får
tilbudt mere indflydelse
Læs Ungdomsskolens indlæg

I år deltager Mårslet skoles 6. klasser i FIRST LEGO League, en turnering i robotteknologi, hvor
der også lægges vægt på elevernes kreativitet, evner for problemløsning, projektarbejde og
ledelse. Dette billede og dem på de følgende sider er fra sidste års konkurrence i Rådhushallen, hvor
Skåde skole deltog.

Lederen
Af B ODIL HVID, Skoleleder på Mårslet Skole

Et efterår med mange spændende undervisningsforløb
Efteråret har været præget af mange spændende undervisningsforløb med afsæt i de 5
selvstyrende team. Faglige og tværfaglige
forløb med forskellige organisationsformer,
og kendetegnende for dem alle er, at der arbejdes med den fleksible skole og nye muligheder prøves af. De evalueres alle med
eleverne, og deres oplevelser er generelt
meget positive, ligesom der oparbejdes erfaringer, som teamene kan dele på det, der var
godt, og det som skal gøres anderledes en
anden gang.

Informationsmøde for forældre til elever i
kommende børnehaveklasser
Tirsdag den 23. november 2004 kl. 19.00 ca. 21.00 er der informationsmøde for forældre til kommende elever i børnehaveklassen
2005/2006. Mødet tager udgangspunkt i skoleparathed. En af skolens børnehaveklasseledere fortæller om dagligdagen i en børnehaveklasse, jeg fortæller om Mårslet Skole og
om indskrivning, klassedannelse m.v., og
Valhalla, fritidshjemmet Asgården og SFO siger noget om pasningsmuligheder efter skoletid. Der vil desuden blive lejlighed til at stille
(Fortsættes på næste side)
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(Fortsat fra forrige side)

spørgsmål. På
mødetidspunktet
vil vi forhåbentlig
have et fingerpeg
om, hvor mange
elever, der skal
starte næste år.
Ændring af ferieplanen
Allerede i skoleåret 2005/2006
rykkes skoleåret
med en uge, hvilket betyder, at
sommerferien
næste år forlænges med en uge,
hvorefter sommerferien fra
2006 og fremover
starter den sidste
weekend i juni.
Den endelige ferieplan kan ses på
skolens hjemmeside.
FIRST LEGO League for 6. årgang
Helt i overensstemmelse med skolens
indsatsområde på det naturfaglige
område deltager de tre 6. klasser i en
turnering i robotteknologi, hvor der
også lægges vægt på elevernes kreativitet, evner for
problemløsning,
projektarbejde og
ledelse. Det overordnede tema er
“NO LIMITS” og
den 13. november
foregår turneringen lokalt på Århus Rådhus, og
der vil samtidig
være turneringer
enkelte andre steder i landet samt i
resten af Skandinavien. Eleverne
har 8 uger til at
forberede opgaven både teoretisk og praktisk.
Der skal designes
og konstrueres en

robot, og der skal medfølge dokumentation. Arbejdet sker i samarbejde med
Århus Universitets IT afdeling på Katrinebjerg, og eleverne er gået til opgaven med stor entusiasme.
Eftersyn af vores legepladser
Den 22. september havde vi af Skole-

forvaltningen ved
legepladskonsulent
Lars Winther og
bygningskonsulent
Per Frandsen besigtigelse af vore legepladser. Som der
blev skrevet i SFOartiklen i sidste
nummer af Mårsletbladet, havde vi allerede fjernet nogle
legeredskaber, som
vi mente var i dårlig
stand. Der var enkelte ting at påpege
ved besigtigelsen,
og disse er straks
blevet iværksat forbedret. SFO går ind
og etablerer forskellige gynger i det
område, vi kalder
pedellens gamle have, og når det endelige budget for dette
skoleår kommer i
slutningen af oktober, vil skolebestyrelsen vurderer,
hvor mange penge der kan bevilges
til legeplads i indeværende år, og
hvad pengene skal bruges til.
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Så gik de trafikkampagner
Af J OHNNY ODGAARD,

Skolebestyrelsen, Trafikkampagnegruppen

Efteråret er over os. To måneder med
cykel og gå-kampagner er gået. Og de
er gået godt. Der har været en helt enestående opbakning til de to kampagner.
Specielt var Gå til… Cykel til.. kampagnerne en
stor succes,
hvis vi ser på
antallet af
børn, der tog
opfordringen
op. Der var
stigninger på
30 % i antallet af børn,
der passerede
fodgængerfeltet ved kiosken.
De meldinger, vi har fra nogle af trafikvagterne
går også på, at der fra bilisternes side
blev udvist en god portion hensynsfuldhed over for de mange børn. Specielt dette er en forudsætning for, at vi på
længere sigt kan fastholde, at børnene
selv bør transportere sig i skole. Opfordring til gentagelse!
Det var meget således populært at gå
med de små brikker og deltage i lodtrækningen og effekten har holdt ved.
Ja ideen var så god at Mårslet fællesråd – som vi kunne læse i sidste nummer af bladet – kraftigt opfordre, ja
nærmest lover, at der vil ske noget igen
på et tidspunkt. Også Kildevang har
meldt sig som støtte til kampagner her
i den noget mere mørke tid, hvor opmuntring måske er meget vigtigere end
i de lyse sommermåneder.

Vi er selvfølgelig meget glade for
den opbakning, der har været blandt
forældre, skolens personale, fællesrådet og Mårslet skoles Venner og takker for støtten. Det viser at ideen med
at sætte fokus på motion, indlæring
og trafik kan flytte lidt.
.
I kampagnegruppen tager vi selvfølgelig opfordringen fra fællesrådet op
i en eller anden form. Bl.a. vil vi ger-

ne lave noget, der er rettet mod den
voksne del af borgerne i Mårslet, og
dem der benytter byen som en let
gennemfartsvej.
Også denne
kampagne,
hvor børnene
skulle cykle
til skole –
eller hvis det
var 0.-2.
klasses elever cykle en
tur med mor
eller far derhjemme.
Kampagnen
sluttede midt
i september
og der er nu
trukket lod

om de 23 præmier. Desværre faldt
der ikke nogen af til Mårslet klasserne.
Mårslet skole var meget flot repræsenteret i Århus. Skolen konkurrerede med Grønlykke skolen om at have
flest klasser og elever med. Der var
samme antal elever tilmeldt fra henholdsvis 8 og 9 klasser. Grønløkke
skolen mønstrede 185 elever fra deres 9 klasser, Mårslet kom lige efter
med 183 elever.
Også når det gjaldt antallet af cykeldage var
konkurrence lige så
hård. Kun 8 dage skilte
de to skoler og det var
Mårslet der trak det
korteste med hele 1646
cykeldage. Der var et
langt spring ned til de
to næste skoler, der nåede ca. 1000 dage. Den
suverænt største skole i
konkurrencen var Virum skole fra LyngbyTårnbæk kommune.
Ikke mindre end 660 elever i 34 klasser cyklede i 5.695 dage!! Og de
vandt slet ikke noget.
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Aftenarrangementer m.m. Af D

IDDE OG K ATRINE,
GUL STUE OG H OBIXEN

I september måned afholdt
3. klasses gruppen filmaften. Der blev vist tegnefilm
som afslutning på et tegneforløb, hvor en animator,
over fem eftermiddage, inspirerede børnene til kunsten at tegne. Det var en
stor succes og både 2. og 3.
klasses personalegrupperne
overvejer at benytte animatoren i vinterperioden.
Torsdag den 30. september
havde vi forældremøde og
forældrerådsvalg i alle
grupperne. Der var størst
forældrefremmøde i 0. klasses gruppen, der var mange, der gerne
ville høre om deres børns nye hverdag.
Der var dog også stor tilslutning i 1. –
3. klasses grupperne og vi havde alle

en både udbytterig og hyggelig aften. I
forbindelse med forældrerådsvalget
blev følgende valgt ind: Jette Trondhjem, Kirsten Haagen Beck Frederiksen, Lars Skovlund, Steen Nordentoft,
Claus Møller og Sjur Fitje.
Fredag den 1. oktober afholdte en
gruppe 10. klasses piger et mini Grand
Prix for SFO’ens børn. De havde øvet

gruppen, Hobixen, afholdte efterårsgrillaften
udendørs for børn og forældre, de havde en rigtig
hyggelig aften, hvor både børne- og forældregruppen lærte hinanden
bedre at kende i græskarlampernes lys.
2. klasses gruppen, Gul
Stue, holdte høstfest for
børnene, som selv havde
medbragt mad. Det foregik i A-huset og var en
stor succes, børnene dansede stopdans på livet løs
og hyggede sig vældigt.
ihærdigt med cirka 20 2. og 3. klasses
børn i ugen op til. De optrædende var
vilde med at være i fokus og de mange tilskuere levede sig ind i Grand
Prix stemningen ved scenen i Bhuset. Vi vil hermed gerne rose 10.
klasses pigerne og deres hjælpere for
deres store indsats, de arbejdede virkeligt intenst. Vi er meget glade for
det samarbejde, der har været mellem
10. klassen og SFO’en de sidste par
år. Det er ærgerligt, at det ikke kan
blive til en tradition, idet 10. klassen
jo ikke eksisterer på Mårslet Skole
næste skoleår.
Torsdag d. 7. oktober havde 1. klasses
gruppen, Grøn Stue,
dragetur til Mindeparken. Mange forældre deltog og var
med til at bygge drager med børnene.
Derudover blev der
hygget, leget på legepladsen og sat
funktionsdygtige
drager op.
Samme dag var der
to forskellige aftenarrangementer i
SFO’en. 0. klasses

Vi har nu fået påbegyndt opbygningen af vores nye legeplads på det område, hvor pedellen tidligere havde en
have. Projektet er startet op med fire
nye gynger, som nok skal blive flittigt brugt.
SFO’en holder, som tidligere annonceret, lukket mellem jul og nytår.
Slutteligt vil vi gerne minde Jer om
SFO’ens MGP torsdag den 4. november kl. 13.45, vi håber på at se mange
af Jer til dette storslåede arrangement.
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Musik, teater … er på vej
”Har du idéerne, har vi pengene”. Sådan lyder overskriften på den plakat
som Mårslet Skoles Venner har
hængt op på lærerværelset for at invitere lærerne til at sende flere ansøgninger til Mårslet Skoles Venner. Det
forlyder da også at flere lærere er på
vej med forslag til anderledes aktiviteter.
Da MSV afviklede sin generalforsamling var der også en række andre
forslag til aktiviteter på bordet så
skolens elever kan få sig nogle indtryk der rækker ud over selve undervisningen.
På tale er både teater og musik for de

Af STEEN BILLE,
Formand for MSV
yngste årgange, opera for de mellemste årgange og stomp for 7. årgang.
Desuden forsøger vi at arrangere et
foredrag om et aktuelt tema til foråret
i samarbejde med byens fritidsklubber og skolebestyrelsen.
På generalforsamlingen skete der også en udskiftning i bestyrelsen, da
Jette Tronhjem havde besluttet sig for
at sige stop efter en årrækkes gode
indsats. Nyt ansigt i bestyrelsen er
Anne Bjerre der har to børn i skolen.

Indflydelse for unge
Det er mit ønske at give børn og
unge i Mårslet redskaberne og mulighederne for indflydelse i på skolen og i
lokalområdet.
Derfor vil de blive tilbudt at være med til at danne et ungdomsråd gennem Ungdomsskolen, hvor de lære at
håndtere demokratiske beslutningsprocesser, kampagneføring, retorik og organisering etc.
Men jeg er klar over at de unge
til enhver tid udfordrer samfundets traditioner og værdier. Den kulturelle frisættelse er ikke noget nyt fænomen.
Men da de unge er vores fremtid bør vi
også lytte til dem.
Og hvis vi vil have gjort dem til
aktive medborgere i lokalsamfundet
må vi definere og organisere arbejdet
på en måde så de unge vil koble sig på
foreningerne, udvalgene og de andre
steder hvor beslutningerne træffes. Og
vi må spørge os selv: Hvad vil de unge? Hvordan vil de det? Og hvorfor?
Således vil jeg gennem to organer skabe et rum og en spiren til unges
retmæssige indflydelse på lokalsamfundet, hvad enten det drejer sig om
trafik, fritid, skolegang, kulturelle tilbud, miljø etc.
Noget af det man skal have sig
for øje, er de unges måde at deltage og
engagere sig i deres lokalmiljø.

Af Thomas Gerstrøm,
Kontaktperson for
Elev- & Ungdomsrådet

Bl.a. har man gennem forskning af ungdomskulturer konstateret disse forudsætninger for at unge
gider at deltage:
* personlig udfordring og tilfredsstillelse
* dialog om ønsker og krav mellem
unge og lokalområdet
* tidsmæssige, økonomiske og politiske rammer som er gennemskuelige,
realistiske og troværdige
* accept af anderledes møde-, arbejdsog organisationsformer
* at være med i processen helt fra formuleringen af relevante problemstillinger og til selv at være med til at løse
problemerne
* direkte indflydelse på både form og
indhold
* kort tid fra idé til handling

I de kommende måneder vil Ungdomsskolen tilbyde denne mulighed
med et ungdomsråd. Hvis eleverne
bakker det op, vil Mårslet og skolen
med garanti lægge mærke til det.
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Aktiviteter i November.
Mandag d. 1. nov. kl. 14.00:
Foredrag af Else Honoré:
Medlidenhed er intet værd - Humor er bedre

Hver mandag kl. 14.00: I Underhuset:
Billard ( Pool )

Onsdag d. 3. nov. kl. 14.00:
Gudstjeneste.

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Fredag d. 5. nov. kl. 14.00:
“Syng med” Bente Fisker

Hver tirsdag kl. 14.00: I Underhuset:
Træværksted for
alle interesserede.

Fredag d. 12. nov. kl. 14.00:
Bederspillemændene
Søndag d. 14. nov. kl. 14.00:
Banko v. Brugerrådet
Lørdag d. 27. nov. kl. 13.30 - 15.30:
Julemarked

Venlig hilsen
brugerrådet

Hver torsdag kl. 14.00: Seniordans.
Meddelelser:
Pensionsmedar.: Træffes mandag 1. Nov
på lokalcenteret Fra 9.00 -12.00
ellers
Henv. Kridthøjvej 20 på tlf. 89 40 54 15
Genbrugsmarked.
Brugerrådets genbrugsmarked er åbent torsdag d. 11. nov.,
torsdag d. 25. nov.
kl. 15.00- 17.00.
Markedet er placeret i kælderen under det nye plejehjem.
Ret til ændring forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet.
tlf. 86 76 2970.
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Klar til valg i Mårslet
Sam mensætningen af det nye menighedsråd afgøres ved valg 9. November
Det står til kampvalg i Mårslet
sogn, når der denne gang skal vælges nyt menighedsråd, og derfor
skal sognets beboere en tur omkring
stemmeurneme i sognehuset tirsdag den 9. november for at få afgjort hvilke 10 af de opstillede 16
kandidater, der sammen med sognets to præster skal udgøre de kommende fire års menighedsråd.
Det var nok forventet, at det nye
menighedsråd ville blive sammensat
ved et aftalevalg, eller fredsvalg
som det også kaldes, ud fra den
Fælleskirkelige liste, der blev opstillet i forlængelse af menighedsrådets orienteringsmøde i sognehuset
7. september. Men ved fristens udløb for modtagelse afkandidatlister
var der indkommet 2 kandidatlister
til valgbestyrelsen, og derfor skal
der afholdes valg.
Kun 5 gange tidligere i menighedsrådenes 100-årige historie har
der været et egentlig valg i Mårslet sidste gang i 1992. Alle øvrige menighedsråd er dannet ved aftalevalg.
Det er kun i hen ved 11 % af landets
sogne, der rent faktisk foregår et
valg mellem opstillede lister og
kandidater.
Så midt i novembers mørke skal vi
til valg. Vi skal være med til at sik-

re, at folkekirken er kirke for hele
folket. 'Et valg af værdi' er temaet
for dette menighedsrådsvalg, og enhver i sognet opfordres til ved sin
stemme at være med til sammensætning af det nye menighedsråd og
bestemme, hvilke af kandidaterne,
der de næste fire år skal forvalte
kirkens midler, passe kirkens bygninger og sørge for 'liv og vækst' i
sognet.
Inden et medlem kan indtræde i
menighedsrådet, skal der underskrives en erklæring, hvori 'han/hun på
ære og samvittighed lover at udføre
det ham/hende betroede hverv i troskab mod den danske evangelisklutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst'. Sådan har det
været, siden det første menighedsråd blev valgt i 1904.
Det nye menighedsråd, der tiltræder søndag den 28. november - 1.
søndag i advent - er nummer 25 i
rækken af menighedsråd i Mårslet,
og det skal virke i de kommende 4
år indtil slutningen af år 2008. Inden tiltrædelsen skal menighedsrådet konstitueres - der skal fastlægges en forretningsorden, vælges
formand, næstformand, kirkeværge
og kontaktperson, og en række ud-

valgsposter skal besættes. Det sker
ved et konstituerende møde i sognehuset i november.
Det er første gang, at der i Mårslet
vælges 10 personer til menighedsrådet - én mere end i det nuværende
menighedsråd. Det skyldes, at sognets indbyggertal i de mellemliggende 4 år er vokset til over 4000
personer.
Det kræver ikke speciel indsigt i
kirkelige forhold at stille op og blive valgt som menighedsrådsmedlem, men besiddelse af sund fornuft,
interesse og nok især tålmodighed
er en nødvendighed, når det mangesidede arbejde i menighedsrådet går
i gang.
Staten og kirken
Ved vedtagelsen af grundloven i
1849 blev den danske folkekirke
skabt. I §4 kom der til at stå: 'Den
evangelisk-lutherske kirke er den
danske folkekirke og understøttes
som sådan af staten'. Egentlig skulle grundloven også have omfattet en
kirkeforfatning, men den grundlovgivende forsamling kom under tidspres, da det viste sig, at de mange
forskellige synspunkter og menin
ger om kirkens forhold ikke lod sig
forene. Derfor endte det med, at der

20

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2004

Adresser
PRÆSTEGÅRDEN
Obstrupvej 4
Tlf. 86 29 02 34
davidmaa@post.tele.dk
SOGNEPRÆST
HANNE DAVISEN
Henvendelse om dåb,
vielse og begravelse.
Træffes bedst tirsdag,
onsdag og fredag mellem
kl. 12 og 13 samt torsdag
mellem 16 og 17. Mandag
er præstens fridag.
SOGNEPRÆST
JETTE R. CHRISTIANSEN
Tiset Præstegård
TlÉ 86 92 73 30
SOGNEMEDHJÆLPER
KENNETH SØRENSEN
Olaf Rudesvej 23, 2th
8270 Højbjerg
Tlf. 87 36 08 38
ORGANIST og KORLEDER
PIA LABOHN
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 86 55 64 08
MENIGHEDSRÅDSKASSERER
HENNY BAUNING
Langballevej 168
Tlf. 86 29 06 49
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
MOGENS PEDERSEN
Mølleparken 5
Tlf. 86 29 33 13
mogens-pedersen@ofir.dk
SOGNEHUSET
Obstrupvej 4
Tlf. 86 29 81 90
KIRKETJENER
LIS NISSEN
Træffes tirsdag til fredag
kl. 8 - 8,30 i SOGNEHUSET
KIRKEGÅRDEN
GRAVERKONTORET
Ved Kirken 1
Tlf. 86 29 48 41
GRAVER INGA MICHELS
Træffes kl. 12 - 12,30 - ellers
på kirkegården

i §66 i junigrundloven kun kom til
at stå: 'Folkekirkens forfatning ordnes ved lov' - en løfteparagraf der til
trods for mange senere drøftelser og
stillede forslag siden har stået uændret i vor grundlov.
Da der i 1903 af venstreregeringen,
der var tiltrådt i 1901, blev fremsat
et lovforslag om oprettelse af lovpligtige menighedsråd i landets
sogne, blev forslaget mødt med
massiv kirkelig modstand - alle kirkelige retninger samt biskopper og præster var af forskellige årsager imod
loven om menighedsråd. Det lykkedes dog at få loven vedtaget -men
med mange ændringer, der helt udvandede det oprindelige forslagog
gav menighedsrådene et begrænset
arbejdsområde. Det blev der rettet
lidt op på ved en ny menighedsrådslov i 1912. Igen i 1922 fik menighedsrådene større beføjelser. De fik
stemmeret ved bispevalg og en mere
vidtstrakt myndighed på den økonomiske forvaltning. Med loven i 1922
skabtes den moderne folkekirkes
ordning med en kombination af et
forholdsvis fast statsstyre og et omfattende lokalt selvstyre. Strukturen
med menighedsråd, provstiudvalg,
stiftsøvrighed og kirkeministerium
har siden dannet grundlag for folkekirkens administration.
Menighedsrådslovene af i 903,
1912 og 1922 fik ikke lov at stå
alene. Siden er der tilføjet flere lovtillæg, der tillige med en strøm af
cirkulærer har reguleret menighedsrådets arbejde. I 90'erne blev der

arbejdet på en gennemgribende revision af hele det gældende lovkompleks. Det resulterede i 1994 i
en ny menighedsrådslov, der gav
større råderum for menighedsrådets
arbejde. Men det er ikke slut dermed. Vor nuværende kirkeminister
arbejder med forslag til at afbureaukratisere og regelforenkle store dele
af menighedsrådets arbejde, så det
ikke drukner i cirkulærer, lovgivning, arbejdsgiveransvar, byggesager m.m.m. Samtidig vil det give en
forøgelse af kompetencen i forbindelse med menighedsrådets budgetlægning.
Hver eneste ændring af menighedsrådsloven siden 1912 har givet
menighedsrådet flere beføjelsen
Disse er i dag ganske omfattende og
indbefatter indstillingsretten til præsteembedet og deltagelse i valg af
biskop og provstiudvalg. Administration af kirke, præstegård og andre af kirkens ejede bygninger varetages af menighedsrådet, der afholder de hermed forbundne udgifter,
og kirkefunktionærer ansættes og
aflønnes af Mårslet menighedsråd,
hvis årlige budget i dag er på omkring 2'/2 million kr.
Der er nok at tage fat på for det nye
menighedsråd i Mårslet, når arbejdet tager sin begyndelse fra søndag den 28. november - men først
skal vi altså have menighedsrådet
valgt. Husk nu at det er tirsdag
den 9. november.
Hans Møller
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Torsdag den 11. november M. 14
En eftermiddag med NIS BOESDAL
De gamle historier giver et godt indblik i, hvordan folk her i landet
har følt og tænkt og handlet, længe før vi kom til.
Nis Boesdal fortæller om, hvordan historierne er bygget op, hvordan de er forskellige fra egn til egn, og hvordan mange af dem lever videre i film, romaner og operaer. - En underholdende og lærerig eftermiddag med plads til både smil og eftertanke.

KIRKE TIDER:
Oktober
SØNDAG den 31. OKTOBER kl. 9
21, søndag efter trinitatis
Luk Kap. 13, vers 1-9
Det ufrugtbare vintræ
ANNE NICOLAISEN

November
SØNDAG den 7. NOVEMBER kl. 10
Alle helgens søndag
Matt. Kap. 5, vers 13-16
Jordens salt og verdens lys
SØNDAG den 14. NOVEMBER k1. 10

23.søndag efter trinitatis
Mark Kap. JZ vers 38=44
Den fattige enkes gave
JETTE ROSENBERO CHRISTIANSEN
SØNDAG den 21. NOVEMBER kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret
Familiegudstieneste

SØNDAG den 28. NOVEMBER k1. 10
1. søndag i advent
Matt. Kap. 21, vers 1-9
Jesu indtog i Jerusalem
OLE DAVIDSEN

December
SØNDAG den 5. DECEMBER kl. 16
De ni læsninger
SØNDAG den 12. DECEMBER kl. 14
ANNE NICOLAISEN
SØNDAG den 19. DECEMBER kl. 10
Juleaften
FREDAG den 24. DECEMBER kl. 13,30
15,00 og 16,30
LØRDAG den 25. DECEMBER kl. 10
Juledag
SØNDAG den 26. DECEMBER kl. 10
2. juledag
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MENIGHEDSRÅDSVALGET 2004
Ved fristens udløb 28. september kl.
19 for modtagelse af kandidatlister
til menighedsrådsvalget var der indkommet 2 kadidatlister, hvorfor der
skal afholdes menighedsrådsvalg i
sognehuset tirsdag den 9. november.
Følgende lister stiller op til menighedsrådsvalget:

Fælleskirkelig liste
Liste nr. 1
HELMER KEMP ANDERSEN
Marklodden 7
ELSE SVENDSEN
Langballevej 117
EBBE NØRGAARD PEDERSEN
Langballevej 108
JYTTE ENEVOLDSEN
Banevej 4
TORBEN PEDERSEN
Præstegårdsvej 46
ANETTE CHRISTENSEN
Langballevej 82
ELSE KJEMTRUP
Bedervej 85
JENS JØRGEN LAURITSEN
Gyldenkronesvej 46

ANDERS KRISTOFFERSEN
Bedervej 74
JØRGEN KNUDSEN
Præstegårdsvej 54
ASTRID BRUUN BERTELSEN
Englodden I
SUSANNE LAURITSEN
Gyldenkronesvej 46
ERIK SØRENSEN
Frøkærparken 68
Følgende stillere anbefaler den Fælleskirkelige liste: Karsten Hinge,
Kirsten Schmidt Nielsen, Vivi Keller
Kjeldsen, Susanne Tindbæk Lunderskov, Inge Kathrine Mondrup Pedersen, Jens Michael BrüningsHansen og Mogens Pedersen.
Den Fælleskirkelige liste er opstillet
i prioriteret rækkefølge og kan derfor udnytte listestemmer.

Fælleskirkelig liste
Liste nr. 2
JENS JØRGEN BECH
Langballevej 404

KNUD LUNDERSKOV
Langballevænget 6

Følgende stillere anbefaler Sognets
liste: Tove Andersen, Inger Larsen,
Birte Halvorsen, Liss og Preben Lawaetz, og Margrethe Buhl Poulsen.

RIE VODDER
Hørretvej 52

Der vil som ved andre valg i forve-

jen blive udsendt valgkort til hver
enkelt. Stemmeafgivningen vil nøjagtig som ved folketingsvalg og
kommunalvalg - være skriftlig og
hemmelig. Er man forhindret i selv
at møde op på vaigdagen, er det muligt at afgive sin brevstemme -det
foregår ved henvendelse til Folkeregisteret.
Alle henvendelser vedrørende
menighedsrådsvalget i Mårslet skal
rettes til menighedsrådets valgbestyrelse, hvis formand er Hanne
Torp, Mølleparken 4.

Menighedsrådets
skiftedag
Søndag den 28. november - 1. søndag i advent - fratræder det gamle
menighedsråd og det nyvalgte menighedsråd tiltræder, efter at det ved
et møde i november er blevet konstitueret med formand, næstformand
og øvrige poster, der skal fordeles i
rådet.
Denne konstituering finder først sted
efter at december/januar-KIRKESIDERNE er sendt til trykning,
hvorfor præsentation af de nye menighedsrådsmedlemmer med deres
kommende opgaver i menighedsrådet først kan bringes på februarKIRKESIDERNE.
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Englegudstjeneste
Ved familiegudstjenesten søndag
den 21. november kl. 10 bliver
Mårslet kirke fyldt med engle mange søde børn og flyvende engle
af bl.a. papir og karton. Vi holder
familiegudstjeneste, hvor temaet er
engle og englebesøg. Vi vil synge
salmer om engle og høre historier
fra bibelen om englebesøg.
Minikonfirmander, børneklubber
og skoleklasser dekorerer kirken
med store og små engle. Alle, der
deltager i gudstjenesten, er velkomne til at medbringe en engel, som
kan hænges op på vores engletræ
eller sættes på et bord i koret.

Menighedsrådet
inviterer på suppe
Man siger, at mange gode samtaler
begynder over spisebordet. Det vil
kunne afprøves i sognehuset søndag en 7. november, når menighedsrådet har skiftet den traditionelle kirkekaffe efter gudstjenesten i
kirken ud med suppe.
Alle kirkegængere indbydes til
efter Alle helgensgudstjenesten at
følge med til suppen i sognehuset.

Kildevang
Der holdes gudstjeneste i dagligstuen på Lokalcenter KILDEVANG
onsdag den 3. november kl. 14,00.
Der begyndes med en kop eftermiddagskaffe.

Juletræstænding og
Aftensang
i kirken
Lørdag den 27. november står
'Mårslet Juletræslaug' for tænding
af byens store juletræ på pladsen
foran kirken på Hørretvej.
Efter det udendørs arrangement

inviteres alle ind i den varme kirke
til aftensang. Der vil frit kunne
vælges salmer efter salmebogen.

Kirkebil
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lige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.

Mandags Café

Til gudstjenesterne i Mårslet kirke
og til alle kirkens arrangementer i
sognehuset kan ældre og dårligt gående - hvis de ikke har anden transportmulighed - bestille kirkebil hos
kirketjeneren senest om fredagen
før søndagens gudstjeneste på tlf.
86 29 81 90. Kirketjeneren har telefontid tirsdag til fredag kl. 8,008,30.

Sognehuset er åbent den anden mandag i hver måned fra kl. 9,30 til kl.
11,00 for alle, som har lyst til en
hyggestund, en kop kaffe med rundstykke, en snak om løst og fast og
evt. med årstidens sange efter Højskolesangbogen.
Alle er velkomne i Caf'een - det er
gratis og uforpligtende. November
måneds MANDAGS-CAFÉ holdes
mandag den 8. november.

Åben kirke

Fredagsspisning

Mårslet kirke er åben på alle hverdage - fra mandag til fredag - i vinterperioden fra november til 28. februar fra kl. 8 til kl. 16. Undtaget er
de dage, hvor kirken er optaget af
bisættelse eller begravelse - da holdes kirken lukket fra den foregående dag kl. 12.
Man er altid velkommen til at besøge kirken.

Den 3. fredag i hver måned afholdes der fællesspisning i sognehuset
for alle, der har lyst til et hyggeligt
samvær med andre fra sognet.
Prisen for aftensmad og efterfølgende kaffe er 30 kr. pr. voksen børnene spiser gratis.
November måneds fredagsspisning
er fredag den 19. november kl. 18.
Tilmelding til Fredagsspisningen
kan ske senest 2 dage før (onsdag)
til Eva og Christian Kaas-Petersen,
tlf 86293434 eller mail: kaas.petersen@mail.tele.dk.
December måneds Fredagsspisning finder sted fredag den 17. december.

Lys på kirken
I de mørke vinteraftener vil Mårslet
kirke være projektørbelyst. Lysene
tændes første gang 27. november
og kirkens belysning vil fortsætte
til udgangen af februar.

Kortere dage
Tiderne for morgen- og afienringning med kirkeklokken følger årets
lyse og mørke dage og ændres fra
1. november.
Morgenringningen vil frem til udgangen af marts først være kl. 8,00,
og aftenringningen vil til udgangen
af februar være kl. 16,00.

Menighedsrådsmde
Det nuværende menighedsråd afholder sit sidste ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 2. november kl. 19 i sognehuset.
Menighedsrådets møder er offent-

Tak
Jeg vil gerne sige tusind tak for
den store opmærksomhed, som blev
mig tildel i anledning af min 50 års
fødselsdag. øver 100 dej lige mennesker kom til receptionen i sognehuset. Desuden har jeg modtaget
mange venlige telefonopkald og
hilsner.
Tak for gaver, taler, sange og de
mange hjertelige knus. Det har været helt overvældende og har varmet
mig meget. Jeg glæder mig over at
kunne se frem til endnu 10 gode år
som sognepræst i Mårslet. Hjertelig
tak til alle!
Hanne Davidsen
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SOGNEAFTEN
Torsdag den 18. november M. 19,30
'Når filmen forkynder' ved Hanne Davidsen
'Når filmen forkynder' er titlen på denne sogneaften, hvor Hanne Davidsen vil vise og kommentere eksempler på evangelisk forkyndelse via flimmediet. Hvad er det, filmen kan, som andre medier ikke kan?
Ordet skal høres, siger vi, men ordet kan også ses. En gylden regel i filmens og dramaets verden er
'showing not telling' - vis det i stedet for at fo~lle det.
Vi skal se klip fra 'Jesus fra Montreal', 'Blå', 'Italiensk for begyndere' og flere andre. Entré incl. kaffe/te
med brød er til denne Sogneaften 30,00 kr. - hele overskuddet går til indsamlingen til messehagler. Der
kan bestilles kirkebil til aftenen på tlf. 86 29 81 90 tirsdag til fredag kl. 8-8,30.

Bibellæseplan

Det nye kirkeår begynder søndag
den 28. november ved 1. søndag i
advent. Det betyder en ny Bibellæseplan med forslag til daglig tekstlæsning fra advent over jul, påske
og pinse frem til næste års advent.
Valget af de daglige læsestykker er
bestemt af kirkeårets rytme. Bibellæseplanen, der er ugeopdelt,
fremhæver alle søn- og helligdage,
og hver uge har en salme fra den
nye salmebog, der peger på sammenhængen mellem søndagens
gudstjeneste og tjenesten for Gud og
næsten.
Den nye bibellæseplan vil være
fremlagt i kirkens våbenhus og i
sognehuset fra slutningen af november.

Tidligere helligdage
i november måned
Alle helgens dag
Søndag den 7. november kl. 10
fejres Alle helgens søndag i Mårslet
kirke. Gudstjenesten er viet til ro,
bøn og stille lytten og vil således
have en lidt anden form en den traditionelle højmesse - der vil feks.
ikke være barnedåb denne søndag.
På Alle helgens søndag mindes vi
de døde med sorg, savn, men også i
taknemmelighed. I troen på Gud og
hans livgivende lys, Jesus Kristus,

tænder vi lys i kirken for den døde
og til erindring om, at vi - såvel levende som døde - tilhører lysets
Oud, der er herre over liv og død.
Allehelgen var en helligdag, der
fandtes allerede i den kristne urkirke, til minde om kirkens mange
martyrer og helgener, som på en
særlig måde havde levet et helligt
og gudfrygtigt liv i troen på Jesus
Kristus. I begyndelsen havde de
forskellige helgener hver deres helligdag, men som antallet af helgener voksede, blev fejringen uoverskuelig, og derfor indførtes 1. november som en fælles helligdag for
alle de hellige.
Som i den katolske kirke i dag blev
Alle helgen i vor protestantiske kirke tidligere fejret som en hellig-dag
1. november. Den følgende dag
- 2. november - var Alle sjæles dag,
en helligdag indstiftet som mindedag for alle afdøde uden helgenværdighed. De to helligdage blev i
Danmark afskaffet i 1770 og i stedet blev en samlet markering af
dem henlagt til den første søndag i
november - i år søndag den 7, november.
Mortens dag
Dagen 11. november har navn efter biskop Martin af Tours og var
indtil 1770 officiel fest- og hellig-dag i Danmark. Dagen fejres ikke
mere i vor kirke. Som ved en del
andre højtidsdage blev også fejrin-

gen af denne helligdag indledt aftenen før - på Mortens aften den 10.
november, hvor der efter traditionen
er ande- eller gåsesteg på mange
middagsborde i adskillige lande.

Hvorfor lige and eller gås? Legenden om biskop Martin af Tours
fortæller: Martin skulle vælges til
biskop, men det ville han ikke. Derfor gemte han sig mellem en flok
gæs, som straks gav sig til at skræppe op Martin blev afsløret og udnævnt til biskop, og gæssene - ja, de
blev slagtet som straf, fordi de havde røbet den uvillige biskop.
En anden og mere sandsynlig forklaring på ande- og gåsespiseriet er,
at omkring 10. november tog bonden gæssene i hus for vinteren - og
det fejrede man så ved at smage på
dem.
Advent
Ordet advent betyder 'komme', og
det er naturligvis Jesu komme, der
hentydes til. Ved advent begynder
det nye kirkeår, og første søndag i
advent er i år søndag den 28. november. I den protestantiske kirke
højtideligholdes adventstiden i
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Alle aftaler om
kirkelige handlinger
- træffes med sognepræst HANNE
DAVIDSEN i Præstegården, Obstrupvej 4, tlf. 86 29 02 34. E-mail
adresse: davidmaa@post.tele.dk Præsten træffes bedst tirsdag, ons-dag og
fredag mellem kl. 12 og 13 samt torsdag mellem kl. 16 og 17. -Mandag er
præstens fridag.
Alle attester - dåbsattester, navne-og
vielsesattester m.v. udstedes af sognepræsten.
Fødsler: Alle fødsler, uanset hvor i
landet de finder sted, skal anmeldes i
det sogn, hvor moderen bor. Anmeldelse foretages på særlig blanket
der normalt udleveres af jordemoderen. Anmeldelse skal foretages
senest 2 dage efterfødslen. Ved anmeldelsen skal forældrenes dåbseller
navneattest samt evt. vielsesattest
medbringes. NB! Kun originale attester modtages.
Dåb og navngivelse: Ved dåb opgives navn, stilling og adresse på
mindst 2 og højst 5 faddere. Et barn
skal navngives med fornavn og ef ternavn senest 6 måneder efter fødslen.
Vielse: Henvendelse skal først ske til
bryllupskontoret på Rådhuset. Når
prøvelsesattest herfra foreligger, skal
denne samt parrets dåbsattester medbringes ved aflalen med sognepræsten.
Begravelse eller bisættelse: Dag,
klokkeslæt og salmer aftales med
præsten, der også gerne hjælper med
øvrige oplysninger.

stage. I gamle dage satte man et lys
på bordet den første søndag i advent, to lys den anden søndag og så
videre.
Adventskransen dukkede op i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet,
men blev først almindelig i hjemmene fra i 940'rne under besættelsen - dengang pyntet med røde og hvide bånd.

Indre Mission
Der holdes møde i sognehuset onsdag den 17. november kl.
19,30 ved indremissionær Knud
Dalsgaard Hansen, Århus.

Lærkereden
Børneklubben 'Lærkereden' for børn
fra børnehaveklasse til 3. klasse
mødes i sognehuset hver mandag
fra kl. 16,00-17,30.- Børnene hører
hver gang en fortælling fra Bibe
len, synger en masse, leger og deltager i mange aktiviteter.

Ørnereden
Juniorgruppen 'ørnereden' er endnu
kun en lille flok på 8-9 stykker fra
4. - 7. klasse. Der er plads til flere,
så har du lyst til at være med, så
mød op i sognehuset mandag fra kl.
19,00-20.30.
Fra det kommende program kan
nævnes biograftur, natfodbold, syaf
ten, skovstratego med meget mere.
Vil du vide mere om juniorgruppen,
kan der ringes til René Lunderskov,
tlf 86212186.

Mariehønen
fire uger, og der er fire adventssøndage inden juleafien.
Adventslys har været kendt langt tilbage i tiden, men de blev ikke som i
dag sat i krans eller advents

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarsletkirke.dk

Legestuen 'Mariehønen' henvender
sig til alle 0-6 årige børn og deres
forældre. Der synges, hygges og
leges i Mariehønen, hvor du også
hører små fortællinger fra Bibelen,
og vi laver spændende ting sammen.
Mariehønen finder du på Langballevej 82 hver mandag fra kl. 16,00
til ca. kl. 17,15.
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AKTIVITETER
I KIRKEN
I NOVEMBER
LØRDAG 27. NOVEMER
SALMESANG EFTER TÆNDING
AF BYENS JULETRÆ

AKTIVITETER
I SOGNEHUSET
I NOVEMBER
TIRSDAG 2. NOVEMBER kl. 19
MENIGHEDSRÅDSMØDE
ONSDAG 3. NOVEMBER kl. 19,30
LITTERATURKREDS 8320
SØNDAG 7. NOVEMBER SUPPE
EFTER GUDSTJENESTEN
MANDAG 8. NOVEMBER kl. 9,30
MANDAGS CAFÉ
TIRSDAG 9. NOVEMBER MENIGHEDSRADSVALG
TORSDAG 11NOVEMBER kl. 14
HYGGEKLUBBEN
ONSDAG 17. NOVEMBER kl. 19,30
INDRE MISSION
TORSDAG 18. NOVEMBER.19,30
SOGNEAFTEN
FREDAG 19. NOVEMBER kl. 18
FREDAGS SPISNING

HVER TIRSDAG, ONSDAG og
TORSDAG kl.. 8,00-9,30
KONFIRMANDER
HVER MANDAG og TIRSDAG kl
12,00-13,30 og ONSDAG kl. 13.00 14,30- MINIKONFIRMANDER
HVER TORSDAG kl. 15,00-17,30
KORSKOLE og KIRKEKOR
HVER MANDAG kl. 16,00-17,30
BØRNEKLUBBEN LÆRKEREDEN
HVER MANDAG kl. 19,00-20,30
JUNIORKLUBBEN ØRNEREDEN
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En engageret kirke i et moderne samfund
Der er menighedsrådsvalg i Mårslet den 9. november 2004

Liste 1 – Fælleskirkelig liste
Vi støtter:
•
•
•
•

•

en kirke for alle – også for børn
en kreativ præst – en kreativ menighed
kirken som aktiv medspiller i lokalsamfundet
en åben kirke med plads til tradition og fornyelse
en engageret kirke i et moderne samfund.

Derfor - støt os med dit X på Liste 1 – Fælleskirkelig liste
Listens kandidater:
Helmer Kemp Andersen
Else Svendsen
Ebbe Nørgård
Jytte Keller
Torben Pedersen
Anette Christensen

Knud Lunderskov
Rie Vodder
Pedersen Anders Kristoffersen
Enevoldsen Jørgen Knudsen
Astrid Bruun Bertelsen
Susanne Lauritsen

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2004

27

Menighedsrådsvalget 9. november 2004
S O GNETS LIS TE
Hvorfor denne liste?
Når der opstilles en liste mere end Den Fælleskirkelige Liste fra opstillingsmødet den 7/9, så bevirker det, at der skal afholdes
et rigtigt valg til menighedsrådet med mulighed for, at alle sognets medlemmer af Folkekirken kan få lejlighed til
at stemme.
Ved et rigtigt valg, er der god grund til at tro, at flere end de halvhundrede, der deltog i opstillingsmødet, vil afgive
stemme og således give en bredere baggrund for menighedsrådets sammensætning.
Mit anliggende som medlem af menighedsrådet er:
Medarbejderne.
At sikre gode arbejdsvilkår for kirkens medarbejdere. Deres arbejdsglæde er en afgørende forudsætning for en god stemning i kirken.
Højmessen.
At værne om respekten for højmessen hver søndag, så den kan opleves som en stund til eftertanke og fordybelse i en
hektisk og stressende verden.
Bygningen.
At værne om det enestående kulturminde, som kirkebygningen i Mårslet er. Den har i mere end 800 år været sognets samlingssted i
sorg og glæde. Det er vort ansvar at give den videre til kommende slægter ” i samme stand, som vi fik den”.

Tradition og fornyelse.
At støtte og deltage i kirkens liv, både det traditionelle og det nyskabende, som Hanne Davidsen med et stort engagement kombinerer
det.

Ud fra disse overordnede synspunkter og holdninger, vil jeg fremdeles arbejde i menighedsrådet, dersom jeg bliver
valgt.
Jeg henvender mig til alle i sognet, det vil sige både til de ”kirkelige”, som jævnligt kommer i kirken, og til dem, der ikke
vil kalde sig kirkelige, men som alligevel føler sig knyttet til sognet og dets gamle kirke.
Langballe, september 2004
Jens Bech
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Det frivillige arbejde - var det noget for dig?
Hvis du har overskud og tid, kan du som frivillig få en masse erfaringer samtidig med, du hjælper der, hvor der er behov
for det. Ved Lokalcenter Kildevang er der en gruppe frivillige der allerede gør en stor indsats, men der er plads til mange
flere. Mulighederne er mange for at give en hånd med. Blandt de opgaver som de frivillige er med til at løse på
Kildevang i øjeblikket kan nævnes:
•
Hjælp til i caféen
•
Hyggespreder og praktisk hjælp ved diverse sociale arrangementer
•
Hjælp til busture/buskørsel
•
Oplæsning
• Hjælp ved årets julemarked
Til gengæld får de en masse oplevelser, netværk og kompetencer og ikke mindst en stor glæde ved at yde en frivillig
indsats og være med til at gøre en forskel for mange af byens ældre borgere.
Hvis du vil vide mere om det frivillige arbejde, er du velkommen til at henvende dig i aktivitetsafdeling ved Lokalcenter
Kildevang alle hverdage mellem kl. 9.00- kl.12.00 eller ring til aktivitetsleder Pia Koller på tlf.: 86 76 29 30.
Brugerrådsformand Hanne Torp
og Pia Koller
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TMG - Nyt
Gymnastik

STOP OP OG HOP 2004

Leg og bevægelse i Mårslet-Hallen for alle mellem 2 og 99 år
lørdag den 6/11-2004 fra kl. 14 til 17.
Gynmastikafdelingens instruktører og bestyrelse indbyder igen til aktivitetsdag for hele familien i Mårslet-Hallen, som i
dagens anledning bliver indrettet til et stort legeland for både voksne og børn. Alle er velkomne.
Vi har igen i år et blandet udbud af muligheder for at lege, løbe, hoppe og gøgle:
Hoppebane-pude
Gøgler-skole
Forhindringsbane
Legehjørne
Springbane
Danse-hjørne
Det koster 20 kr. for personer over 2 år. Deltagelse sker på eget ansvar. Det er nødvendigt, at børn er ifølge med voksne,
med mindre de er selvhjulpne.
Der er adgang fra HalHuset og åbent i kiosken.
Forretningsudvalg:
Formand:

Kurt Kirkedal Laursen Bedervej 14

86 29 38 39 Kurt@kirkedal.dk

Næstformand og HalHus
kasserer

Børge Andersen

Langballevænget 113 86 29 84 25 b.haaning.andersen@oncable.dk

Kasserer:

Gerda Svendsen

Visbjerg Hegn 29

86 72 25 80 gjs@tdc.dk

Sekretær:

Bente H. Kristensen

Langballevej 170

86 29 80 45 hindborg-kristensen@mail.tele.dk

Badminton:

John Johansen

Visbjerg Hegn 19

86 29 88 88 johnjohansen@wanadoo.dk

Basketball:

Poul Erik Jensen

Kratleddet 5

86 72 20 00 poulerik@jensen.tdcadsl.dk

Bordtennis:

Bo Madsen

Langballevænget 42 86 29 77 75 b.madsen@post.tele.dk

Cykelmotion:

Finn Hansen

Visbjerg Hegn 148

86 29 82 50 finn@123mail.dk

Fodbold:

Jan Henriksen

Gyldenkronesvej 6

86 29 74 05 reintoft@henriksen.mail.dk

Gymnastik:

Kjeld Pedersen

Toftevangen 4

86 29 92 42 kjeld.pedersen@odder.dk

Håndbold:

Anette Nørager

Borrevænget 6

86 29 76 67 anfk@webspeed.dk

Pétanque:

Hanna Stokholm

Præstegårdsvej 63

86 29 08 09 hstokholm@mail.dk

Tennis:

Henrik Breyen

Ved Kirken 8

86 29 83 22 henrik.breyen@mail.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

Baneleddet 2

86 72 17 28 krusejacobsen@mail.dk

Afdelingsrepræsentanter:
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Badminton

Ungdomsspiller se her!!!!
TMG badminton har været nødt til at justerer på træningstimerne, da der var for mange på et af onsdagsholdene.
Derfor er der blevet mulighed for at gamle som ikke nåede at tilmelde sig eller nye kan få en plads på dette eftertragtede onsdagshold!!
Træningstider ser således ud:

Piger og drenge
Drenge
Drenge
Piger og drenge

15.45-16.40: U11
16.40-17.35: U13
17.35-18.30: U13+U15
18:30-19.25: U17 + Bedste (og mest seriøse) U13+U15

Hvis disse tider ikke vil kunne passe så prøv alligevel at kontakte Jesper Holm for alternative muligheder.
Jesper Holm 86 29 86 90

eller

Torben Kjærgaard 86 29 79 19

Nye sponsorer i afdelingen.
TMG Badminton har for sæson 2004/2005 indgået sponsoraftale med følgende firmaer:
Vores sponsor på badminton udstyr er:

Stein P. Sport

Vore sponsorer til klubmesterskaberne er:

Malermester Erling Dybvad
Revisor Steen B. Hansen

Vi er naturligvis både glade og stolte over at disse virksomheder vil støtte vores afdeling
Med venlig hilsen
TMG Badminton.

Køb dine fjerbolde i TMG-badmintonafdeling De kan købes i HalHuset –
i kiosken.
Der hvor du også kan købe vand og øl.

R.S.L. Vicktor Champion, fuldfjer.
( Grundet fugleinfluenza i østen, ser vi os desværre nødsaget til at hæve vores pris med omg. virkning.)

Din pris er: 135,00kr
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BADMINTONAFLYSNING
( dem som p.t. er os bekendte )
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på mandage.
Følgende dage er aflyste.
27/12-2004
17/01-2005
21/03-2005
28/03-2005

Juleferie ( men der vil på evt. være JuleOpen fra 13.00-18.00 ) ikke fastlagt.
Træningsprøver
Påskeferie
Påskeferie

Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på onsdage

Følgende dage er aflyste.
22/12-2004
29/12-2004
16/03-2005
23/03-2005
27/04-2005

Juleferie
Juleferie
Skolefest
Påskeferie
Eksamen

Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på fredage
Følgende dage er aflyste.
24/12-2004
Juleferie
31/12-2004
Juleferie
22/04-2005
Påskeferie
25/04-2005
Påskeferie
29/04-2005
Eksamen
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på lørdage.
Følgende dage er aflyste.
25/12-2004
01/01-2005
26/03-2005
30/04-2005

Juleferie
Juleferie
Påskeferie
Eksamen

Der vil kunne forekomme at Mårslet Skole skal bruge hallen, hvis dette skulle forekomme vil der være opslag i hallen.
Med venlig hilsen
TMG Badminton.
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Old boys A – historien om et fodboldhold
Et nyt A-hold så i denne fodbold sæson dagens lys. Egentligt blev det allerede i de mørke vinteraftener under Mårslet
hallens tag, diskuteret om ikke et kuld drenge i deres bedste alder, dvs 35 år eller deromkring, skulle få bolden til at trille
i spektakulære trekanter, når græsset blev grønt. Initiativet kom fra en gammel Mårslet dreng, Claus Møller, der samlede
et par venner, og meldte et hold til i OldBoys rækken.
Nu var situationen faktisk den, at TMG for første gang i ???…ja vel nogensinde, kunne præsentere 3 Old Boys hold i
fodbold. Vel primært fordi vi har spillere, der har vist deres talent siden ruder konge var knægt, og stadig gør det godt,
men derudover den positive effekt af de mange tilflyttere til Mårslet. Om ikke en Laudrup, så dog flere nye Mårsletter,
som er ganske habile til fodbold.
Nå tilbage til det nyfødte hold. Bare et par dage før den første kamp, var vi faktisk lige i underkanten af spillerenok, og
hvad kunne vi egentligt præstere på banen. Afsted til Hou, og vupti, 4-1 og 3 point i bagagen. Dette viste sig at blive det
tilbageværende, 3 point i bagagen. Man bliver aldrig træt af at vinde. Specielt da naboerne fra BMI blev sendt hjem med
en sæk på 14-0, var stemningen høj.
Slutstillingen for sæsonen 2004 viser med al tydelighed, at der var 8 gode hold og ét rigtigt godt hold i
A-rækken. En fornøjelse at spille på et hold, med
masser af mål, og sjovt, selvom der blev gået seriøst
til ”vaflerne” under kampene. I skrivende stund er
slutspil i fuld gang, men mon ikke 1. pladsen bevares, samt at vores klub venner på TMG 2 klarer skærene.
Tak for en forrygende fodbold-sæson med utallige tunneller, hæl finter, spetakulæremål, helflugtere, halvkiksere, opråb,
udråb, husmandsfinter, ømhed, afbud, holdleder-frustrationer, sejre, og et par enkelte uafgjorte. Vi er flere, som allerede
glæder os til, græsset igen bliver grønt på Mårslet stadion, så nabo byerne kan få endnu en lektion i, hvordan TMG spiller bold’
Af Martin Andersen

HALHUSET

Tlf.: 86 29 59 11 & 86 29 80 40
Testrupvej 8 C, 8320 Mårslet
Åben man-tors 16.30-22.00
& ved stævner

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Fritidshjemmet Asgaarden – set med forældreøjne
Med nærværende artikel vil jeg gerne
overfor Mårslets mange forældre til
børn i den skolesøgende alder, fortælle om hvad fritidshjemmet Asgaarden
er for en institution, set fra en forælders synspunkt. Artiklen er primært
uddrag af Asgaardens nyligt udarbejdede virkeplan
Asgaarden er et fritidshjem normeret
til 43 0.-3.klassesbørn og en storbørns”-stue (4.-7.klasse) med 29 børn.
Navnet Asgaarden er taget fra nordisk
mytologi, og i tråd med navnet, heder
stuerne: Valhal, Bifrost og Jætterne.
Asgaardens menneskesyn præger omgangen mellem børn, personale og
forældre:
- Respekt for alle som lige individer.
- En ”kammeratlig” omgangstone.
- Ansvarlighed for sig selv og over for
hinanden.
Forsøge at tilgodese alle somforskellige individer.
Asgaardens børne syn tager udgangspunkt i ”Det kompetente barn” - d.v.s.
børn kan selv.
Grundholdningen er at fritidshjemmet
er BØRNENES sted. De er de vigtigste elementer i huset, hvorfor deres
meninger skal høres og respekteres.
Pædagogikken i huset tager udgangspunkt i 6 vigtige værdier:
1:Rummelighed/tolerance.
Plads til alle, samarbejde, mulighed
for at foretage et valg.
2:Tryghed.
Troværdighed, åbenhed, stabilitet,
overskuelighed.
3:Omsorg.
Opmærksomhed, anerkendelse, ris/
ros, glæde, humor, nærvær.
4:Respekt.
For andre, stedet, ting, omgangstone,
ligeværdighed, opbakning, ansvarlighed, engagement, accept af forskellighed/uenighed.
5:Udvikling.
Leg, kreativitet og fordybelse.
6:Ansvar.
Handlinger, pligter.

Fritidshjemmet er også en handicap-

institution, med plads til 3 handicappede af lettere grad. En god integration, kræver en god integrerende baggrund – at de ”normale” børn giver
plads og accept af de handicappede.
Heldigvis er der en åben og interesseret børnegruppe, som er gode til at
bibringe glæde og energi.
Aktiviteterne
Er mangfoldige og varierede. Størsteparten af aktiviteterne baserer sig på
frivillighedens princip, men nogle
gange, f.eks. i forbindelse med julegaveværksteder og projekter forventes
en aktiv deltagelse fra ALLE børn.
Musik fylder meget på fritidshjemmet. Der er et veludstyret musik rum,
med en fast musikmedarbejder tilknyttet. Dette resulterer i mange børnebands. Ture ud af huset arrangeres
1 til 2 gange om ugen. Det kan være
fisketur, skøjtetur, bytur, strandtur,
svømmehal, skovtur. ”Klub 10”- ture
for de større børn, Hemli ´nemli´”ture for de mindre børn, Værksteder.
Først og fremmest det store træværksted, hvor der bliver produceret
sværd, skjolde, våben, legetøj etc.,
men også fungerer som cykel- reparationsværksted. Ikke mindst i november måned, hvor der arbejdes med julegaver, er der run på værkstedet.
Bordaktiviteter er en fællesbetegnelse for at tegne, male, sy, klippe, klistre, forme, gips, papmaché, papirriv,
collage samt meget, meget mere. Legepladsen er p.t. under kraftig renovering. - bål hytte og naturværksted,
men også med legehuse, gynger, vand
leg, legeborg og moon-car-bane.
Spillemaskiner, computer flippermaskine, bordtennis og pool er meget populære spil på fritidshjemmet.
Omkring bordtennisbordet, der står i
alrummet, udkæmpes dagligt kampemellem børn-børn og børn-voksne,
ligesom der ofte bliver tid til en gang
”rundt om bordet”.
Projekter
Er tematiserede aktiviteter, der strækker sig over en vis periode. F.eks.
spillefilm på Spøttrup Slot, musicals
på ”den blå hest” i Højbjerg, og mid-

delaldersamfund på legepladsen. Det
projekt som børnene brænder mest
for, er når huset i en hel uge laves om
til et minisamfund. Det har været
kaldt ”Bananistan” med møntenheden
Bananer, eller ”Zabanah” med mønten Zabanakker. I disse samfund er
alle børnene tildelt en rolle i en familie – mor, far eller barn. De ”voksne”
har et arbejde, og skal sørge for at tjene penge til husleje, skat, mad og fornøjelser for hele familien. Det er
overraskende hvor realistisk dette opfundne samfund fungerer efter et par
dage – nogle søger om skilsmisse,
nogle bliver til kapitalister, mens atter
andre bliver så fattige, at de må tigge,
eller gøgle på markedspladsen
(alrummet). Filmforevisning foregår
første fredag i måneden gennem vinterhalvåret. Sommerlejr afvikles
hvert år, i første uge af skoleferien. Vi
tager af sted fra mandag til fredag,
ofte i hytte, men lige så tit på camping. Sommerlejrene byder på masser
af frisk luft, sol og strand, aftenhygge,
natløb, ”en på opleveren” Hygge prioriteres højt. Der skal være plads til at
sidde sammen over en kop te og bare”
få en sludder, sidde i sofaen og læse
Anders And sammen, nærhed, nærvær, omsorg.
Forældresamarbejde.
Asgaardens ledelse og medarbejdere
ønsker, at forældrene skal føle sig velkomne på fritidshjemmet. I forbindelse med at børnene hentes er det altid
muligt at tage en kop kaffe og deltage
i de aktiviteter, der er i gang eller få
en snak med personalet om, hvordan
ens barn har haft det. En åben dialog,
hvor forældrene bidrager med ris, ros
og nye ideer, skaber fundamentet for
en institution i udvikling.

Alt dette og meget mere gør fritidshjemmet Asgaarden til et rart sted at
være for børnene; et sted hvor der er
mange muligheder for at få en indholdsrig og udviklende efterskoleinden- jeg-skal-hjem-til-far-ogmortid.
Af Martin Andersen,
formand for institutionsbestyrelsen
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Aktive Kvinder i Tranbjerg-Mårslet
Tirsdag den 2. november 2004 kl. 19.30
Lokalcenter ”Kildevang”
”MISTÆNKT”
Den ene dag er man en respekteret borger – den næste dag bliver man behandlet som en storforbryder. Hvordan
kommer en familie igennem et sådant mareridt?
Kom og hør Ann Birgit og Lars Sommers skræmmende oplevelser. Tag din mand, veninde og nabo med!
Pris incl. kaffe og brød. For medlemmer kr. 30.00, gæstepris kr. 50.00.
Tilmelding til : Lita Nielsen 86 29 02 19, Irene Nielsen 86 29 42 68 eller Sonja Sørensen 86 29 15 18.

Onsdag den 1. december 2004 kl. 18.45
Bowl`n Fun, Skanderborgvej 226, Viby
Julebowling med spisning

Årets julearrangement bliver denne gang bowling for de aktive, med efterfølgende buffet Bowling. Tag gerne familie og venner med til en fornøjelig aften.
Pris pr. person kr. 120.00 for bane, sko og buffet, men excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til : Lita Nielsen 86 29 02 19, Irene Nielsen 86 29 42 68 eller Sonja Sørensen 86 29 15 18
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Julemarked på Kildevang
lørdag den 27. november 2004
kl. 13.30 - 15.30.
Julemarked i kælderen:
Salg af: Julekort, nisser, engle, kalenderlys,
marmelade, småkager m.v.
Julestue i aktivitetscentret:
Stor tombola, amerikansk lotteri, gløgg og æbleskiver.
Der er masser af hygge og traditioner og alle er velkomne.
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Fernisering af
Julemærket

Igen i år fejres årets julemærke med fernisering. Dette foregår i Brugsen i Mårslet lørdag d. 7. november fra klokken 10-12. Der vil her være mulighed for, at få signeret
sit julemærke af julemærkets kunstner.

Med venlig hilsen
Spejderne i Mårslet
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ADVENTSSALG
Fredag d. 26. november & lørdag d. 27. November afholdes der Adventssalg ved Brugsen i
Mårslet. Fredag er det fra klokken 16-19 & lørdag fra 9-15.

Der vil være et udvalg af pyntegran, juledekorationer, adventskranse mm.
Glædelig Jul
Spejderne i Mårslet
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Juletræet tændes

Igen i år er det lykkedes den lille flok, der udgør Mårslet Juletræslaug, at sikre Mårslet by et juletræ. Et træ der kan stå
og lyse i den mørke tid.
Juletræslauget er i kontakt med en privat giver, så det er næsten sikkert at årets juletræ har vokset lokalt i 8320.
Juletræs-tændingen vil forløbe helt traditionelt, med fællessang, julemanden der kommer med godter til børnene, salg af
gløgg, og træet der tændes af prismodtageren som årets mårsletter. Vi trækker lod om en Mårslet julesnaps 2004.
Bagefter samles vi til julens salmer i Mårslet kirke. Både børn og voksne.

INVITATION
Mårslets by mange børn og voksne, inviteres hermed til
tænding af juletræet lørdag 27. november kl. 16.00 på
byjorden foran Mårslet kirke.
M.v.h.
Mårslet Juletræslaug
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