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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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I frivillighedens navn

MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt
REDAKTION
Redaktør

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

”Danmark er en Brugsforening” kendte ord fra Palle Lauring en kendt
dansker.
Beskrivelsen af danskheden er stadig og heldigvis særdeles nutidig, og et
udtryk for, hvordan vi i Danmark bygger vores fælles sociale liv og fritidsinteresser op.
Foreningslivet bygger på og udspringer af frivilligt arbejde.
Tordenskjolds soldater har ikke levet forgæves og slet ikke i Mårslet,
hvor vi oplever et stort engagement fra mange frivillige i mange forskellige sammenhænge.
Vi kan med rette bryste os af at bo og leve i et ressourcestærkt område.
Der mangles dog stadig i høj grad frivillig arbejdskraft til forskellige instanser i byen, lige fra Fællesrådet til TMG’s mange afdelinger, Halhuset,
Kildevang for slet ikke at tale om Borgerhuset, ja selv vores stabile Mårslet Blad mangler stadig en redaktør.
Der søges i stigende omfang efter flere frivillige.
En undersøgelse viser, at i en gennemsnitlig dansk by kommer 20% frivillige helt af sig selv, andre 20% kan gøres aktive ved en målrettet indsats, og 60 % giver aldrig eller kun sjældent deres bidrag til det frivillige
arbejde.
Hvis Mårslet er en gennemsnits by, må der ligge rigtig mange skjulte reserver gemt, som blot skal aktiveres. Det er nødvendigt, hvis vi fremover
skal kunne give børn, unge, voksne og ældre kvalitets tilbud i lighed med
trafikkampagnen, 10-timers anderledes idræt for de 12 til 16 årige, Idræt
på tværs for de seks til syv-årige, entrering med Jørn Rønnow til udsmykning af vores i forvejen smukke by, som iøvrigt gøres ren hvert forår af et
hold ukuelige frivillige + de løse og som hver jul prydes af et smukt juletræ foran vores dejlige kirke. Mange prisværdige tiltag og alle er ikke
nævnt, som forhåbentlig kommer til at ske også i fremtiden.
Lad dette være en opfordring til at endnu flere bakker op om og tager del
i byens offentlige fælles liv og løser nogle af alle de opgaver et aktivt lokal samfund har. Se udover egen næsetip og hverdagens travlhed på jobbet og i familie. Kom og vær med til at skabe rammerne for en endnu
mere attraktiv by, alle bidrag vil med garanti blive modtaget med glæde
af de i forvejen mange aktive Mårsletter, som er med til at gøre vores by
værd at leve i.
Anne Lund Valente

Tryk: Tranbjerg Tryk. Tlf. 86 29 13 68
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Trafikdæmpning i Mårslet midtby
Århus Kommune, Vejkontoret, har
planer om, måske allerede inden årets
udgang, at etablere en række trafikdæmpende foranstaltninger i midtbyen.

tilbage med denne plan.

Gruppen ”Trafik i Mårslet” under
Fællesrådet har udarbejdet et par forslag, som er sendt til Vejkontoret.
Planerne startede som et initiativ til
etablering af et torv foran kirken, men
det overordnede hensyn til trafiksikkerheden i byen gjorde, at torveplanerne i samråd med Vejkontoret blev
ændret til at omfatte hele strækningen
fra jernbaneoverskæringen til Eskegårdsvej.

I T-krydset ved åen placeres en minirundkørsel med vigepligt, en svagt
hvælvet skive på vejbanen, der kan
passeres af større køretøjer som bussen.

Vejkontoret har efterfølgende arbejdet
videre med vores oplæg, og er vendt

Kortet viser et par ”porte” bestående
af asfalt i en anden farve, placeret ved
Banevej og Eskegårdsvej.

Mellem de tre elementer etableres der
en midterstribe af farvet asfalt, der
deler kørebanen op. Striben er i niveau med asfalten, og virker først og
fremmest som en visuel barriere, der
kan passeres, f. eks når bilisterne viger udenom cyklister.

Der er på planen vist en helle ud for
kirken. Denne flyttes op til Banevejs
udmunding i Hørretvej, så hellen kan
medvirke til at gøre det det lettere for
bla. de mange cyklende skolebørn at
passere Hørretvej.
Der er lagt vægt på, at de trafikdæmpende foranstaltninger skal være så
diskrete som muligt og ikke skæmme
det visuelle miljø. Og endelig må der
ikke skabes forvirring om, hvor det er
man som skoleelev skal passere Hørretvej. Derfor bliver der også fremover kun én fodgængerovergang. Placeret hvor den altid har været, og forhåbentlig i al fremtid med forældrevagt om morgenen.
Anne Worm
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Større julegaver til alle
To projekter er så nær deres afslutning i denne tid at det føles som julegaver.
Planerne om hastighedsdæmpning på
Hørretvej/Tandervej, som vi har arbejdet på længe, bliver snart virkelighed. Poul H. Poulsen skriver om det
andet steds i bladet.
Det er gaven fra kommunen.
Den anden store gave har vi givet os
selv og hinanden.
Mange var kede af det, da junistormen knækkede en stor gren af den
gamle elm på Byjorden foran kirken,
og det blev klart at resten af træet
måtte fældes for ikke at være til fare
for trafikken på stedet.
Ole Nørskov foreslog Fællesrådet, at

lave en skulptur af stubben og det
syntes vi var en rigtig god idé. Imidlertid måttte vi vente til træet blev
fældet her i efteråret, før vi kunne vide om det var egnet til udskæring.
Det var det heldigvis – og siden er det
gået stærkt.
Den kendte trækunstner Jørn Rønnow
har sagt ja til opgaven, og opbakningen fra Mårsletterne til financiering af
kunstværket har været enestående.
Juletræslauget har således doneret
7000,-kr., revyforeningen 105g blandet har givet 3500,- kr., og raslebøssen i SuperBrugsen ser ud til at samle
mange bidrag. Jeg har sjældent oplevet så megen opbakning til et projekt,
så tak for det!
Det ser ud til at vi er så tæt på målet,

at jeg godt tør love at Fællesrådet kan
klare resten.
Når dette blad udkommer er idékonkurrencen om hvad skulpturen
skal forestille slut. Den har kørt i november måned og været annonceret i
SuperBrugsen og på webben, og der
er allerede kommet en del forslag. I
sagens natur må kunstneren have det
sidste ord om hvilken skulptur der
gemmer sig i stubben, så det er spændende.Vinderen offentliggøres ved
Juletræstændingen d. 27. november.

Glædelig Jul!
Anne Worm
Mårslet Fællesråd

Nyt i Mårslet
Nordea udvider åbningstiden
Nordea har oplyst, at der ultimo december 2004 / januar 2005 installeres udendørs pengeautomat. Pengeautomaten installeres i gavlen overfor Mårslet Lægehus. Nordea håber derved, at have efterkommet et stort ønske fra byens borgere.

Langballe 10. november 2004
Jeg vil gerne udtrykke min varmeste tak til alle, der har støttet mig til menighedsrådsvalget, enten som stiller, eller ved
at stemme på Liste 2, og for hvert opmuntrende ord.
Med venlig hilsen
Jens Bech
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Et hundebid for sent…
Hvis der er skyggen af tvivl om, hvorvidt man har den totale kommando
over sin store hund, så bør den altid
gå i snor, når den bliver luftet. Eller
kan det nemt blive et hundebid for
sent. Det er Mille og flere andre små
hunde i Mårslet desværre eksempler
på.
En fredag morgen luftede jeg vores
hund, Mille, som sædvanligt. Børnene
var lige fulgt i skole, og vi gik fredsommeligt på stamvejen ved Langballevænget. Humøret var højt – akkurat
som haleføringen.
Pludselig kommer der en stor schæfer
væltende ud fra Trampestien. Den er
ude at blive luftet – uden snor! Mille
når ikke engang at dreje hovedet og se
den, før det er for sent. Den kaster sig
ind over Mille, bider sig fast og slynger hende fra side til side – akkurat
som en kludedukke. Det hele går sååå
hurtigt. Hunden skriger og hyler. Jeg
skriger. Ejeren til schæferen kommer
halsende efter – hurtigt, men alt for
sent. Inden han får schæferen til at
slippe er Mille sle mt skadet.
Jeg kører hende på hundehospitalet
med det samme. Hun overlever, men
bliver opereret to gang i løbet af en
uge. Biddet er så dybt, at hun bliver
syet i to lag. Der bliver lavet en syning på 25 cm.
Hel, men knækket
De fysiske sår er nu helet, men det er
de psykiske ikke. Fra at være en glad
og tryg hund på 1 år med masser af
selvtillid og høj haleføring, er hun nu
nervøs, rastløs og farer samme ved
den mindste lyd. Bare synet af andre
hunde får børsterne til at stritte. Det er
en knækket hund.
Et hundebid mere
Samme dag, som Mille blev bidt, var
en anden af kvarterets små hunde også på operationsbordet. Den var også
ude at gå tur i snor med familien, da
en anden schæfer – også uden snor overfaldt den. Den overlevede med
nød og næppe.

Der har været andre historier gennem
tiderne. Heldigvis er det ikke endt så
galt i nyere tid…

ber langs fortovet. Jeg har for mange
gange hørt sætningen: ’Den gør ikke
noget’.

Store hunde uden snor

Snoren på - tak

Fælles for de kedelige episoder har
været, at der er tale om store hunde
uden snor, som åbenbart ikke kan lade
være med at bide, og hvor ejeren ikke
har haft fuld kommando.

Derfor er min opfordring: Vær venlig
at føre de store hunde i snor på offentlige steder, hvis man ikke er 100 pct.
sikker på at have den totale kommando. En efterfølgende politianmeldelse
hjælper så lidt på skrækken og skaderne.

Denne gang gik det ud over to små
hunde på samme dag. Hvad bliver det
næste? En hund mere eller…
Mange ynder at luft hunde på Langballevænget – sikkert for at komme
en tur på Trampestien. Langt de fleste
lufter deres store hunde i snor – helt
uden problemer. Imidlertid er der også mange, der slipper hunden så snart,
de ser den grønne græsrabat. Hver
gang håber jeg, at de har styr på deres
store hunde. Jeg har ganske enkelt mistet modet, når en stor hund uden snor
kommer løbende mod mig. Mille deler desværre min bekymring og kry-

Ved næste generalforsamling her på
Langballevænget vil vi stille forslag
om skiltning, som viser, at hunde skal
føres i snor, når de bliver luftet på
Langballevænget.
Og så den afsluttende bemærkning:
Langt de fleste hundeejere er heldigvis betænksomme og har snoren på
hunden, men ganske få, grimme oplevelser sætter sig dybe spor. Meget dybe spor.
Af: Anne Hasselholm,
Langballevænget 16
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Barn i 30’ernes Mårslet
I dag vanker der fredagsslik når
ugens skolearbejde fejres foran tvskærmens ”Vi har scenen” og ”Hit
med sangen”. Men dengang i 30’erne da Tage Hansen var dreng, bestod festdagen i et ganske andet
måltid. Det fortæller han om i den
lokalhistoriske forenings seneste
hæfte ”Barn i Mårslet i 1930’erne”.
Tage Hansen har selv skrevet teksten
om sin drengetid i Mårslet i årerne
1929-38 som dengang fredagen var en
festdag,
”Da cyklede min far til Århus hvor
han gik fra forretning til forretning.
Hos slagteren købte han affaldspålæg
som han betalte 5 eller 10 øre for – og
det kunne også hænde at han fik kød
til frikadeller eller røde pølser.”
”Så gik han til bageren hvor han fik
daggammelt brød, rugbrød, franskbrød og wienerbrød. Når sækken var
fyldt, kørte han hjem. Klokken kunne
blive mange inden han var hjemme.”
”Dér sad vi så omkring bordet når han
tømte sækken. Så spiste vi rullepølsemad og røde pølser, og til slut var der
et stykke kage. Det var en rigtig festaften”.
Det er den type detaljerede historier
fra hans barndom som Tage Hansen

deler med læseren over 26 sider. Fra
hans blev født i ventesalen på Ølstykke Station i januar 1924 til hans mor
Laura døde i 1972.
Undervejs giver han fine skildringer
af sin familiebaggrund som ottende
barn med boliger på Hørretløkkevej, i
kommunens fattighus på Lindegårdsvej 6B og i et hus på Tandervej.
Han fortæller også levende fra sine
tidlige skoleår hvor han var elev i den
første klasse der indviede den nybyggede skole dér hvor Borgerhuset på
Banevej ligger i dag.
”Der var tre klasseværelser, et håndgerningslokale, en gymnastiksal med
baderum og en stor forhal. Fra forhallen var der indgang til en lærerbolig
der lå over selve skolen. Omklædningsrummet med brusebad brugte vi
mindst én gang om ugen. Se det var
en tilværelse som kun få drømte om
på den tid”, skriver han.
Sommerdagene blev brugt til at opfinde nye lege som et cykelløb ad en rute
til Oddervej og retur eller spillet pind
med to mursten på højkant med 20
centimeters afstand. En pind blev lagt
ovenpå hvorefter de vippede pinden
væk med en meter-lang kæp. Derefter
gjaldt det om at løbe så mange statio-

ner man kunne nå inden pinden var
bragt tilbage til basen.
Og sådan kunne jeg blive ved med at
citere anekdoter og virkelige historier
fra hæftet – hvis pladsen havde været
til det. Men lad mig så nøjes med at
anbefale hæftet på det varmeste hvis
man vil kende lidt til Mårslets gamle
historie fortalt af sønnen fra en fattig
familie der levede i en tid da landbruget var i krise.
Selv om Tage Hansen siden førte et
aktivt politisk liv med formandsposter
i DSU og i Socialdemokratiet samt 16
år som byrådsmedlem af Odder byråd, bevarede han sin stærke tilknytning til Mårslet. Begge hans forældre
ligger således begravet på kirkegården ved Mårslet Kirke.
Steen Bille
”Barn i Mårslet i 1930’erne – Tage
Hansens barndomserindringer”.
Skrevet af Tage Hansen, redigeret af
Hans Møller og udgivet af Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening som
et led i serien ”Mårslet… hvor vi
bor”. Pris 20 kr. Kan købes ved henvendelse til lokalarkivet.

” Susanne Lindvald, 40 år, er, pr. 15.
oktober 2004, tiltrådt som bankrådgiver i Nordea Mårslet afdeling.
Susanne kommer fra et job i Nordea
Odder, hvor hun også bor sammen
med sin mand og 3 børn.”
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JULETRÆSSALG HOS
SPEJDERNE
Traditionen tro, afholder spejderne i Mårslet juletræssalg lørdag d. 11. december & søndag d. 12. december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge dage er der åbent fra klokken 10-15.

Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset.
Glædelig jul
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Bedemand flytter til Mårslet
Henrik Riising Bruhn, som til daglig
arbejder som bedemand i Århus Syd
og Odder, er flyttet til Mårslet med
sin familie.
- Det er det bedste vi har gjort at flytte væk fra lejligheden i Århus og ud i
det lille lokale samfund, siger han.
Vi er faldet godt til - børnene trives
og det er vel i bund og grund det vigtigste for en børnefamilie.
Henrik er gift med fillialchef i Sydbank
Helle Bruhn. Sammen har de to børn,
Line og Emilie på 7 og 3 år.
Huset på Hørretvej 42 havde været til
salg i en længere periode.
- Vi var ikke i tvivl om, at dette var
det rette sted for os – så vi slog til
med det samme og købte huset.
Det er dog ikke meningen, at der skal
drives forretning fra bopælen, selvom
boligen har tilstødende erhvervslokaler.
- Børnene var ret hurtige til at indtage disse til leg og gymnastik, smiler
han.
Henrik Riising er medejer af Tranbjerg-Mårslet Bedemandsforretning
og Odder Bedemandsforretning.
Begge forretninger blev grundlagt af
Jan G. Riising tilbage i år 2000.
Jan har en fortid som graver og kirketjener ved Skødstrup Kirke, og dermed har springet til at starte selvstændig bedemandsforretning ikke været
ret stort.
Arbejde i dødens skygge
Hvad får så en 42-årig mand, som er
mejeriingeniør af uddannelse - har
flirtet med en uddannelse som pædagog til at vælge et arbejde så alvorligt.
Et arbejde, hvor man i bogstaveligste
forstand befinder sig i dødens skygge.
Der eksisterer fortsat mange myter
omkring bedemandens arbejde, men
reelt set er vores arbejde i forbindelse
dødsfald meget praktisk anlagt, siger
han.
Bedemandsforretningen i Odder
Det handler meget om at aflaste de
pårørende i den vanskelige situation
simpelthen at få klarhed over prakti-

ske forhold såsom: Istandgørelse af
afdøde, ilægning i kiste samt transport til kirke/kapel.
Hvem ønsker man som præst, hvor
skal den kirkelige handling foregå,
tidspunkt for højtideligheden, pyntning af kiste/kirke med blomster. Indgå aftaler omkring indrykning af
dødsannoncer til aviser samt anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, offentlige myndigheder, ansøgning om begravelseshjælp
hos bopælskommune og andre instanser. Dette blot for at nævne nogle af
de opgaver vi påtager os.
Det er sjældent, at pårørende selv ønsker at påtage sig nogle af opgaverne – det er meget afhængigt den enkelte situation.
Forhold omkring udtagelse af gravsted, gravsten, mindesammenkomst
og evt. urneafhentning på krematoriet
kan selvfølgelig aftales individuelt.
Døgnvagt
At arbejde som bedemand betyder
også, at man kan træffes døgnet
rundt. De fleste ringer dog indenfor
normal kontortid eller om aftenen på
hverdage.

Henrik Riising på kontoret i Tranbjerg
-I weekenden træffes vi jo altid - man
vænner sig efterhånden til at telefonen kan ringe på ”skæve” tidspunkter.
I vores forretning deles vi om weekend- vagterne - så man har da fri hver
anden weekend, og det er rart, siger
Henrik Riising.
Det meste af vores arbejde foregår
indenfor normal åbningstid.
Det er jo selvfølgelig også her begravelses- myndighederne, begravelsesvæsen, sygehus mv. har åbent, tilføjer

han.
Danske Bedemænd
Henrik har efterhånden arbejdet som
bedemand i ca. 3 år,og blev i 2002
examineret bedemand hos Brancheforeningen Danske Bedemænd.
Dette har bl.a. medført, at afdelingerne netop i år er blevet optaget i
Landsforeningen Danske Bedemænd.
Tidligere var det kun to bedemandsforretninger i Århus Kommune, som
havde opnået medlemskab af Landsforeningen Danske Bedemænd.
- Vi tager det som en blåstempling af
vore forretninger, og den måde vi
praktiserer vort arbejde i det daglige.
Man kan i hvert fald sige, at medlemskabet og retten til at benytte foreningens bomærke er et
symbol på høj kvalitet af det udførte
arbejde - tilføjer han.
Mårslet Borgerhus
Borgerhuset på Banevej har sagt farvel til Bjarne Lindskrog efter 27 års
arbejde.
Posten som formand for bestyrelsen
overlades til Henrik Riising, som er
indtrådt sammen med nyt bestyrelsesmedlem Martin Novak..
Vi håber hermed at det er skabt ro om
husets fremtid så Mårslet kan beholde
sit Borgerhus.
Vi håber også at byens borgere fortsat
vil støtte op omkring husets arrangementer og aktiviteter i årene fremover – HUSK
JULESTUE DEN 27 og 28 NOVEMBER KL. 10-16 I BORGERHUSET.
Henrik Riising
Hørretvej 42
8320 Mårslet
TLF: 86 20 12 43
Mail: bedemand@riising.dk
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6. kl. i kamp med robotterne

7. kl. på pinde med
stomp

Læs 6.cs indlæg

Læs MSVs indlæg

Den 29. oktober fyldte SFO’en 14 år. Vi havde ønsket os kager i fødselsdagsgave, og vi vil hermed
gerne takke alle de forældre, der sikrede, at ingen gik sultne herfra.

Lederen
Af B ODIL HVID, Skoleleder på Mårslet Skole

Et år med mange tiltag og beviser på at skolen og hjemmet gør det godt
Fredag den 3. december er der Klippedag på
skolen, hvor forældre og bedsteforældre er
hjertelig velkomne og mandag den 13. december er der Lucia-optog ved skolens 7.
kl. piger i stedet for morgensang. Juleafslutningen er i år tirsdag den 21. december,
hvor eleverne er i skole fra kl. 8.00 - 11.30
og deltager i en julegudstjeneste i Mårslet
Kirke fordelt i fire hold.
Offentliggørelse af elevernes karakterer
I lighed med sidste år blev gennemsnitskaraktererne ved Folkeskolens Afgangsprøve i
9. kl. offentliggjort i avisen. Mårslet Skole

lå endnu engang særdeles højt placeret. Det er
selvfølgelig glædeligt, velvidende at vi generelt har nogle dygtige og velfungerende elever, selv om der også vil være mindre forskelle på elevgrundlaget på de enkelte årgange.
Alle skolers karakterer er i øvrigt tilgængelige på faktasiderne, som kan findes på nettet.
Skolens hjemmeside
Skolens nye hjemmeside forventes at være
klar i begyndelsen af december i en ny version, hvor klassernes hjemmesider har fået en
ny og spændende udformning, som vi frem(Fortsættes på næste side)
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(Fortsat fra forrige side)

over forventer os meget af. Desværre
er skolens nethastighed stadig meget
lav, hvilket besværliggør brugen af
IT på skolen.
Elevernes undervisningsmiljø
Der er for alle uddannelsesinstitutioner i landet vedtaget en lov om, at
elevernes undervisningsmiljø skal
undersøges. Dette skal fremover gentages hvert 3. år. Loven er blevet
vedtaget for at forbedre elevernes
muligheder for udvikling og læring,
og der sættes fokus på de elementer i
undervisningsmiljøet, der påvirker
indlæringen i positiv og negativ retning. I vurderingen skal såvel sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold
som psykiske forhold inddrages. Ud
fra resultaterne skal der laves en
handleplan for, hvordan og hvornår
vi vil løse eventuelle problemer. På
vores skole har vi valgt, at det skal
ske gennem elevrådet, og netop nu er
elevrådet i fuld gang med det. Alle

elever skal besvare en række spørgsmål om emnerne - i de yngste klasser
vil det ske med hjælp fra klasselæreren, mens de større elever selv håndterer materialet og behandler det. Elevrådet vil arbejde med en samlet vurdering af spørgeskemaerne, hvorefter
denne vurdering vil blive behandlet af
skolens personale.
Skolens Miljødiplom
Vi har allerede haft vores Miljødiplom
i godt 2 år, så nu er tiden inde til, at vi
af Skoleforvaltningen får vurderet, om
vi kan få det fornyet for endnu 2 år.
Vurderingen vil blive foretaget i slutningen af november måned. Vi har på
skolen fortsat et “Grønt-islæt” udvalg,
der består af en lærer/pædagog fra
hvert af skolens team, og det grønne
islæt i undervisningen er en integreret
del af deres planlægning. På møderne i
“Grønt islæt” udvalget udveksles der
erfaringer og lægges planer for undervisningen. Der er på skolen mange nye
tiltag samtidig med, at der arbejdes vi-

The Terminaters

Hej med jer... Vi er 6.c. fra Mårslet
Skole, og vi har et projekt der hedder FIRST LEGO League - FLL
2004 No Limits. Det går ud på at
man skal bygge en robot, som vi skal
føre igennem en bane, og program-

m e r e
den til
at lave
nog le
ud for dringer,
som f.
eks. at
den skal
kaste et
par bolde op i
en legokurv. Vi
er glade
for proje k te t,
selvom det koster både sved og tårer…!
I Markedsføringsgruppen skal vi
skaffe sponsorer og lave en hjemmeside, hvor I kan læse endnu me-

dere med de fleste af de oprindelige.
Der arbejdes med et stort stæreprojekt, som vi gerne vil orientere om og
vise billeder fra i et senere nummer
af Mårslet-Bladet. Desuden arbejdes
med “natursyn før, nu og i fremtiden”, vandprojekter og -ressourcer,
standfugle, genbrugslygter m.m. Der
er planer om “Grønne dage” for hele
skolen, og det videre arbejde med at
udbygge vores legepladsområder,
hvor der fokuseres på byggeri med
naturmaterialer, pilekrat og planter,
er vi naturligvis stadig i gang med.
SFO har netop taget det ny naturhus i
brug og har med dets placering fået
endnu et område, der er optimalt for
udeaktiviteter.
Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes
en glædelig jul og et godt nytår
med tak for godt samarbejde i det
forløbne år.

Af 6.C,
MÅRSLET

SKOLE

re om hele projektet.
Se www.the-terminaters.webbyen.
dk.
Vi skal også trykke vores egne Tshirts.
Vi er blevet sponsoreret af følgende firmaer: Èntre Scenen, Moesgård Havecenter, Super Brugsen i
Mårslet, www.netgarn.dk , Mårslet
Bageri, Amby´s Fest Udlejning og
Drezcode som har hjulpet os med
at designe vores egne T-shirts.
Der har igennem projektet været
problemer med samarbejdet, men
vi ender altid med at blive enige.
Man lærer utrolig meget af det….
Specielt det med at samarbejde.
I Teorigruppen tager vi udgangspunkt i at undersøge hvilke barrierer fysisk handicappede mennesker møder i deres hverdag. Vi un(Fortsættes på Skolesiderne, sidste side)
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Har du været i banken
Af BITHE JØRGENSEN, Skolebestyrelsen
meld dig til .. Jo flere der er med, jo
større et plus er forældrebanken for
skolen.
Meld dig både med emner, som allerede er nævnt – nogle gange er det
svært at få kalendere til at gå op, og
så er det godt mindst at være dobbeltdækket. Men måske blev du inspireret af listen overfor, så du er kommet
i tanke om noget, du kan, men som
ikke er nævnt? Så meld dig også! Og
bemærk, at forældrebanken også gerne ”bare” vil kende navne på forældre, der har tid…. Det er ikke den
mindste ressource at give til sit barns
skole.

Spørgsmålet kan man stille både til lærerne på Mårslet Skole og til kredsen af
forældre & andre interessenter omkring skolen.
Det, vi taler om, er skolens forældrebank. Har du som lærer benyttet dig af
tilbuddet om at trække på den viden og
de ressourcer, forældrene har stillet til
rådighed?
Og omvendt: Har du som forælder
tænkt over, om din viden, din tid eller
andre af dine ressourcer måske kunne
stilles til rådighed for skolen?
For trekvart år siden oprettede skolebestyrelsen Mårslet Skoles forældrebank.
Et tilbud om at stille sig til rådighed
med tid, specialviden eller at ens arbejdsplads under bestemte forudsætninger kan modtage besøg fra skolen.
15 voksne har skrevet sig ind – og selv
om det måske ikke er overvældende
mange, så er det en rigtig god grundkapital at arbejde med. Spredningen em-

nemæssigt er nemlig formidabel.
Inden for den kategori, der hedder
”Jeg vil gerne være gæste- og hjælpelærer inden for et bestemt fagområde,” bliver der tilbudt specialviden
om alt fra børn på sygehus & børn af
psykisk syge forældre, over bålmad,
databaser på internettet, det danske
mindretal i Sydslesvig, edb & computer, fysik, førstehjælp, gymnastik,
journalistik & kommunikation, kirkemusik, korarbejde, kulturformidling,
kristendom, krop & sundhed, matematik, salg / markedsføring, samfundslære, sløjd, til … æskemageri &
bogbinding, økologisk have- og landbrug.
Skolen har også forældre, der gerne
vil stille en specialviden om et andet
land til rådighed. Det gælder lige nu
Tyskland, Centraleuropa, USA og
Australien. ”Har” du et andet land, så

Reglerne for forældrebanken:
• Du kan melde dig til med så
meget eller så lidt, som du
har lyst til / mulighed for –
koncentreret omkring dit eget
barn / dine egne børn, eller
som et tilbud til en bredere
kreds af klasser.
• Du behøver ikke at være forælder på skolen. Bedsteforældre er også velkomne. Det
samme er alle andre, der mener, at de kan bidrage i denne
sammenhæng.
• Du kan melde dig som arbejdskraft alene i aftentimer,
men også således, at det er i
orden for skolen at spørge
om tid i dagtimerne.
• Du kan melde dig som arbejdskraft ved særlige arrangementer – forårskoncert,
skolefest, aktivitetsuger …
• Du kan blive slettet, når du
vil.
• Forældrebanken er kun tilgængelig for skolens lærere
og kun via skolens kontor.
• Ansøgningsskema fås via en
klasselærer, en klasses forældrerepræsentanter eller på
skolens kontor.
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Tillykke med de 14 år

Af DIDDE OG K ATRINE,
GUL STUE OG H OBIXEN

De to sidste uger af november har vi
haft julegaveværksteder på stuerne,
hvor børnene har fået lavet mange
fine ting. Derved kan vi bruge denne
julemåned til at hygge os uden nødvendigvis at skulle producere gaver.
Den 8. december har vi julearrangement i SFO’en. I år har vi valgt at
holde det stuevis forskellige steder i
institutionen, nogle stuer udendørs og
nogle indendørs. Vi har valgt at prioritere stuehyggen denne jul, da vi efterhånden har rigtig mange børn og
forældre knyttet til institutionen.
Den 13. december laver en gruppe 3.
klasses børn Luciaoptog i SFO’en.
Dette er en årlig tradition, og børnene
glæder sig meget til at optræde for de
andre stuer.
Der var gjort meget ud af udklædningen til MGP

Den 29. oktober fyldte SFO’en 14 år.
Det blev fejret med en flot teaterforestilling af H.C. Andersens ”Fyrtøjet”.
Vi havde ønsket os kager i fødselsdagsgave, og vi vil hermed gerne takke
alle de forældre, der sikrede, at ingen
gik sultne herfra.

mer. Alt i alt var det en forrygende
dag med masser af begejstrede tilskuere.

Vi vil gerne minde om, at SFO’en
holder lukket mellem jul og nytår.

Onsdag d. 3. november var 49 børn fra
alle stuer af sted til en årlig SFO skakturnering på Sct. Anna Gade Skole.
Det var en heldagsturnering, og 18 af
børnene kom tilbage med medaljer om
halsen, flot gået!
Torsdag d. 4. november havde vi vores
årlige SFO-MGP. Det var en stor succes, 22 bands optrådte med både
grandprix-sange og hjemmelavede sange. Vinderne blev gruppen ”BreakKidz” fra 1. klasse, som udover et diplom vandt æren af at skulle optræde
til næste års børne/unge festival. For
første gang havde vi også udefrakommende optrædende, en gruppe piger fra
4. klasse, der lavede et flot dansenum-

Optrædende til SFO`s MGP set med en anderledes optik
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At spille med spisepinde
Invitér eleverne på 7. årgang ind i
skolens gymnastik, stik en stak spisepinde i hænderne på dem og de skaber den rene, energifyldte musik ud
af de små stykker lakeret træ. Sådan
foregik ved det seneste arrangement
Mårslet Skoles Venner var vært for
sammen med skolen.
Stomp hedder det når rytmen springer fra spisepinde, sorte affaldssække, store omvendte plastikspande og
andre hverdagsting bruges i en anden
sammenhæng end den velkendte.
Og stomp var netop det tre studerende fra Rytmisk Center i Silkeborg
smittede de ellers så blufærdige elever fra de tre 7. klasser med da de
sammen øvede og fremviste den forunderlige musik efter tre timers intens træning.
3.000 kroner spyttede MSV i besøget
mens skolen betalte 2.000 kroner for
en oplevelse af de mere specielle som
ikke bare eleverne blev begejstrede
for, men som også skolens ledelse
nød at overvære.
De seneste bevillinger handler også
om de ældre årgange på skolen da

Af STEEN BILLE,
Formand for MSV
lærerne for de yngre klassetrin ikke
sender ansøgninger om tilskud ind.
I stedet får de otte klasser på 7., 8. og
9. klassetrins glæde af pengene, i de
fleste tilfælde til at aflønne instruktører ved et besøg i DGI-huset i Århus.
Seks af klasserne skal enten prøve
klatrevæggen i idrætshuset eller
springsalen til en samlet bevilling på
2.130 kr.
To andre klasser fra årgangene har
søgt om og fået bevilget støtte til at
tage ind til skøjtebanen ved Musikhuset i slutningen af året.
En foreløbig opgørelse siger at 151
familier hidtil har betalt det frivillige
kontingent på 95 kr. I løbet af november vil alle forældre modtage
endnu en runde girokort med følgebrev så også de, der har forlagt girokortet får chancen for at indbetale beløbet til støtte for nogle anderledes
oplevelser end undervisning for børnene og de unge.
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Telefon: 86290388
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
boh@aaks.aarhus.dk
Afdelingsleder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk
Souschef
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aaks.aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen

(Fortsat fra 6.c artikel, side 3)

dersøger bl.a. om skolen er handicapvenlig og bedst muligt, kan vi gøre
noget ved det ? Nogle af de steder
hvor der er problemer er hovedindgangen til den gamle del af skolen,
støttecenteret og tandlægen. De er
åbne for at vi kan gøre noget ved
det. Vi har allerede løst det med hovedindgangen. Vi har fundet ud af ,
at vi skal have en rampe op. Hvis der
er nogle med på ideen, kan vi fortælle at det vil det komme til at koste
5000-6000 kr. + moms. Vi skal også
have nogle til at sætte rampen op,
hvilket også vil koste kassen.
Vi har også interviewet en blind, en
med muskelsvind og det har vi lært
utrolig meget af. Vi ville ikke kunne
se hvor svært det var hvis ikke vi
havde snakket med disse mennesker.
Vi prøver at sprede et budskab om at

folk skal tænke sig om, før de f.
eks. bygger et nyt museum eller
noget i den stil. Lige nu går det
meget bedre med samarbejdet
end det har gjort. Selvom vi stadig har nogle store diskussioner.
Men efterhånden ender det næsten altid godt.
I Robotgruppen bygger vi robotten, programmere den til alle de
baner den skal igennem. Vi har
kun 2 minutter og 30 sekunder til
at klare hele banen. Det er ret
svært ! Den 13. november kæmper
alle holdene i Danmark mod hinanden og den der vinder kommer videre til Bergen i Norge. Og den
der vinder der kommer til USA.
Se mere på:

www.firstlegoleague.org

Ungdomsskolen
Thomas Gerstrøm
Kontortid: kl. 9-14 på hverdage
Telefon: 86294088
Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk
Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Telefon: 86298115
steenbille@mail.tele.dk
Redaktion af Skolesiderne
Thomas Gerstrøm
Telefon: 86138912
gerstroem@mail.dk
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Aktiviteter i December.
Onsdag d. 1. dec. kl. 14.00:
Eventyr v. Hannne Torp

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

Fredag d. 3. dec. kl. 14.00:
Peder Pedersens kor synger julen ind

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Onsdag d. 8. dec. kl. 14.00:
“Syng med” Josser Herold

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

Søndag d. 12. dec. kl. 14.00:
Brugerrådsbanko (vi spiller om ænder)

Hver torsdag kl. 14.00: Seniordans.

Fredag d. 17. dec. kl. 14.00:
Julefrokost pris kr. 75,00
Tilmelding senest den 13. december 2004
Mandag d. 20. dec. kl. 14.00:
Julegudstjeneste med koret
Onsdag d. 29. dec. kl. 14.00:
Juletræsfest pris kr. 25,00
Tilmelding senest den 20. december 2004
Venlig hilsen
brugerrådet

Meddelelser:
Pensionsmedar.: Træffes ikke mandag den 6. december
2004.
Henvendelse kan ske pr. telefon til Folkepension og Boligydelseskontoret på
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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DECEMBER /
JANUAR
2004 - 2005

Tålmodighed i adventstiden
Advent betyder at vente på det som
vil komme. Men det kan være svært
at vente. Ikke kun i december, men
også i livets adventstid. Styrken,
glæden, sundheden og livsmodet
kommer ikke altid så hurtigt, som vi
kunne ønske os. Det tager tid. Det
er ofte en sej kamp.
Sommerfuglen
En mand fandt engang en sommerfuglepuppe hvor en sommerfugl
netop var begyndt på den møjsommelige kamp med at slippe fri.
Manden sad fascineret og betragtede naturens kamp i flere timer. Men
så pludselig skete der ingenting i
lang, lang tid. Det virkede som om
sommerfuglens kræfter var sluppet
op og at den ikke var i stand til at
kæmpe det sidste stykke vej, der var
tilbage. Manden ville gerne hjælpe
den kæmpende sommerfugl, så han
hentede en saks og klippede forsigtigt en revne i den sidste del afpuppen, som sommerfuglen ikke selv
kunne klare. Nu kunne sommerfuglen let frigøre sig. Men dens krop
var opsvulmet, og vingerne små og
krøllede. Manden ventede og ventede på at se vingerne blive større, så
de kunne bære kroppen. Men der
skete ingenting. Sommerfuglen
fortsatte med at krybe rundt på mar-

ken. Det, manden ikke havde forstået, var, at kampen for at komme ud
af puppen var nødvendig for sommerfuglen. Ved at kæmpe ville vingerne blive større, så sommerfuglen
kunne flyve af sig selv, når den blev
fri.

på, at livet er ukueligt. Guds søns
fødsel er det guddommelige vidnesbyrd om, at vi ikke er ladt alene i
mørket og i trængselstider. Juleaften blev håbet født. Det kristne håb,
der forkynder, at der altid venter os
noget godt. Der er lys forude.

Vores kamp og venten
Nogle gange ønsker vi, at Gud skal
lade os komme igennem livet uden,
at vi møder besværligheder. Men et
liv uden kamp og venten ville gøre
os svage og uduelige til at leve. Og
vi ville aldrig lære at flyve. At tro
på Gud indebærer ikke, at vi altid
kan være skånet for tvivl og svære
ting. Men de svære ting kan gøre os
stærkere. Vist er det, at Gud er med
os både, når det går godt, og når det
går skidt. Nogle gange synes vi nok,
at de hårde oplevelser snarere
knækker halsen på os end gør os
stærke. Vi må da bede og råbe til
Gud og vi må dele vore oplevelser
med andre. Vi må dele vor magtesløshed med andre.

HANNE DA VIDSEN

Advent - at vente på det gode
Adventstiden er en god ventetid, for
vi venter på det gode og det glædelige. Ventetiden er lang, men til
sidst kommer lyset og frelsen. Et
barns fødsel er det ultimative tegn

ALLE
ØNSKES
EN RIGTJG
GLÆDELIG JUL
OG
ET VELSIGNET
NYTÅR
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Det nyvalgte menighedsråd
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
Tlf 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
MENIGHEDSRADSKASSERER
HENNY BAUNING
Langballevej 168
Tlf 86 29 06 49
SOGNEHUSET
Obstrupvej 4
Tlf 86 29 8l 90
KIRKETJENER
LIS NISSEN
Træffes tirsdag til fredag
kl. 8 - 8,30 i SOGNEHUSET
KIRKEGÅRDEN
GRAVERKONTORET
Ved Kirken I
Tlf 86 29 48 41
GRAVER INGA MICHELS
Træffes kl 12 - 12,30 - ellers
på kirkegården

Ved menighedsrådsvalget i sognehuset 9. november valgtes følgende
10 mårslettere til det nye menighedsråd:
HELMER KEMP ANDERSEN
Marklodden 7
ELSE SVENDSEN
Langballevej 117
EBBE NØRGÅRD PEDERSEN
Langballevei 108
JYTTE ENEVOLDSEN
Banevej 4
TORBEN PEDERSEN
Præstegårdsvej 46
SUSANNE LAURITSEN
Gyldenkronesvej 46
ANETTE CHRISTENSEN
Langballevej 82
JØRGEN LAURITSEN
Gyldenkronesvej 46
ASTRID BRUUN BERTELSEN
Englodden 1
JENS JØRGEN BECH
Langballevej 404
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af sognets 2
præster Hanne Davidsen og Jette
Rosenberg Christiansen, der er fødte medlemmer af menighedsrådet.
Kandidatlister
Til valget var der opstillet 2 kandidatlister - Den Fælleskirkelige liste og Sognets liste.
Den Fælleskirkelige liste fik indvalgt 9 i menighedsrådet, mens
Sognets liste måtte nøjes med valg
af den ene kandidat, der stod på
listen, selv om listens stemmetal
havde været nok til valg af2 kandidater.
Stemmeprocent
Af 2632 stemmeberettigede afgav

645 deres stemme ved valget. Det
giver en stemmeprocent på 24,51 %
I Mårslet. Til sammenligning var
stemmeprocenten ved det sidst afholdte valg for 12 år siden 20,15%.
Alder og køn
Den aldersmæssige spredning i
menighedsrådet er fra 42 til 75 år.
De valgtes gennemsnitsalder er 56
år. i det afgående menighedsråd var
gennemsnitsalderen 52,4 år, og gennemsnittet i samtlige 24 forrige menighedsråd har været 50,2 år.
Sammensætningen af mænd og
kvinder er en lige fordeling med 5
af hver. I de forrige 24 menighedsråd har fordelingen været 64,1 %
mænd og 35,9 % kvinder.
Nye og gamle
Det nye menighedsråd er bredt og
spændende sammensat med en god
blanding på tværs af kirkeligt ståsted, interesser og daglig beskæftigelse.
Når menighedsrådet første gang
sætter sig til bordet vil 6 af medlemmeme kunne trække viden fra
det afgående menighedsråd, mens 4
af ansigterne er nye - en god blanding af erfaring og fornyelse.
Skiftedag
Det nye menighedsråd, der tiltræder I. søndag i advent - 28. november - er nr.25 i rækken af menighedsråd i Mårslet, og det skal virke
i de kommende 4 år indtil slutningen af 2008.
Inden tiltrædelsen er menighedsrådet ved et møde 22. november blevet konstitueret med formand, næstformand og med fordeling af de
mange udvalgsposter, der skal besættes i rådet.
Denne konstituering fandt først
sted efter at december/januar-KIRKESIDERNE var sendt til trykning,
hvorfor præsentation af de nye menighedsrådsmedlemmer med deres
kommende opgaver i menighedsrådet først kan bringes på februarKIRKES IDERNE.
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KIRKETIDER:

Januar

December

LØRDAG den 1. JANUAR kl. 14
Nytårsdag
Luk. Kap. 2, vers 21
Jesu navn
JETTE ROSENBERG CHRISTIANSEN

SØNDAG den 5. DECEMBER kl. 16
2. søndag i advent
DE NI LÆ SNINGER
SØNDAG den 12. DECEMBER kl. 14
3. søndag i advent
Matt Kap. 11, vers 2-1O
Johannes Døber i fængsel
ANNE NICOLAISEN
SØNDAG den 19. DECEMBER kl. 10
4. søndag i avent
Johs. Kap.1, vers 19-28
Johannes' vidnesbyrd
FREDAG den 24. DECEMBER kl. 13,30
Judeaften
15,00 og 16,30
Luk. Kap. 2 vers 1-14
Jesu fødsel
LØRDAG den 25. DECEMBER kl. 10
Juledag
Luk. Kap. 2, vers 1-14
Kristi fødselsdag
OLE DAVIDSEN
SØNDAG den 26. DECEMBER kl. 10
2. juledag
Matt. Kap. 23, vers 34-39
Dommen over Jerusalem

SØNDAG den 2. JANUAR
Ingen gudstjeneste
SØNDAG den 9. JANUAR kl. 10
Hellig 3 konger
Matt. Kap. 2, vers 1-12
De vise mænd
SØNDAG den 16. JANUAR kl. 14
Sidste søndag efter hellig 3 konger
Matt. Kap. 17, vers 1-9
Forklarelsen pa bjerget
JETTE ROSENBERG CHRISTIANSEN
SØNDAG den 23. JANUAR kl. 10
Septuagesima søndag
Matt. Kap. 20, vers 1-16
Arbejderne i vingården
SØNDAG den 30. JANUAR kl. 19,30
L YSGUDSTJENESTE

Lysgudstjeneste
Lysgudstjeneste for voksne. Der afholdes en stillegudstjeneste søndag den 30. januar kl. 19.30. Vi tænder lys, og lader roen falde over os. Stilhed, musik,
sang, oplæsning og bøn bliver væsentlige ingredienser i
denne gudstjeneste. Gudstjenesten er som et eksil i en
travl verden. En pause hvori vi lader lyset falde på os
og giver Gud plads i vort sind.

19

20

MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005

De ni læsninger
Søndag den 5. december kl. 16

holdes der liturgisk eftermiddagsgudstjeneste med 'De ni læsninger'
hvor julesalmer veksler med læsninger fra Bibelen. Teksterne fortæller historien fra verdens skabelse
til Jesu fødsel. Kirkens kor og konfirmanderne medvirker.

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, der også vil være projektørbelyst om aftenen i hele januar og februar måned.

Kildevang
Kirkebil
Til gudstjenesteme 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.
862981 90. Kirketjeneren har telefontid tirsdag til fredag kl. 8,008,30.

Åben kirke
Mårslet kirke er åben på alle
hverdage - fra mandag til fredag - i
vinterperioden frem til 28. februar
fra kl. 8 til kl. 16. Undtaget er de

Der holdes iulegudstjeneste i dagligstuen på Lokalcenter KILDEVANG mandag den 20. december
kl. 14. Kirkens kor medvirker.
Nytårsgudstjænesten på Lokalcentret holdes onsdag den 5. januar kl. 14. Der begyndes med en kop
eftermiddagskaffe.

Fri
Sognepræst Hanne Davidsen holder fri lørdag-søndag den 11. og 12.
december. Embedet passes af sognepræst Anne Nicolaisen, Astrup, tlf.
86 92 74 54
I januar holder Hanne Davidsen fri i
uge 2 - fra mandag den 10. januar til og med mandag den 17. ja-

nuar. Embedet passes fra 11. - 14.
januar af sognepræst Anne Nicolaisen, Astrup, og 15. - 16. januar af
sognepræst Jette Rosenberg Christiansen, Tiset, tlf. 86 92 73 30.

Julearrangement
for Mårslet-børn
Torsdag den 2. december kl. 10
samles dagplejebørn fra gruppe 15
til et arrangement i sognehuset.
Fredag den 10. december kl. 10
er der julegudstjeneste for dagplejebørn gruppe 14. Derefter afholdes
der et arrangement i sognehuset.

Skolens
juleafslutning
Skolens juleafslutning i kirken
bliver tirsdag den 21. december.
8. - 10. klasse kl. 8,10
5. - 7. klasse kl. 9,00
2. - 4. klasse kl. 9,50
0.- 1. klasse kl. 10,40
Et skoleorkester under ledelse af
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Kristina Holgersen spiller ved afslutningerne for de ældste klasser.
Ved de sidste 2 juleafslutninger opfører årets minikonfirmander et
krybbespil i samarbejde med kirkens kor.
Desværre kan forældre ikke inviteres med til klassernes juleafslutning i kirken - der er ikke plads nok
i kirken.

Krybbespil
Årets minikonfirmander fra 3.A,
3B og 3.C opfører i samarbejde
med Mårslet kirkes kor et Krybbespil i kirken.
Hele december øves rollerne. Kostumerne rettes til. og rekvisitter
findes frem. Bag kulisserne er en
gruppe frivillige, som hjælper med
syning, opstilling af scenepodier,
forplejning osv. En stor tak til alle,
vi samarbejder med – frivillige, ansatte. lærere og pædagoger.
Fredag den 17. december kl. 13
opføres krybbespillet for børn fra
daginstitutioner og hjemmeværende
børn. Senere samme dag kl. 14 er
forældre, søskende og gerne også
ældre mennesker fra byen velkomne
til at se krybbespillet.
Minikonfirmandernes krybbespil
vises også for de yngste klasser ved
skolens juleafslutning tirsdag den
21. december.

gratis og uforpligtende. Deceber
måneds MANDAGS-CAFÉ hodes
mandag den 13. december, og i
januar er det mandag den 10. januar.

Fredagsspisning
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.
December måneds fredagsspisning
er fredag den 17. december kl. 1 8.
og i januar er det fredag den 21.
januarkl. 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.

Indre Mission
Onsdag den 15. december kl.
19,00 er der adventsfest i sognehuset for alle, både børn og voksne.
ved Susanne og René Lunderskov,
Mårslet.
Onsdag den 19. januar kl. 19,30 er
der møde i sognehuset. Denne aftens indhold vil fremgå af vort forårsprogram. der udkommer sidst på
året.

Mandags Café
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 Caféen - det er

så ringe til Dorthe Bjerge på tlf. 86
29 50 02.

Ørnereden
'Ørnereden', en kristen jnioklub
for alle der går i 4.-8.klasse, mødes
i sognehuset hver mandag kl.19,00
- 20,30. Programmet for december
byder på en spilleaften, en biograftur og slutter mandag den 20. december med en julefrokost.
Efter nytår begynder Ørnereden
mandag den 3. januar. hvor der skal
lægges nyt program for forårets aktiviteter.

Mariehønen
Legestuen 'Mariehønen' henvender sig til alle 0-6-årige og deres
forældre.
1 december måned fortsætter vi
med at høre juleevangeliet. og vi
laver blandt andet en fælles julekrybbe. Vi holderjuleafslutning
mandag den 13. december.
Kom selv og se, hvad vi laver. Du
kan også ringe til Jette, 86289965
eller til Erik 86295765, hvis du vil
høre mere om Mariehønen.
Legestuen er hver mandag 16,15 17,30 på Langballevej 82. Vi begynder igen efter nytår mandag den
10. januar.

Juleferie

Kimning
Juleaften bliver der kimet med
kirkeklokken ½ time før hver af eftermiddagens 3 julegudstjenester.
Juledag lørdag den 25. december
kimes der med klokken fra kl. 9.30
og indtil sidste ringning kl. 10.
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Lærkereden
I december måned skal vi rigtig jule
i Børneklubben 'Lærkereden'. Vi vil
lave juleværksteder. så du får mulighed for at lave julegaver - vi skal f.
eks. støbe lys.
Sidste mødedag i december bliver
mandag den 20. december. Så holder vi juleferie og begynder igen
mandag den 10. januar med en nytårsfest. Vi håber også på sne i januar. så vi kan få en kælketur.
Hvis du går i 0.. l..2..eller3.
klasse, så kik forbi sognehuset og
se, om det er noget for dig. Vi mødes hver mandag fra kl. 16.00 17,30. Vil du vide mere, kan du og-

Sidste dag for konfirmandforberedelse inden jul er torsdag den 9.
december - og undervisningen optages igen fra tirsdag den 18. januar.
Minikonfirmanderne slutter årets
undervisning efter englegudstjenesten 21. november. Fra uge 49 begynder forberedelserne til krybbespillet. Undervisningen optages
igen fra mandag den 17. januar.
Kirkens Kor og Korskolen har
sidste øvedag inden jul torsdag den
16. december. Kor og Korskole begynder igen efter juleferien torsdag
den 13.januar.
Børneklubben 'Lærkereden' holder juleafslutning mandag den 20.
december og begynder igen efter
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AKTIVITETER
I KIRKEN
I DECEMBER
TORSDAG 9. DECEMBER kl. 14
ADVENTSMØDE

nytår mandag den 10. januar.
Juniorklubben 'Ørnereden' slutter
mandag den 20. december medjulefrokost og begynder igen mandag
den 3.januar.
Legestuen 'Mariehønen' holder
juleafslutning mandag den 13. december og begynder igen mandag
den 10.januar.

toer var ikke fastsat, da KIRKESIDERNE sendtes til trykning, men
mødedagene vil kunne ses på kirkens hjemmeside www.maarsletkirke.dk.

4 Studiedage -

Søndag den 16. januar kl. 14
deltager Mårslet-spejderne i søndagens gudstjeneste i forbindelse med
den årlige nytårsoptakt.

FREDAG 10. DECEMBER kl. 10
DAGPLEJEBØRN GRUPPE 14
FREDAG 17. DECEMBER kl. 13
KRYBBESPI L
FREDAG 17. DECEMBER kl. 14
KRYBBESPIL FOR FORÆLDRE
SONDAG 19. DECEMBER kl. 16
JULEKONCER.T.
FIRSDAG 21. DECEMBER
SKOLENS JULEAFSLUTNIG

AKTIVITETER
I SOGNEHUSET
I DECEMBER
TORSDAG 2. DECEMBER kl. 10
DAGPLEJEBØRN GRUPPE 15
FORSDAG 9. DECEMBER
ADVENTSMØDE
FREDAG 10. DECEMBER
DAGPLEJEBØRN GRUPPE 14
MANDAG 13. DECEMBER kl. 9.30
MANDAGS CAFÉ
ONSDAG 15. DECEMBER kl. 19
INDRE MISSION ADVENTSFEST
FREDAG 17. DECEMBER kl. 18
FREDAGSSPISNING

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 - I7.30
BØRNEKLUBBEN LÆRKEREDEN
HVER MANDAG kl. 19.00-20.30
JUNIORKLUBBEN ØRNEREDEN

1 januar, februar og marts
I samarbejde mellem menighedsrådene og sognepræsterne i Tiset,
Tranbjerg og Mårslet arrangeres der
studiedage fire lørdag formiddage i
månederne januar, februar og marts.
Temaet for de fire studiedage er:
"Gud anno 2005 - kristen tro og
troværdighed"
Lørdag 29. januar i Ti set præstegård ved professor Ole Jensen:
"Gud-Skaberen".
Lørdag 5. februar i Tranbjerg sognegård: Lektor Marianne Christiansen: "Guds søn - Jesus Kristus".

Spejdernes
Nytårsoptakt

AKTIVITETER
I SOONEHUSET
1JANUAR
ONSDAG 5 JANUAR kl. 19,30
LITTERATURKREDS 8320
MANDAG 10. JANUAR kl. 9,30
MANDAGS CAFÉ

Lørdag 26. februar i Mårslet sognehus: Åndelig vejleder Jette Dahl:
"Gud-Helligånd. Gud som trøster,
ledsager og kraft".

TORSDAG 13. JANUAR kl. 14
HYGGEKLUBBEN

Lørdag 5. marts i Mårslet sognehus: Oplæg og opsamling ved præsterne Ellen Aagaard Petersen, Jette Rosenberg Christiansen og Hanne Davidsen.

FREDAG 21. JANUAR kl. 18
FREDAGSSPISNING

Alle 4 lørdage mødes man kl. 10.
Tilmelding sker ved at møde første
dag eller ved at kontakte Hanne
Davidsen. tlf 86 29 02 34. Prisen
for deltagelse er 150 kr. incl. foredrag og formiddagskaffe for alle 4
studiedage. Deltagelse en enkelt
lørdag koster 50 kr.

Menighedsrådsmode
Menighedsrådets møder holdes i
sognehuset. Møderne er offentlige,
og enhver er velkommen til at overvære menighedsrådets møder.
Det nye menighedsråds mødeda-

ONSDAG 19. JANUAR kl. 19,30
INDRE MISSION

HVER TIRSDAG, ONSDAG og
TORSDAG kl.. 8,00- 9,30
KONFIRMANDER
HVER MANDAG og TIRSDAG kl.
12,00-I 3,30 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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Byggeri i præstegården
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Mange har sikkert konstateret at der i den seneste tid har
været en del håndværkeraktivitet i præstegården.
Der er opført en ny carport til præstens bil fordi garagen
i sognehusets ene ende er ved at blive ombygget til kontorer.
Først og fremmest til brug for præstens sekretær Henny Bauning.
Præst og sekretær har i mange år delt kontor selv om det
har været meget trangt. En arbejdspladsvurdering er årsagen
til at Århus Søndre Provsti har stillet midler til rådighed til
ombygning af garagen til kontorer så der kan blive gode arbejdsforhold før både præst og sekretær.
Da sognehuset blev bygget sidst i 1980´erne var man forudseende og forberedte byggeriet på en måde så det nu er
for-holdsvis nemt at ændre garagen til kontor. Selve ombygnigen af garagen forventes at koste ca. 250.000 kr. For de
penge får vi et godt kontor til sekretæren og et lidt mindre
lokale der både kan anvendes til kontor og arkiv.
Mogens Pedersen

Tidl. formand for menighedsrådet

Tak til …..

Flemining Brandt-Nielsen, der har
valgt at stoppe i menighedsrådet efter kun én vaigperiode.
Flemming har som kirkeværge
varetaget overopsynet med kirkens

bygninger og er p.t. formand for
byggeudvalget i forbindelse med
etablering af nye kirkekontorer i
sognehuset. Menighedsrådet har
haft god nytte af at kunne trække på
Flemmings store erfaring på disse
om råder.
Det har været af stor værdi for
menighedsrådet at Flemming har
mange andre berøringsflader i vores
nærsamfund bl.a. i forbindelse med
kirkens deltagelse i Mårslet festuge
de sidste 4 år.
Der skal lyde en stor tak til Flemming Brandt-Nielsen for en fin og
engageret arbejdsindsats i Mårslet
meninghedsråd.
Mogens Pedersen

Torsdag den 13. januar kl. 14
FRANK OG PERNILLE
Frank og Pernille er et musikerpar, der spiller violin, mandolin, guitar
og synger. De har et blandet repertoire med evergreens, klassiske temaer,
Folkemusik, samt sange fra danske revyer og film.
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8320 DRENGE SIKRER SUCCES PÅ DISKOTEK MF-BROEN I ÅRHUS
Festskibet ”BROEN” gynger for
alvor igen bl.a. takket være 2 unge
gutter fra Mårslet!

re kvalitet i arbejdet og får det mest
optimale ud af alle detaljer på det
gamle skib.

Det er de 2 unge og friske drenge fra
Mårslet, Thomas Gielfeldt og Kenneth Rothly der sammen med 2 af
deres fælles venner med stor succes
har åbnet diskotek MF-BROEN i maj
måned i år efter at skibet har ligget
mere eller mindre stille i Århus Havn
i knap et års tid.

Da vi åbnede før sommeren var det i
en ny moderniseret udgave sådan at vi
kunne tilbyde et nyt festglad koncept
på de 2 største etager med dansevenlig musik. Broen har 4 etager med i
alt 9 barer, 4 dansegulv og plads til op
imod 1.500 gæster hvis man udnytter
maksimum kapaciteten.

Det er en fornøjelse at kunne være
med til at holde en masse fede fester i
trygge og behagelige omgivelser på
færgen har siden åbningen i 1996 har
været kendt som Crazy Daisys flagskib, og hvor utrolig mange mennesker fra hele Danmark igennem tidernes morgen har festet til den glade
musik!

Der er pt. ansat ca. 75 unge piger og
drenge på Broen og en del af disse er
faktisk unge fra Mårslet.
Vi er jo begge opvokset i Mårslet og
har hentet lidt job erfaring i Super
Brugsen, Mårslet Kiosken og Ungdomsskole klubben Flash, og vi ligger
rigtig meget vægt på at uddanne og
udvikle personalet sådan at de kan få
noget erhvervs erfaring så de er godt
rustet til fremtiden.

Vi ejer hver 25% af forpagtningen og
vi deler de daglige opgaver og ansvaret som bestyrer mellem os 4 ud fra
den mest fornuftige branche erfaring
og hvor vi nu hver især har vores
kompetence sådan at vi hele tiden sik-

Vi byder hver uge velkommen til tusindvis af unge århusianere der kommer for at feste, og efterårsferien i uge
42 var kulminationen på mange må-

neders hårdt arbejde, da flere end
5.000 gæster kiggede forbi til vores
forskellige arrangementer i løbet af
ugen. BROEN henvender sig primært
til de unge og smukke i alderen fra 18
til 29 år med trang til en super lækker
festoplevelse til behagelige priser, så
der er nok at se til for os, når der bliver festet hele natten på Broen.
I anledning af julen er der jo en fast
tradition for, at man mødes i Mårslet
til julehygge den 23. december, og i
den anledning vil vi selvfølgelig meget gerne invitere alle fra Mårslet til
at kigge et smut forbi Broen bagefter
og nyde en juleøl med vennerne og
drengene fra 8320 på MF-BROEN.
Glædelig jul i 8320,
Thomas Gielfeldt & Kenneth Rothly
Vil du vide mere om MF-BROEN?
Telefon: 8613 1429
Mail: post@mf-broen.dk
Web: www.mf-broen.dk

Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Ny E-mail Mårslet-bladet

Www.maarslet.net

Indlaeg@maarslet-bladet.dk
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TMG
TMG -- Nyt
Nyt
TMG bobler af aktivitet.
I marts i år holdt TMG et udviklingsseminar (Fuglsø-seminaret) sammen
med DGI. Den 25 oktober lavede vi
så opsamling på, hvordan det nu går
med de mål vi satte os, og de aktiviteter som vi har sat i gang.
Resultatet er, som overskriften antyder, at vurderingen faldt fint ud. Ud
over de daglige aktiviteter i de enkelte
afdelinger er der også gang i de nedsatte arbejdsgrupper:
Den fælles aktivitetsdag for børn og
unge blev afholdt 9. oktober med stor
success, som det fremgik af sidste
nummer af Mårslet Bladet. Børnene
opfordrede til gentagelse næste år.
Der var ca 40 deltagere, og det kunne
nok være flere, hvis dagen ikke lå i
efterårsferien. Arbejdsgruppen om-

kring arrangementet fortsætter med at
nedskrive erfaringerne og lave en drejebog, så det bliver nemmere at lave
næste gang. DGI støttede i øvrigt arrangementet økonomisk.

gruppen har konceptet på plads, og
har i øvrigt fået bevilget et tilskud fra
DGI til en inspirerende oplægsholder.
Vi kommer til at høre mere fra gruppen snart.

Idræt på tværs er også godt i gang
med mere end 20 børn, der prøver alle
mulige forskellige idrætter, lige fra
basket ball til spejder (som man måske ikke normalt kalder idræt, men
det ligner). Formålet er, at børnene
skal have muligheden for at prøve
forskellige aktiviteter, bl.a. for at kunne vælge en eller flere idrætslige aktiviteter, som de synes om og vil fortsætte med.

De sidste tre arbejdsgrupper tænketank, faste TMG begivenheder og
uadvendt PR-strategi er kommet
knapt så konkret i gang. Til gengæld
bobler det af energi og idéer til hvad
der kan gøres. Grupperne er slået
sammen til én, som godt kan bruge
lidt mere arbejdskraft til at konkretisere ideerne.
Kurt Kirkedal Laursen
TMG

Den fælles aktivitetsdag på tværs
(trænere, instruktører og bestyrelser)
gennemføres i april 2005. Arbejds-

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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Generalforsamlinger i TMG´s afdelinger
Afdeling

Dato

Kl.

Sted

Håndbold

Onsdag den. 2 februar 2005

19.30

Halhuset

Tennis

Mandag den 7. Februar 2005

19.00

Halhuset

Petanque

Onsdag den 9. Februar 2005

19.30

Bordtennis

Mandag den 21. Februar 2005

19.00

Halhuset

Gymnastik

Mandag den 21. Februar 2005

19.30

Halhuset

Cykelmotion

Tirsdag den 22. Februar 2005

19.30

Halhuset

Badminton

Torsdag den 24. Februar 2005

19.30

Halhuset

Fodbold

Mandag den 28. Februar 2005

19.30

Halhuset

Volley

Mandag den 7. Marts 2005

19.30

Halhuset

Basket

Se Mårsletbladet februar 2005

Hovedafdelingen

Tirsdag den 29. Marts 2005

19.30

Halhuset
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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

LILLEJULEAFTEN!
Det velkendte lillejuleaften-arrangement fra ÅSTEDET fortsætter
MEN i HalHuset
Fra kl. 20.00

Vi ses!
Hilsen

HalHuset
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Badminton
TMG Badminton og DGI Århusegnen Badmintonskole kun for piger!!
Det var en badmintonskole der var rette mod U13 - U15 spillere og det var hvor der deltog 16 ivrige badmintonspillere
som rigtig fik rørt ketsjerne, der var desværre kun 4 fra Mårslet, men vi gentager succesen i efterårsferien i sæson
2004/2005, skriv jer det blot bag øret!!
Disse 16 unge spillere havde en god og lærerig badmintonskole under ledelse af DGI instruktør Morten Andersen.

JULE-BADMINTON
TMG Badminton holder åbent for julebadminton mandag
den 27/12, kl. 13.00 - 18.00.
Grib ketsjeren og naboen eller børn og benyt lejligheden til at smide et par overflødige kilo fra juleanden.
Alle er velkomne !
I år er der desværre ikke åben i cafeen, men der er varmt vand i omklædningsrummene i halhuset.
Hallen er måske ikke opvarmet, så husk træningsdragt!!!!
På gensyn i hallen.
TMG Badminton.
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Julegave til badmintonspiller!!
TMG Badminton tilbyder
FZ FORZA - Beklædningsprogram.
Med lille TMG Badminton logo, men ellers uden reklamer.
Voksen størrelser: S - M - L - XL.
Du behøver ikke at købe hele sættet, du kan godt bestille dele herfra.

FORZA dragterne er i superlækker microfiber kvalitet og designet til badminton brug.
Indvendig er den foret af 65% bomuld og 35% polyester. Dragterne har lynlås i ben, og
glidefoer i både ben og ærmer. Overdel og bukseben er uden ribluk, så det føles behageligt i brug.
FORZA poloer og T-shirt er, som noget nyt, fremstillet af coolmax blandet med bomuld, hvilket gør materialet både behageligt og funktionelt.
Det der er tilbage er følgende, og det er 'først til mølle' princippet

Model

Small Medium Large x-large Model

Microfiberdragt 2 st

4 st

Spillerpolo
Spiller T-shirt
Microfiber
shorts u/trusse

Voksen

2 st
2 stk 2 stk

Microfiberdragt 350,00 kr.

1 stk 4 stk

2 stk 2 stk

polo/ T-shirt

3 stk

3 stk 2 stk

Microfiber
shorts

125,00 kr
80,00 kr

Vi har også et godt tilbud til alle vore medlemmer på ketcher i en god kvalitet.
Hvis du skulle være interesseret så klik ind på TMG Badmintons hjemmeside :
http://home19.inet.tele.dk/tmgbadminton/

Og se de gode tilbud fra vores sponsor på badminton udstyr:

Stein P. Sport

Mail din bestilling til:johnjohansen@wanadoo.dk eller ring 86 29 88 88

Støtter TMG Badminton

Støtter TMG Badminton
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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 8. December og
i januar måned 2005 – onsdag den 12. januar
DOG ….. har man brug for at undersøge et eller andet i Egnsarkivet (evt. et besøg dernede) er man altid velkommen til at kontakte
Edvard Borgbjerg - 86 29 21 48
Ingerlise Wendland- 86 29 26 80
Indgang fra skolens parkeringsplads på Obstrupvej.
Med venlig hilsen

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
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Information om drikkevandskvalitet
MÅRSLET VANDVÆRK
Vandværket:
Mårslet Vandværk er et interessentskab. Interessenterne er grundejere indenfor vandværkets forsyningsområde. Vandværkets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Her vælges bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for vandværkets drift.
Vandets kvalitet
Prøver udtages af Steins Laboratorium A/S. Kopi af prøver sendes direkte til Miljøcenter Østjylland (Århus
Kommune), Århus Amt samt til Embedslægeinstitutionen.
På ingen områder har prøverne ligget over de tilladte grænseværdier. Nedenfor vises uddrag af foretagne prøver.
Emne:

Resultat af måling:

Krav:

Hårdhed

15 dH

Intet krav

Jern

Mindre end 0,016 mg pr. l.

Mindre end 0,2 mg pr. l.

Mangan

Mindre end 0,005 mg pr. l.

Mindre end 0,02 mg pr. l.

Nitrat

0,91 mg pr. l.

Mindre end 50 mg pr. l.

Fluorid

0,26 mg pr. l.

Mindre end 1,5 mg pr. l.

Nikkel

0,15 mikrogram pr. l.

Mindre end 20 mikrogram pr. l.

Coliforme bakterier

Mindre end 1/100 ml

0

Forsyningsområder:
Mårslet Vandværk leverer vand til ca. 1.400 forbrugere via et ledningsnet på ca. 25 km. Vandværkets forsyningsområde
er Mårslet, Hørret, Storhøj, Hørretløkken, Langballe, Højballe og Nymarken.
Indvindingsmængde og –områder:
Vandværket har tilladelse fra Århus Amtskommune til at oppumpe 225.000 kubikmeter vand årligt. I øjeblikket udnyttes
dette med ca. 180.000 kubikmeter. Oppumpningen sker via 3 boringer, der alle er placeret ved vandværket på Gl. Bedervej i Mårslet. Vandet hentes ca. 50 m. nede i undergrunden i et reservoir, der strækker sig fra Mårslet mod øst ud til kysten. I samme område oppumpes en stor det af Århus Kommunes vandforbrug.
Vandbehandling:
Når vandet pumpes op fra undergrunden er det så godt som rent, men det smager ikke helt som vi ønsker det. Grundvandet indeholder ikke ilt, men derimod metan og svovlbrinte. Grundvandet indeholder også stoffer som jern og mangan,
der kan give vandet en metallisk smag samt misfarvning af f. eks. vasketøj.
Ved at ilte vandet bliver metan og svovlbrinte fjernet, og samtidig bliver vandet tilført ilt, hvilket giver en dejlig frisk
smag. Vandet ledes efterfølgende gennem et filter, hvor jern og mangan fjernes.
Sidste nyt:
Vandværket er netop udvidet med endnu et filtersystem, således at der nu er 3 separate filtersystemer. Ligeledes i år er
der etableret en nødforsyningsledning fra Århus Kommunale Værkers ledningsnet sydvest for Mårslet. Vandværket vil i
de kommende år påbegynde en løbende kontrol/udskiftning af vandmålere.
Bestyrelsen for Mårslet Vandværk I/S

Oplysning om kontakt-telefonnumre til vandværket findes i Mårslet-Bladet, eller på vandværkets hjemmeside: www.
maarsletvand.dk.
Spørgsmål i øvrigt kan rettes til vandværkets formand, Willy Tang Pedersen, tlf. 86290888, eller til vandværkets
kasserer, Karl Jørgen Jensen, tlf. 86296714. Mail: maarsletvand@mail.tele.dk
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Caféen
på Lokalcenter Kildevang
Der er nu lavet en pjece der fortæller lidt om caféen ved Lokalcenter Kildevang.
Pjecen fortæller, blandt andet, om de forskellige tilbud i caféen
og hvad der er mulighed for at bestille.
Alle er velkomne til at hente et eksemplar af pjecen samt en måneds menuplan i caféen.

Vi ønsker alle vore læsere
En glædelig jul
og
Et godt nytår
Redaktionen
Mårsletbladet
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Jule aften 2004

Et tilbud om at tilbring juleaften på Malling Plejehjem i selskab med andre!’
Dette tilbud er for de ældre borgere i lokalområderne Beder, Malling og Mårslet, der ikke har familie/netværk, og dem der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke magter
at holde jul.
Vi mødes kl. 16.00 til eftermiddagskaffe og julehygge.
Julemiddagen spises kl. 17.30.
Hjemkørsel kl. 20.00.
Menuen er:
Andesteg m. Tilbehør
Ris á la mande
Kaffe, småkager og godter
Prisen: 90 kroner inkl. Drikkevarer.
Der arrangeres fælleskørsel for dem som ikke selv har transport- muligheder
pris 20 kroner tur/retur.
Al henvendelse vedrørende dette tilbud til aktivitetsleder
Pia Koller på telefon 86 76 29 30
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Afholdshotellet
I Mårslet - III
Billedet til højre er taget i påsken 1926
-kun 2 måneder før Marie Kristiansens
død. Der er dækket op i salen til sølvbryllupsfest for smedemesterparret
Henriksen, og man ventede blot gæsternes ankomst. Fra venstre ses Johanne Pedersen, pige på hotellet, og med
påskeliljerne Ester Gam, malermester
Gams datter. Derpå følger værtinden
Marie Kristiansen klædt i sort, Gerda
Pedersen, som 2 år senere blev gift med
Maries søn Gunnar, Ella Andersen fra
Eskegårdsvej og Petra Nielsen, smededatter fra Testrup.
Det var Peder og Marie Kristiansens
søn Anker Kristiansen, der i 1926 som
23-årig overtog både Afholdshotellet og
vognmandsforretningen. Anker var da
portør og stationskarl på stationen i Odder. I 1924 havde han giftet sig i Århus
Domkirke med Elsine Marie Kristensen
(1903-73). De rykkede ind på Afholdshotel let, der derefter blev deres hjem i
mere end 40 år.
Afholdshotellet blev brugt til møder
og sammenkomster af enhver art. Sognets mange foreninger, også foreninger
der ikke eksisterer i dag, har holdt deres
møder og generalforsamlinger på hotellet. Således som eksempel 'HørretLangballe Kreaturforsikring'.
Husrnandsforeningen mødtes på Afholdshotellet til oplysende foredrag, til
bal, til dilettantspil og til udstilling af
4H-produkter fra børnenes haver.
TMG var også bruger af hotellet. Før
Mårslet skole blev bygget på Testrupvej i 1931, brugtes Afholdshotellets sal
til gymnastik. Langs salens ene sidevæg
var der, som det ses til højre på billedet,
opsat ribber. Og helt op til før Afholdshotellet nedbrændte i 1969, havde TMG
et skab med pokaler stående i Restaurationslokalet. TMG's baller og årlige
karneval blev naturligvis også afholdt
her.
Mårslet Brugsforening holdt sine generalforsamlinger - en overgang 2 om
året - på hotellet, hvor også brugsbestyrelsen holdt sine møder. Mårslet Sogneråd var også bruger af hotellet - før
1931, da vort nuværende Borgerhus fra
at være skole blev kæmnerkontor, holdtes sognerådsmøderne på hotellet og
blev afsluttet med spisning. Da sognerådsmøderne blev flyttet til kæmnerkontoret, fortsatte man med efter hvert
møde at gå til spisning på Afholdshotellet. Sognerådets skatteligning og de år-

lige 'torskegilder', hvor skatteborgerne
indkaldtes til samtale, fandt også sted
på hotellet. Og i 1965 brugte Menighedsrådet Afholdshotellet, da der blev
afholdt valg til menighedsrådet i lokalerne.
Politiske foreninger afholdt deres
møder på hotellet, og Skakklubben
mødtes her. Der blev spillet præmiewhist, og en omrejsende biograf indbød
om vinteren byens borgere til filmaftener. Danseskole blev der afholdt - først
med frk. Forsberg, senere med sergent
Karlsen fra Vester Allés kaserne i Århus, og i mange år med Karen Dolleris
fra Odder. Den årlige Høstfest blev på
skift planlagt af nogle gårdejere, og
sognets øvrige gårdejere meldte deres
karle og piger til til høstfesten på hotellet - og betalte gildet.
Fastelavnsmandag drog byens drenge
udklædte gennem sognet og indsamlede
penge, der om aftenen blev brugt til et
fastelavnsbal på hotellet. Hele 3 juletræsfester med dans og uddeling af godteposer blev der i flere år holdt på Afholdshotellet mellem jul og nytår.
Dertil kom fester i anledning af fødselsdage, bryllupper og sølvbryllupper,
og også ofte mindekaffe efter en begravelse. Således blev der efter Mads Pedersens begravelse 20. juli 1928 serveret
kaffe for 154 personer til 1,00 kr. pr.
deltager. Ved kaffebordet blev der røget
86 cigarer til en samlet pris af 2l,50 kr.,
og om aftenen var der middag for familien til 3,25 kr. pr. kuvert.
Andelsmejeriet "Kildevang" udbetalte hver torsdag mælkepenge til de bønder, der leverede mælk til mejeriet. Det
foregik i stuen i den private del af huset. Bestyrer, formand og kasserer stod
for udbetalingen, og når den var overstået, fik de 3 mejerifolk serveret varm

mad, mens bønderne ofte fordelte sig i
lokalerne til et slag kort. De kuske, der
havde kørt mælken fra gårdene til mejeriet, hentede deres kørselspenge på Afholdshotellet hver måned.
Som det ses, blev Afholdshotellet
brugt - det var mødestedet for byens
befolkning. Der var altid rent og pænt i
lokalerne. Gæsterne kom igen og igen
og følte sig tilfredse, også selv om hotellet ikke bød på den store komfort og
luksus, Afholdshotellets to gamle 'das'
med pissoir med indgang fra gårdspladsen udgjorde i mange år hotellets eneste
toiletfacilitet. Først i 1940'rne kom de 2
toiletter inde i hotellet til. Før den tid
måtte man gå på toilet hjemmefra eller
holde sig - eller også gøre, som en af de
medvirkende ved Husmandsforeningens dilettantspil har fortalt: Foran et af
vinduerne var der opstillet en stige, og
når en af de mandlige aktører skulle
på toilet, kravlede han ud af vinduet og
ned ad stigen til haven - eller også som
fru Hansen, jordemoderen, der altid
medbragte sin egen natpotte.
Marie Kristiansen stod for driften af
Afholdshotellet. Flere af byens ungkarle fik deres daglige kost her. Som regel
var der ansat en fast pige til hjælp, men
i mange år var det døtrene Ruth og
Ester, der hjalp moderen. Til aftenarrangementerne var der tit dækket op til
kaffebord, og når der var større selskaber til spisning, blev der hentet en kogekone udefra. Dertil kom at 2-3 piger
fra byen hjalp med servering og med
opvask.
Næste afsnit fortsættes med Ankers
vognmandskørsel og om den tyske
beslaglæggelse i 1943 af Afholdshotel let.
HANS MØLLER
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