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Ikke lige nu …

MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt
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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

Det er utroligt, så meget man skal. Lave sine lektier, holde sine kvalifikationer på arbejdsmarkedet ved lige, pleje sit parforhold, løbe maraton for
at passe på sit helbred, børste sine tænder grundigt, siger tandlægen, bakke op om børnenes skole, siger skolen, arrangere dejlige fødselsdagsfester for vennerne, og så i øvrigt tage sig af sin gamle mor.
Og fordi der er så meget, er vi nødt til at sortere – jamen det er vi da. Og
så knalde ud foran fjernsynet for simpelthen at samle kræfter. Foran tvskærmen tilbringer vi rigtig mange aftener, mens vi med plaget ansigt
skubber alle de ikke strengt private pligter væk fra den indre skærm …
ikke lige nu … der kommer Jeopardy, Hvem vil være millionær og for
resten også Jagten på Drømmepigen.
Men sofaen er ikke det eneste sted at samle kræfter. Måske ikke engang
særlig oplagt. Giv et bidrag til det frivillige arbejde – det er lige så styrkende som en løbetur. Det, du lægger i, får du 10 gang tilbage, lover
Hanne Torp, leder af de frivilliges indsats ved Kildevang i Mårslet.
Inde i bladet kan du denne gang læse, at vi også har ensomme ældre her.
Folk, som ikke får besøg ret ofte af deres familie, og som nogen skal gøre
noget for, hvis deres liv skal indeholde ret meget mere end den personlige pleje, et personale kan give.
Kildevang har frivillige. De hjælper med at servere maden i caféen, så
den ikke er kold, når beboerne skal spise. Med at hente og bringe folk til
arrangementer, og med at stable aktiviteter på benene, som gør livet værd
at leve, også når man ikke mere kan klare sig selv.
28 er de frivillige lige nu i antal, men de mangler flere. Kan du gå ind?
Var det noget for dig at erstatte en sofa-time med en time på Kildevang?
I øvrigt: Tag dit barn med! Det ville være en lykke for begge parter.

Birthe Jørgensen
Tryk: Tranbjerg Tryk. Tlf. 86 29 13 68
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Brev til Mårslet Fællesråd
Fredag d. 5. November 2004 modtog
min mand og jeg et brev fra en arkitektgruppe, der gerne ville købe 1/5
del af vores 10 tønder land på Nymarksvej. Jorden, der var tale om, var
også der, hvor vores stuehus og stald
ligger.
Vi blev noget forundrede og gav os til
at undersøge sagen. Vi fandt da ud af,
at hverken vi eller 2 naboer var blevet
underrettet hverken af Mårslet fællesråd eller af Århus Kommune, som
hen over hovedet på os har lagt planer
om at inddrage vores jord til bebyggelse desuagtet, at vi er bekendt med,
at man har købt store jordlodder, hvor
der skal opføres bebyggelse på
Mustrupvej og Tandervej. Min mand
og jeg vidste, at der langt ude i fremtiden var planer om at bygge ved Tandervej, men ikke at man også ønskede
at inddrage vores jord. I vores bevidsthed og i de planer vi på Borgermødet blev præsenteret for har udbygningen altid omhandlet og blevet benævnt som Tandervej, hvilket også
fremgår af de planer, vi nu har fundet
på Mårslet Fællesråds hjemmeside.
På dette møde for ca. 2 år siden fremgik det også, at bebyggelsen på Tandervej lå 10 år ude i fremtiden. De 10
år ”er gået hurtigt” da vi erfarer at bebyggelse her er nært forestående.
Jeg har boet 25 år i Mårslet. Jeg har 2
døtre, der begge har gået på Mårslet
skole. Min mand og jeg overtog vores
landejendom i 1986, hvor der ikke var
planer fremme om yderligere udbygning ved Nymarksvej
Min ældste datter bor i Århus men
kommer til Mårslet flere gange om
ugen, da hendes hest er opstaldet på
en nærliggende ejendom. Min yngste
datter er netop blevet 18 år. Hun har
igennem 10 år gået til kunstskøjteløb i

Århus Skøjtehal. Jeg har med interesse og glæde fulgt mine døtres fritidsinteresser og fulgt dem til konkurrencer rundt om i landet. Derfor har vi
ikke haft mulighed for at følge det
foreningsliv, der er i Mårslet.
Jeg er klar over at Mårslet er et attraktivt sted at bo, og at der er behov
for flere boliger, men jeg mener, at
Mårslet fællesråd ikke kun er til for at
lave byfornyelse og planer med Byrådet men også for at varetage de enkelte borgeres interesser. Jeg mener, at
man anstændigvis burde have informeret de lodsejere på Nymarksvej,
det drejede sig om.
Jeg mener, at Mårslet fællesråd har
forsømt en forpligtigelse til at informere. Det virker meget underligt, at
alle de beboere jeg har haft kontakt
med på Øst siden af Nymarksvej ikke
har været opmærksomme på, hvad
dispositionsplanen for Mårslet betød
for os. Så noget kan tyde på at Fællesrådet bevidst/ubevidst ikke har overvejet hvilke konsekvenser og interessekonflikter, der herved opstår, når vi
fortsat er interesseret i at dyrke landbrug.
Det kan undre os meget, at man har
taget den ”strimmel jord” med på ca.
100 meter på østsiden af Nymarksvej.
På den af kommunerne planlagte udstykning vil der kunne bygges ca. 13
parcelhuse på vores jord. Sammenligner man med de arealer, der nu kan
bygges på både på Mustrupvej og
Tandervej, har Kommunen i samarbejde med Fællesrådet beregnet en
bebyggelse på henholdsvis 280 boliger og 840 boliger. Endelig er Hørretløkken ikke fuldt udbygget endnu.
Jeg synes at Fællesrådet i deres pla-

ner taler meget om grønne områder
og beskyttelse af naturen. Hvad med
den omliggende natur, som også mange motionister og folk der går tur nyder godt af. Man kan blandt andet se
hjorte der passerer vores jord på vej
mod Wilhelmsborg, samt ræve, fasaner og harer der nyder godt af at vores
jord stadig dyrkes med korn. Jeg mener ikke, man behøver at lave nye byparker mv. Mårslet er heldigvis stadig
en by af en sådan størrelse at marker
og skove er tæt på. Så lad os også
værne om den natur.
Det har som sagt aldrig været vores
hensigt at udstykke vores ejendom
men at drive landbrug indtil vi på
grund af alder var nødsaget til at flytte
herfra. Jeg har haft ondt i maven, været ked af det og vred over at se, at
man fra Kommunens side med Fælledsrådets billigelse med et pennestrøg på flere tegninger har udraderet
vores hjem. Kom ikke med den undskyldning, at det der sker er ” i udviklingens navn”, når vi end ikke som
involverede parter er blevet informeret af Jer, som også skal varetage vores interesser.
Hvordan ville du Anne Worm eller I
øvrige i Fællesrådet have det, hvis andre kom og bestemte at Jeres bolig
skulle fjernes eller andre omlægninger gjorde at Jeres hus og have pludselig ikke var det, I havde et ønske
om at bo i ???????????.
En vred Mårslet borger
Bodil Sørensen
Nymarksvej 25
8320 Mårslet
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Åbent repræsentantskabsmøde i Fællesrådet
Tirsdag den 22. februar 2005 holder
forretningsudvalget det årlige ordinære repræsentantskabs-møde i henhold
til vedtægterne.
I lighed med de to foregående år vil vi
holde mødet som åbent, med adgang
for alle lokalområdets borgere (kun
medlemsrepræsen-tanter har dog
stemmeret).
Vi vil gerne opfordre både foreninger
og borgere til at finde forslag til FUmedlemmer, da 2 medlemmer i det
nuværende FU ikke ønsker genvalg.
Sekretær og FU-medlem med fokus
på trafik og bylan ønskes.

Forslag - både til kandidater og til
debat - kan sendes til formanden:
Anne Worm, Visbjerg Hegn 78,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 90 52
E-mail: anne.worm@webspeed.dk
Forslag der skal behandles på mødet
skal være formanden i hænde senest
d.14.februar.
Vore referater fra FU-møder, dagsorden for repræsentantskabs-mødet,
vedtægter og handlingsplan ligger tilgængeligt på www.maarslet.net .

Åbent møde, adgang
for alle
tirsdag 22. februar
2005
kl. 19:30
i Borgerhuset.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

”Døgnåbent i Nordea”
Den nye pengeautomat er klar onsdag den 26. Januar 2005
Venlig hilsen
Vibeke, Susanne og Lis-Magrete
Nordea, Mårslet afdeling

Vinderne af rødvin for nye forsidebilleder!
Jørgen Lauritsen

Flemming Kristiansen

Anne Marie Dalsgaard

I novembernummeret efterlyste vi billeder til fornyelse af bladets forside. Vi har fået mange gode billeder, men skal kun
bruge 4 billeder til forsiden.
Vi fik mange gode billeder som vi takker for, og har valgt at bringe billederne i bladet i løbet af det kommende år.
Bladgruppen
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Afmagt og forundring prægede
borgermøde om lokalplaner
Vrede, afmagt og forundring over
at planlægning kan virke så uigennemtænkt. Det var følelserne der
prægede gårsdagens borgermøde
om de to store lokalplaner 696 og
698 som vil betyde op til 700 nye
boliger og en meget stor befolkningstilvækst i Mårslet syd for den
store sten på Tandervej og vest for
Ovesdal på Mustrupvej.
- Hvorfor inddrager man borgerne i
en ret avanceret planlægningsprocedure når man så bagefter sidder nogle
af de helt centrale ønsker overhørig?
- En døgntrafik på mere end 6.000
biler ned gennem det centrale Mårslet. Andre steder ville det udløse en
motorvej …
- Har man seriøst tænkt sig at planlægge en vej der vil skære byen i
stykker og som vil være en oplagt
transit-vej for folk i Beder og Malling?
- Vil man først udbygge byen og så
bagefter se om der er råd til at lappe
på de proble me r der ops tå r?
- Hvis I ”bare” er embedsmænd der
loyalt udfører politikernes beslutninger, hvorfor udfører I så kun nogle af
dem og sidder andre overhørig?
- Hvorfor skal vi overholde regler
hvis kommunen ikke skal?
Sådan lød nogle af de frustrationer
der blev fremført i løbet af det tre timer lange borgermøde. Her fik embedsmændene mulighed for at forklare sig og borgerne mulighed for at
komme med spørgsmål og udtrykke
den ulmende vrede der karakteriserer
stemningen i byen. Enighed førte mødet ikke just til.
”Parterne” var repræsentanter for Vejkontoret, for Stadsarkitektens Kontor,
for Miljøkontoret samt to politikere
med sæde i Teknisk Udvalg – den lokale Margrethe Bogner (S) og Venstre-manden Niels Brøchner, formand
for TU. Og så 200 borgere …

Foto Kurt Søe
Man huskede ihærdigt at uddele roser,
også til forvaltnings-folkene, der hele
aftenen var under hårdt pres – men
der var langt flere torne end blomster
i buketterne.
Med hensyn til selve lokalplanerne
drejede modstanden sig især om det
f o r ho l d a t ma n a f v i ge r å beskyttelseslinjen på 150 meter og
ikke bare rykker hele bebyggelsen
mod syd og giver den en anden form.
Det forsøgte et par af borgerne ihærdigt og dog, følte de, uden held at få
en forklaring på.
Der blev ogsågjort indsigelse mod
placeringen af et bofællesskab for fysisk og psykisk handicappede i det
hjørne af byen der ligger længst fra
alle servicefaciliteter og tættest på en
gylletank 75 meter fra udstykningen.
”Lad os få dem ind i det centrale Mårslet,” lød ønsket.
Desuden var der opklarende spørgsmål til vandbeskyttelsen og til den
nye overgang mellem land og by. De
nye udstykninger skal omkranses af
en natursti.

Den skjulte vej
De øvrige stridspunkter handlede alle
om forhold som lokalplanerne egentlig ikke regulerer, men som er følger
af udbygningen. Især trafikken, men
også skolens muligheder for at tage
imod børnene fra det større antal husstande.
På trafik-området var det især den famøse vej øst om byen der var i skudlinjen. ”Ikke undersøgt hvordan den
kan udføres i praksis – vi vil bare gerne høre jeres mening om den,” lød det
fra Vejkontoret.
Den fik man: Den blev skudt i sænk.
Som alternativ blev fremlagt to forslag om en etape af omfartsvejen Beder-Bering – fra Tandervej til
Testrupvej, allerhelst helt ud til hove dve je n s yd for T ra nbje r g.
Den famøse vej øst om byen viste sig
dog efter borgermødet ikke at være
helt uskyldig. I hvert fald har den figureret så længe i kommunens papirer
at den er gået ind som en mulig ny
vejføring for bussen. Det vil sige at
bussen ikke mere skulle have endestation på Tandervej. Med en ny vej øst
om Mårslet ville bussen kunne køre
ind i byen ad Tandervej og ud via den
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nye udstykning, Nymarksvej og Mårslet Byvej.
I forbindelse med skolen og elevtilvæksten dér gjorde Arne Bager fra
Stadsarkitektens Kontor gældende at
der også udlægges byvækst-arealer i
andre af kommunens lokalsamfund,.
Han mente dog ikke at der r nogen
grund til at forvente at alle først og
fremmest vil kaste sig over de nye
muligheder i Mårslet. Altså at områderne vil blive bebygget i løbet af en
længere årrække.
Områderne kan med maksimal udnyttelse rumme 700 boliger. Med den
udbygningstakt man forventer, vil
skolen, vurderer kommunen, kunne
tage imod børnene herfra. Hvis udbygningen sker hurtigere, vil byrådet
vurdere situationen på ny.
Markedskræfter styrer
Han erkendte efterfølgende at kom-

munen ingen værktøjer har til at styre
udbygningstakten da arealerne er i
privat eje. Og at ligeledes de områder
der er på vej ud i lokalplanlægning
nord for byen, er i privat eje og således unddraget kommunal styring af
udbygningstakten.
Det sidste fik en del af borgermødets
deltagere til at spærre øjnene op, fordi
der således ikke mere ”kun” er tale
om risikoen for en forøgelse af byens
indbyggertal på 50 procent, men 100
procent:
”En ny oplysning der blev lanceret
meget elegant,” blev det formuleret
efterfølgende.
Arne Bager gjorde flere gange i løbet
af mødet klart, at borgermødet mest
havde karakter af at ”forklare sig over
for hinanden” og ”høre jeres mening”.
Hvis man har indsigelser, skal de
fremsættes skriftligt senest 26. januar.
Man skal huske ikke bare at forholde
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sig til de to lokalplaner, men også til
dispositionsplanen som ganske vist
ingen retsvirkning har, men som alligevel angiver sporene for den fremtidige udvikling.
Til at koordinere dette arbejde nedsatte Fællesrådet i forlængelse af mødet
nogle koordineringsgrupper, som vil
arbejde specifikt med indsigelser på
områderne trafik, skole å-byggelinje
og udbygningstakt.
Til sidst bad Helle Frederiksen fra
Vejkontoret om at få Mårslet-borgere
til at gå ind i en strategi- eller høringsgruppe som en lokal, mere permanent sparringspartner for Vejkontoret.
Birthe Jørgensen.
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Mårslet Fællesråds holdning til lokalplanerne
Formanden for Mårslet Fællesråd,
Anne Worm, læste en kort tale op
på Borgermødet om Mårslet Fællesråds deltagelse i processen om de
foreliggende lokalplaner. Med talen
skitserede hun de største problemer
som Fællesrådets FU ser dem så ingen Mårslet-borgere kan være i
tvivl om FU’s holdning.
Vi har i Mårslet gjort et stort arbejde
for at få vort lille samfund til at fungere som et sted hvor man ikke bare
bor men også lever.
Projektet være-leveby fik skabt mange gode samarbejdsrelationer og nye
tiltag og begivenhede, som har gjort
byen til et tryggere og sjovere sted at
bo og udfolde sig.
Derfor var vi også topmotiverede da
Århus Kommune indbød os til at være
med tidligt i arbejdet med udformning
af de nu foreliggende lokalplaner ved
det Planværksteds-arbejde der fandt
sted i februar 2003.
Vi havde netop færdiggjort Visionsrapporten for Mårslet og følte os godt
rustede til opgaven.
Det var et spændende arbejde, men
det stod hurtigt klart at vore ønsker
om en tilvækst i moderat tempo blev
slået af banen af den dispositionsplan
der fulgte. Heri blev der lagt op til en
udbygning der med et slag kunne forøge indbyggertallet med en halv gang
det vi har nu, kun styret af markedskræfterne.
Det borgermøde der afsluttede Planværkstedsforløbet var særdeles velbesøgt og kom blandt andet til at handle
meget om trafik. Det er helt åbenbart
for mårsletterne at flere mennesker vil
give større trafik i den i forvejen
hårdt plagede gamle bykerne, men der
lægges fra kommunens ikke trafikløsninger ind i lokalplanerne.
Samtidighed i udbygning
Det har været Fællesrådets mærkesag
i mange år at der i forbindelse med
udbygninger skal være samtidighed i
etablering af den nødvendige infrastruktur, altså veje og stiforbindelser
så børnene kan komme trygt i skole
og de voksne på arbejde. Samtidighed

gælder også udbygning af skolen.
Rådmanden for 2. magistrat, Poul B.
Sk ou ( K) , s a gde f o r ny li g
”Samtidighed - glem det!”. Det koster
jo penge og dem der er til rådighed
har man ikke tænkt sig at bruge i
Mårslet.
De store problemer vi ser i forbindelse med de nye lokalplaner og den
medfølgende dispositionsplan er:
a) Den store befolkningstilvækst
b) Å-beskyttelseslinien
c) Trafikafvikling
d) Samtidig udbygning af skolen.
a) Den store befolkningstilvækst
begrundes med Kommuneplanen fra 2001. Men når vi kigger i den, kan vi ikke se at
man har taget hensyn til de
intentioner der kommer til
udtryk der.
Vi læser for eksempel:
Boliger, Baggrund og forudsætninger
I kommuneplanen er det lagt til grund
at Århus Kommune fortsat ønsker en
moderat befolkningstilvækst…
At gange Mårslets befolkning med
halvanden inden for få år kalder vi
ikke moderat
- og det kan blive meget værre. Dispositionsplanen siger at der over tid
er tale om 970-1400 boliger, noget
der må betyde en fordobling af Mårslet.

b) Å-beskyttelseslinien på 150
meter mod Giber Å over for
hallen skal respekteres. De
grønne kiler langs Giber Å
der fører helt ind til centrum i
byen er unikke og definerer
Mårslet som landsby. Området omkring åen har stor herlighedsværdi for alle og er af
stor miljømæssig betydning
for plante- og dyrelivet.
Vi vil ikke have at der dispenseres herfra sådan som der
lægges op til i lokalplan 698.
Og vi har gjort opmærksom
på det fra første færd.

c) Da vi har erfaret at trafikafvikling ikke indbygges i lokalplanerne, har vi presset på
vejkontoret for at få nogle ordentlige løsninger. Omfartsvejen Beder-Bering syd om
byen synes at være den bedste
løsning da de nye områder jo
ligger i syd. Derfor er vi gået
sammen med de andre sydfællesråd for at fremskynde
den.
De andre møder vi har haft
med Vejkontoret har ikke givet nogle konstruktive forslag
endnu. Det eneste forslag der
til nu kan ses er ”den glemte
vej” over Bedervej og Langballevænget som er trukket
frem af glemslen og figurerer
i Dispositionsplanen. Vi ønsker den vej hen hvor peberet
gror eller snarere – ud af Dispositionsplanen - fordi den
vil dele byen op i to på en
meget uheldig måde, og dertil
ødelægge de grønne områder
ned over åen. Vi betvivler også at den virkelig vil aflaste
midtbyen i særlig grad, og
frygter snarere at den vil
komme til at tjene som smutvej for nabobyerne.
d) Der hersker en del tvivl om
skoleprognoserne, altså hvor
mange børn der kommer til at
gå på skolen, men da der allerede nu er vandreklasser og
faglokaler er nedslidte er det
bekymrende.

Det store spørgsmål som vi stillede os
under Planværkstedet: Om dette store
arbejde nu også ville resultere i større
indflydelse, må vi nu besvare med et
NEJ. Vore ønsker og behov afspejles
kun i ringe grad i disse lokalplaner og
i dispositionsplanen.
Århus Kommune bryster sig af sin
borgerinddragelse, men hvis den betyder at vi skal levere arbejdet uden
at få noget ud af det står vi af.
Vi føler at vi som Fællesråd bliver
taget som gidsler i denne proces.

10
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Et sørgeligt syn
Det var ikke rart at se cyklerne
smidt rundt på cykelparkeringen
ved mårslet station d. 12-12 04.
jeg vedhæfter et et billede.
Den ene postkasse er væk, den var
sprængt i stykker. Håber der bliver
sat en ny op, da der bliver sendt
meget post især om søndagen.
Der sker noget her omkring stationen fredag-lørdag aften!
Jeg ved ikke om i kan bruge dette
til noget? I kunne evt. sende det
videre til Mårslet på nettet.
Jeg synes bare at folk skal vide der
er en risiko for at cykler der ikke
er fjernet fra parkeringen risikerer
at blive ødelagt især omkring
week-enden.
Med venlig hilsen
Kresten L. Iversen
Banevej 7, 8320 Mårslet
86 29 19 79 eller 26 13 44 24
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A-teamet fejrer
H.C. Andersen

Vandkvaliteten
er ok

Læs 4.as indlæg

Læs SB-formandens indlæg

Mårslet Skoles Elevråd har en drøm om at skolen skal være faddere til børn og unge i udviklingslande. Læs artiklen på de næste sider.

Lederen
Af B ODIL HVID, Skoleleder på Mårslet Skole

Skolefesten holdes over to dage
I lighed med tidligere år afholdes den årlige
skolefest for alle elever og deres forældre i
marts. Vi har i et par år overvejet at ændre
på konceptet både for at få fornyelse og
elevoptræden, men også af pladshensyn.
Det nye er, at festen afholdes over to dage.
Onsdag den 16. marts er der fest for 0.-3. kl.
og torsdag den 17. marts for 4.-10. kl. Begge dage opfører 6. årgang en musical
”Lighter”, som er en nyfortolkning af H.C.
Andersens eventyr Fyrtøjet blandet med elementer fra andre eventyr og en snert af Rin-

genes Herre.
Selve opførelsen af forestillingen er kulminationen af et målrettet arbejde i P-fag på 6. årgang. Eleverne har valgt sig ind på hold i musik, drama, sløjd, håndarbejde og billedkunst,
hvor tiden frem til jul har været brugt til at give eleverne faglige færdigheder inden for de
enkelte fagområder, som i tiden frem til skolefesten skal afprøves og suppleres i det tværfaglige projekt at skabe en forestilling. I skolefestugen arbejder 6. klasserne udelukkende
(Fortsættes på næste side)

12
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(Fortsat fra forrige side)

Rekord i bolsjeproduktion
I medio januar har de samme to klasser
så deltaget i et virksomhedsspil som
LO har udformet og står for. Eleverne
skal udforme en jobansøgning og derefter til jobsamtale. Siden bliver de
valgt ud til forskellige stillinger som
sælger, plakatdesigner, bolsjeklipper
og -producent, pakker eller økonom.
På 1½ dag producerede de to klasser
102 kg bolsjer som er rekord i alle de
år LO har stået for dette spil. Så ved
afslutningen kom Hans Hahn fra Juniorklubben over og overrakte diplomet.
Lærerne fra LO udtrykte i øvrigt, at
eleverne på Mårslet skole var de nemmeste at arbejde med af alle de skoler
de har været tilknyttet

på at finpudse arbejdet.
Den nye skolefest er bygget op omkring temaet i musicalen – altså i år
H.C. Andersen. Der vil ikke være
fællesspisning som de foregående år,
men i stedet skabes et cafémiljø, hvor
fantasien og kreativiteten skal være
det bærende element. Der vil i god
tid inden skolefesten komme et detaljeret program. Vi håber, at både elever og forældre vil tage vel imod det
nye koncept.
First Lego League
Som omtalt i novemberbladet deltog
to af skolens 6. kl. i dette projekt om
robotteknologi. Ingen af klasserne
vandt den samlede turnering, men
begge klasser kom hjem med en flot
pokal for henholdsvis bedste dagbog
om projektet og for det bedste samarbejde. Et resultat som må betegnes
som yderst tilfredsstillende.

Elevrådet
Vores elevråd er for tiden meget velfungerende og tager mange initiativer
både internt og eksternt (se andet steds
på skolesiderne). Det er mit klare ind-

H.C. Andersen

tryk, at der er megen lydhørhed fra
skolebestyrelsen og medarbejderne
overfor deres forslag, hvilket er med
til at fremme og støtte deres interesser. Desværre er det ofte svært med
det repræsentative demokrati, og meget står og falder derfor med, hvilke
elever der tegner elevrådet.
Skolejubilæum 2006
1. april 2006 har skolen 75 års jubilæum på den nuværende matrikel.
Det har vi lyst til at fejre for elever,
forældre og medarbejdere, men vi vil
også gerne have en kontakt til tidligere elever, som vil indgå i en planlægning af et arrangement for denne
målgruppe. Det er erfaringsmæssigt
nødvendigt at være i god tid, og jeg
vil derfor gerne opfordre til, at interesserede kontakter skolen snarest.

Af Esben, 4.A,
MÅRSLET SKOLE
Teamet blev delt op i forskellige
grupper, dvs. 0., 1. og 2. klasse har
været sammen imens 3., 4. og 5.
klasse har været sammen. I hver
gruppe var der forskellige emner,
som vi skulle prøve, bortset fra den
gruppe der lavede teater. Der var
flere der gerne ville spille teater,
men der kunne kun være ca. 24.
De fleste børn synes det var sjovt
og hyggeligt at være sammen med
børn fra andre klasser, selv om de
nok kendte noget af det i forvejen.
En af dagene legede vi gamle lege,
mange synes det var sjovt.

I A-teamet har der været H. C. Andersen uger.
Første dag så vi eventyr på film, og

så hørte vi hvad der skulle ske i løbet af dagene. Vi lavede det her
fordi, H. C. Andersen har 200 års
fødselsdag i april 2005.

Til sidst skulle vi fremvise det vi
havde lavet i løbet af ugen.

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2005
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Det rene vand
Af E RLING SØRENSEN, Skolebestyrelsen
I begyndelsen af skoleåret var der flere
elever som syntes, at vandet, i skolens
vandhaner, lugtede og derfor tog vi i
bestyrelsen og skoleledelsen initiativ
til at få vandkvaliteten kontrolleret. En
mindre kontrolgruppe med deltagelse
af en ingeniør fra Århus kommunale
værker gik en dag i november rundt på
skolen og smagte på vandet fra samtlige haner og ganske rigtigt var der lidt
anderledes i smagen/lugten et par steder på skolen.

gelse kan vi oplyse, at vandkvaliteten
er helt fin – og når det er tilfældet så husk at kold vand fra hanen er noget af det mest sunde at drikke - med
mineraler og det hele.

at nævne at skolen også har fået fornyet sit miljødiplom – efter besøg og
gennemgang fra skoleforvaltningen –
og det endda med ROS. Der vil senere ske en mere officiel overrækkelse
på skolen.

I forlængelse heraf er det på sin plads

Årsagen
Det viste sig at være tale om nogle haner i nogle af skolens yderområder –
og ingeniøren gennemgik derfor hele
det lange rørsystem som føres i kælderen under skolen. Ved nærmere analyse kom det frem at der for nogle år siden er sket en nedtagning af enkelte
haner og derved er afstandene mellem
de enkelte tapningssteder øget, hvilket
har givet længere transporttider og derved stillestående vand med eftersmag
til følge. Rørsystemet er nu justeret på
baggrund heraf, således at der fremover er taget højde for dette fænomen.
Vandets kvalitet
Selvfølgelig blev vandets kvalitet målt
ved samme lejlighed og til fuld beroli-

Et glas vand
Når man taler om vand, hvorfor så ikke
give en stor nulevende dansk forfatter
og digter sit besyv med fra dennes
digtsamling ”Det svævende træ” fra
1984:

Ræk hånden frem og lad
mig skænke dig et godt glas vand
helt gennemsigtigt klart og fint
helt køligt og lige til
det er til dig, min ven

Af KLAUS
RIFBJERG

Ræk hånden frem og lån
mig dine sanser
luk op for hvad du har glemt
og se det strømme frem
som vand af hanen
du blir svimmel og på samme tid helt
klar
ræk hånden frem
For sådan var det jo engang
så smukt og enkelt
køligt og friskt og ligetil

med appetitten som et hanegal
og alle muskler smurt
og hår på hovedet
Ræk hånden frem og lad mig
trykke den
for der er venskab nok og
visse ting er stadigt meget enkle:
at kunne huske
at kunne se hvad der er op og ned
at være glad og vred
Ræk hånden frem
du får et glas vand
Klaus Rifbjerg, 1984
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Af T HOMAS GERSTRØM, ELEVRÅDSKONTAKTPERSON

Mårslet skole er gået sammen med Plan Danmark om pilotprojekt,
der kan blive starten på kæderække af skoler der støtter børn i udviklingslande.
Et projektarbejde sidste år af Jeppe, Signe og Anne-Sofie fra 9. årgang er nu ved at blive opfyldt. De
ønskede at eleverne på Mårslet skole tog et ansvar på sig mht. at hjælpe børn og unge på deres egen alder
i 3. verdenslande. De tre henvendte
sig til forskellige hjælpeorganisationer, men det var Plan, der ønskede
at gå med i et strategisk samarbejde. Projektet blev overtaget af de to
Elevrådsforkvinder Emma og Naya,
der har knoklet for at få dette projekt i hus. Derfor vil de meget gerne
have at alle elever fra 4. klasse og
opefter, hvis ikke de allerede har
gjort det, giver en skriftlig tilkendegivelse (et krav fra Skolebestyrelsen) på fadderskab til et barn pr. årgang i første omgang.
Denne artikel er skrevet for at læserne kan få et godt billede af Plan,
og forstå hvor vigtigt der er, at Mårslet by og dets elever tager del i at
opretholde og udvikle forholdene
for børn og unge i Afrika, Asien og
Syd– og Mellemamerika.
Udviklingsprojekterne udføres indenfor fem arbejdsområder
Plan er en udviklingsorganisation.
Hvad det vil sige, er helt basalt udvikling af mennesker - få mennesker til at
gøre mere og gøre det bedre, gøre dem
i stand til at bruge deres stemme. Altså
få mennesker til at realisere deres fulde
potentiale.
Sundhed
I de samfund, hvor Plan arbejder, er

børnedødeligheden høj, og at sikre
overlevelse og sund udvikling er en
stor udfordring. Plan står for at bygge
og udstyre sundhedsklinikker, uddanne personale og udføre vaccinationsprogrammer. Der lægges også et stort
arbejde i at informere lokalbefolkningen om hygiejne og smitterisiko, da
fremgang indenfor sundhedsområdet
ofte forudsættes af ændringer i lokalbefolkningens viden og vaner. Plan
arbejder også for fysisk og psykisk
sundhed hos de voksne, så de kan tage sig af børnene.
Uddannelse
Der er mange børn, som ikke kommer i skole. Dette skyldes ofte en
kombination af manglende ressourcer, og at der er andre krav og for-

ventninger til børn, især til piger.
Plan arbejder for, at børn og unge får
den basale lærdom, der kan hjælpe
dem til at realisere deres fulde potentiale og bidrage til deres samfunds
udvikling. Dette sker ved at give børnene adgang til undervisning, og Plan
bygger og udstyrer skoler, uddanner
lærere og uddeler undervisningsmateriale. Forældre, der er analfabeter,
tilbydes også kurser i at læse og skrive, da det dels giver dem bedre muligheder for at forsørge deres børn,
dels øger deres motivation for at sende deres børn i skole.
Boforhold
Alle børn har brug for trygge, sikre
og sunde omgivelser, men desværre
er det langt fra alle, der får det. Plan
hjælper familier og lokalsamfund
med at organisere sig og få adgang til
ordentlige omgivelser og nødvendige
faciliteter. Plan bygger for eksempel
nye huse, latriner, kloaksystemer og
vandtanke, og herved får børnene og
deres familier det bedre og nemmere
i hverdagen, samtidig med at bedre
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sanitære forhold højner hygiejnen og
mindsker smitterisiko.
Indkomst
Hvis en families indkomst forøges, bliver fremtiden nemmere at overskue, og
mere opmærksomhed kan gives til børnene. Når forældrene f.eks. får såsæd
og lærer at dyrke jorden mere hensigtsmæssigt, får børnene bedre mad. Oprettelse af landsbybanker giver forældrene mulighed for at spare penge op
og låne penge til at starte en lille forretning, og en familie kan herved få
overskud til at sende børnene i skole.
Efter Plans princip om hjælp til selvhjælp får familier ikke kontanter i hånden, men får en aktiv rolle ved at blive
involveret i selv at skabe bedre muligheder.
Relationer
Hvis børn skal gøre en forskel i deres
lokalsamfund, er det vigtigt, at de kan
udtrykke deres synspunkter, og at der
bliver lyttet til dem. Den personlige
kontakt karakteriserer hele konceptet i
fadderskabet, og det øger forståelsen
og sammenholdet mellem folk fra forskellige lande og kulturer. Fadderskabet sætter det enkelte barn i fokus, og
lokalsamfundene skal lære om børns
rettigheder.
Udvikling af hele lokalsamfund
Et barn er sjældent alene, så for at kunne opnå varige forbedringer af børns
levevilkår må hjælpen rettes mod de
voksne, der omgiver dem, nemlig forældrene og lokalsamfundet. Derfor går
fadderbidragene til udviklingsprogrammer i fadderbarnets lokalområde, der
ikke blot tilgodeser barnet, men også
de andre familiemedlemmer og resten
af lokalsamfundet. Projekterne skal give udsatte familier en mulighed for
fremgang og udvikling, så forældrene
kan dække hele familiens behov for
eksempelvis mad, bolig og sundhed.
Deltagelse af lokalbefolkningen, også
børnene
Når Plan starter et nyt udviklingsprojekt, sker det altid i nært samarbejde
med lokalbefolkningen. Et godt forhold mellem Plan og fadderbørnenes
lokalsamfund er nøglen til succesfulde
projekter. Plans rolle er ikke at frem-
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FNs børnefond UNICEF. Plan er også med i UNICEFs NGO Commitee,
som omfatter en række organisationer, der har børn i fokus.
Overvågning og kontrol
Når man donerer penge til velgørende formål, skal der være sikkerhed
for, at pengene går de rette steder
hen. Med den kontrol, der er i Plan,
kan bidragsyderne være sikre på, at
der ikke sker snyd. Plan offentliggør
sine regnskaber, og faddere og andre
interesserede kan altid få indblik i
Plans økonomi.

tvinge forandringer, men at skabe
god grobund for langsigtede og holdbare ændringer af leveforholdene.
For at det kan lykkes, må den drivende kraft komme fra lokalsamfundene
selv. Derfor tages lokalbefolkningen
altid med på råd, når problemer skal
defineres, beslutninger tages og projekter udføres. Børnene selv er også
aktive deltagere, og deres meninger
høres både i forhold til planlægningen og gennemførelsen af projekterne.

Rådgivende status
Plan er anerkendt af FN som officiel
udviklingsorganisation, og vi har rådgivende status ved det Økonomiske
og Sociale Råd under FN og under

Plan evaluerer sit arbejde
Plan stræber efter at yde det bedste i
alle forhold. For at sikre at ressourcerne udnyttes mest effektivt, og for
altid at kunne hjælpe lokalsamfundene på bedste måde, evaluerer Plan
løbende sit arbejde og sine arbejdsmetoder. Plan kontrollerer, at projekterne gør fremskridt, og at de bevæger sig i den rigtige retning. Der vurderes, om projekterne har haft den
ønskede effekt, og om resultaterne
står mål med de brugte ressourcer.

Onsdag d. 3. feb. kommer Plans
udviklingsmedarbejder og holder
to oplæg i kantinen. Alle elever
bliver inviteret til denne to lektioners seance.
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk

Tillykke med de 14 år

E-mail: maa@aaks.aarhus.dk
Telefon: 86290388

Af DIDDE OG K ATRINE, GUL STUE OG H OBIXEN

I starten af januar måned gav konsulent
Teis Trane fra Skoleforvaltningen et
oplæg omkring evalueringsmetoder.
Onsdag d. 9. februar kommer han tilbage og giver et oplæg omkring læreplaner/ handleplaner i forhold til børn.
I uge 9, 11 og 13 får vi onsdag formiddag besøg af Hans-Jørgen Andersen,
psykolog ved Skoleforvaltningen. Han
kommer for at inspirere os omkring
emnet kommunikation.
Kulturselskabet vil i år opføre en alternativ udgave af Lille Claus og Store
Claus. Projektet er
som sædvanligt et
samarbejde på
tværs af 2. og 3.
klasse. Stykket vil
blive opført d. 1.
og 2. marts. Tirsdag d. 1. marts er
der premiere for
forældre, søskende
og bedsteforældre.
D. 2. marts er for
byens øvrige insti-

tutioner og de andre børn i Skolefritidsordningen.
Vores legeplads er efterhånden ved
at være færdig. Hytten er færdigindrettet og indviet og vi bruger den
meget. I pedellens gamle have har
vi, udover gyngerne, fået en redegynge og et tarzanland. Området
bliver brugt både i skoletiden og om
eftermiddagen, det tiltrækker også
børn fra juniorklubben, hvilket skaber et større kendskab børnene
imellem.

I uge 8 vil
"Glemte sager"
ligge i vores montre
ved kontoret.
Ledelsen

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
Ungdomsskolen
Thomas Gerstrøm
Telefon: 86294088
gerstroem@mail.dk
Ungdomsklubben Flash
Anders Rasmussen
Telefon: 40312436
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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- februar 2005
Når livet gør ondt.
Af privatpraktiserende terapeut og åndelig vejleder, Jette Dahl, Haderslev.

Legenden om tåren.
Da Adam og Eva blev forvist fra
Edens Have, så Gud, at de angrede
deres brøde. Stakkels børn! Jeg har
straffet jer for det, I har gjort og har
drevet jer ud af Edens Have, hvor I
levede sorgløst og fri for bekymringer. Nu træder I ind i en verden fuld
af sorg og modgang, der til tider
trodser enhver beskrivelse. Dog skal
I vide, at jeg er gavmild, og at min
kærlighed til jer vil vare evigt. Jeg
ved, at I vil møde megen modgang,
og det vil forbitre jer. Derfor forærer
jeg jer min dyrebareste skat, en kostelig perle: tåren. Når I bliver overvældet af sorg, når jeres hjerter er
ved at briste, og sorgens smerte griber jeres sjæl, da vil denne tåre falde
fra jeres øjne, og byrden vil blive
lettere at bære.
Ved disse ord blev Adam og Eva
lammet af sorg. Tårer vældede frem
i deres øjne, strømmede ned over
deres kinder og faldt ned i jorden.
Og det var disse smertens tårer, der
først fugtede jorden.
Adam og Eva efterlod en kostelig
arv til deres børn. Og lige siden, når
mennesket er i stor sorg, dets hjerte
smerter, og dets sind er tungt, flyder
der tårer fra dets øjne. Og se – det
letter!

her kan De enten leve eller død af!”
Det blev til mange samtaler med mine nærmeste og vennekredsen. Det
forløser at sætte ord på, men dybt
inde bagved var der en ensomhed,
som jeg ikke kunne dele med andre,
for det var jo mig, der var alvorlig
syg. Vi kan slå følgeskab med hinanden på vores livsvej, men vi hverken
kan eller skal leve hinandens liv.
Jeg skrev dagbog under hele forløbet, også om, hvordan jeg ville have
min begravelse og afskedsbreve til
mine nærmeste, og jeg talte med min
mand om det. Jeg har ikke siden læst
noget af det, for det gør for ondt,
men det lettede mit sind at gøre det.
Hvordan kan en præst have dødsangst? Jo, fordi jeg i den grad hænger ved livet og ønsker, at mit yngste
barn også skal have en mor og jeg en
datter at følge på vej, og jeg vil gerne dele det alt sammen med min
mand og familie. Selve døden er jeg
ikke bange for, for jeg er overbevist
om, at Gud står på den anden side og
tager imod mig. Det hviler jeg trygt
i.

Troen på Gud.
Under sygdomsforløbet skete der noget mærkbart med min tro på Gud.
Fra at være en fjern Gud blev han en
Diagnosen kræft.
hel nærværende Gud, hjertenær. Når
I 1998 fik jeg diagnosen lymfekræft, angsten var størst, bad jeg dybere
46 år. Behandlingen, der bestod i 40 end nogen sinde før. Bad om styrke
strålebehandlinger på Odense Uni- til at bære smerten, angsten og døversitetshospital, var intet at regne i den, ja bad om at han måtte være i
forhold til det, der skete inden i mig. mig og hos mig i min ensomhed. Det
Angsten for at dø. Den blev min føl- blev min redningsplanke og har vægesvend fra det øjeblik overlægen ret det lige siden.
sagde: ”Det

Jeg var jo ikke alene og vil aldrig være
det, for Guds Ånd lever i mig og Kristus har vist mig vejen og siger: kom
og følg mig. Paulus ord i Galaterbrevet
2,2f. bærer jeg med mig dagligt:
”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus
lever i mig, og mit liv her på jorden
lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for
mig.”
Det er ikke bare ord. Det er lægedom
at åbne sit hjerte for.
Det gælder jo ikke kun mig, men et
hvert menneske, der tror på den treenige Gud.
I stressede perioder forsvinder nærheden med Gud for mig. Jeg er overbevist om, at Han er os alle nær til hver
en tid, men jeg er fyldt af alt muligt
andet, og savner tid til at bede, meditere og læse åndelig læsning, der bygger
mig op. Jeg længes efter at leve ud af
Guds kærlighed. Så har jeg atter fundet
”tråden fra oven” bl.a. ved at tage på
retræte, i udlandet og herhjemme. Nu
er jeg selv retræteleder. Sommeren
2003 var jeg på en pilgrimsvandring i
Sverige. Der kom det til mig, hvor væsentligt det er at have tid og ro til samværet med Gud og andre mennesker.
Det førte til, at jeg med virkning fra
august i år, opsagde min præstestilling
efter 25 år i Folkekirken for at hellige
mig det, jeg brænder for: Det indre
menneske og omsorg for sjælen - i lyset af Guds barmhjertighed. Jeg ved, at
livet kun er givet os til låns. Jeg har
min lidelseshistorie, som andre har
deres.
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Livet leves indefra.
”Man kan ikke gøre noget forkert, men
det er forkert ikke at gøre noget!” Det
er forfatter Peter Olesens ord til os, når
vi står ved siden af et menneske, hvis liv
er gået i stykker. Følelsen af ikke at
kunne gøre noget som helst i sådan en
situation kender vi kun alt for godt. Det
med at gå over på den anden side af fortovet, når den unge enke kommer gående med smerten udenpå. Hvor ubehjælpelig vi end føler os, er der en form for
lindring for den ensomme, hvis vi lader
os standse, lytter og viser vores medfølelse og måske også vores forlegenhed.
En mor, der har mistet sin 14 årige datter ved en trafikulykke skriver:
”For mig har det været nødvendig at
kunne tale om Marie. Derfor er jeg blevet hjulpet meget af mennesker, der
har givet sig god tid til at lytte. --- Det
kan være vanskeligt at åbne en samtale
om døden og de døde. Jeg blev på et
tidspunkt mødt med ordene:

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2005

”Fortæl mig om Marie!” af min inspektør. Det føltes befriende og gjorde
mig uendelig glad, at hun interesserede
sig for Marie som menneske, og ikke
udelukkende ville snakke om døden,
smerten og sorgen”
( Fra bogen:” Da Marie døde – en mosaik om en 14- årig.”)
Hvis ikke vi fuldstændig skal miste fodfæstet, når livet gør ondt, er det vigtigt at
få opbygget et fundament i hjertet, i sindet og i sjælen, så vi har noget at stå
imod med, når modgang melder sig. Her
har troen, håbet og kærligheden sit udspring. Det er vigtigt at få åndelig næring og sjæleføde. Det kræver, at vi har
opmærksomheden rettet mod Gud, der
er nærværende alle steder og til alle tider. Det kræver, vi giver os tid til at arbejde med vores inderside. Gud har uendelige mange tilgange til det enkelte
menneske og vil noget forskelligt med
os. Hver har fået

sin nådegave, som apostlen Paulus
prædiker om.
Vær åben overfor, hvad han vil dig.
Se – det letter!
- Må Kristus være foran dig og vise
dig vejen.
- Må Kristus være ved siden af dig og
ledsage dig.
- Må Kristus være bagved dig og beskærme din ryg.
- Må Kristus være nedenunder dig og
holde dig oppe, når du falder.
- Må Kristus være indeni dig og fylde
dig med sin ånd.
- Må Kristus være omkring dig og
bevare dig fra alt ondt.
- Må Kristus være oven over dig og
velsigne dig.
Amen.
(gammel keltisk velsignelse)

Jette Dahl er bl.a. medforfatter til følgende bøger: ”Da Marie døde” – en mosaik om en 14-årig. Kroghs Forlag. 2002.
”Vi længe leve”. 25 danskere skriver om at overleve kræft, udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2003.
”Åndelig vejledning”, forfattet af en gruppe præster på Præstehøjskolen, udkom efteråret 2004.
Hjemmeside: www.jettedahl.dk — Mail: jdahl.@jettedahl.dk

Studiedage
I samarbejde med Tranbjerg og Tiset afholdes 4 studiedage om emnet ”Gud anno 2005. Kristen tro og troværdighed.” Der er nu 3
lørdage tilbage. En formiddag med foredrag og kaffe koster 50 kr.
De kommende studiedage er lørdag den 5. februar i Tranbjerg Sognegård, lørdag den 26. februar i Mårslet Sognehus og lørdag
den 5. marts i Mårslet Sognehus.
Lørdag 5. februar kl.10-12 taler lektor Marianne Christiansen om emnet: ”Jesus – Guds søn” i Tranbjerg Sognegård.
Det er på mange måder nemmest, hvis Gud er noget fjernt. Evangelisk luthersk kristendom er imidlertid fuldstændig samlet omkring Jesus: Jesus er Guds Søn, og den måde vi kender Gud på. Bibelen fortolker vi ud fra troen på Jesus. Gud som skaber ser vi
gennem Jesus. Helligånden tror vi på som den kraft, der gør Jesus levende for os, sådan som vi møder ham gennem skrifterne og
gennem gudstjenesten.
Vi bliver aldrig færdige med at diskutere, hvordan Jesus skal forstås - det er bl.a. det, vi er kirke for. Vi er nødt til at blive ved at
prædike og grunde over: Hvad betyder Jesus for det at være menneske, og for hvad vi tror om Gud - lige nu? Hvordan er forholdet
mellem den historiske Jesus, overleveringens Jesus, troens Jesus?
Trosbekendelsernes formuleringer om Jesus før hans fødsel og efter hans død - …undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, - nedfaren til dødsriget, opstanden, himmelfaren, den, der skal komme at dømme… - er udtryk for hans betydning i troen for
hvert menneske og for hele verden - en stadig bevægelse fra himmel til jord til helvede til himmel.
Lørdag 26. februar kl. 10-12 taler privatpraktiserende terapeut og åndelig vejleder, tidl. præst, Jette Dahl om emnet: ”Gud - Helligånd, trøster, ledsager og kraft” i Mårslet Sognehus.
Jette Dahl har sagt sin stilling op som sognepræst efter 25 år for at tilbyde åndelig vejledning til religiøst søgende mennesker og
kriseramte mennesker, som længes efter dybde og Ånd i deres hverdag. Hun tager udgangspunkt i sin egen indre trosvandring og
åbner hermed for, hvordan Gud Helligånd kan erfares som Guds konkrete nærvær, og hvordan Helligånden er en livsledsager, sjælens bedste ven, i et menneskets liv. Hvis ikke vi fuldstændig skal miste fodfæstet, når livet gør ondt, er det vigtigt at få opbygget
et fundament i hjertet, i sindet og i sjælen, så vi har noget at stå imod med, når modgang melder sig. Her har troen, håbet og kærligheden sit udspring. Det er vigtigt at få åndelig næring og sjæleføde. Det kræver, at vi har opmærksomheden rettet mod Gud, der
er nærværende alle steder og til alle tider. Vær åben overfor, hvad han vil dig. Se – det letter!
Lørdag 5. marts kl. 10-12 samler sognepræsterne Hanne Davidsen, Jette Rosenberg Christiansen og Ellen Aagaard Petersen trådene op og lægger op til en videre drøftelse af kristen tro og troværdighed i vor tid. — Vi mødes i Mårslet Sognehus.
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Da nedenstående blev skrevet, var den store flodbølgekatastrofe endnu ikke sket, den store indsamling til hjælp til
katastrofens ofre var endnu ikke gået i gang, og den store bevægende respons endnu ikke indtruffet. Til de mange, der allerede har givet eller tænker på at give dertil, er det vigtigt at sige, at vi ikke må glemme de mange,
mange andre nødlidende, som lider under mindre iøjnefaldende begivenheder. Den stille sult i mange især afrikanske lande kalder stadig på at blive afhjulpet og på udviklingsmidler, så de kan blive selvhjulpne.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
sogneindsamling søndag den 6. marts 2005
Stop den stille sult
De allerfleste mennesker her i landet spørger ikke sig selv, om de nu kan spise sig mæt i dag. Men på verdensplan ser det
anderledes ud: hver sjette menneske sulter på denne klode. I Afrika syd for Sahara sulter næsten 200 millioner dagligt.
Mens du læser denne lille artikel, dør et barn af sult. Mange andre dør ikke, men kender mange hverdage med den stille
sult. F.eks. i Malawi mangler mange mad de sidste lange måneder inden høsten og får måske kun et måltid om dagen og
nogle dage heller ikke det. En mor fortæller, at børnene kommer hjem fra skole og bliver bare inde i huset. De har ikke
rigtig lyst til noget. Halvdelen af børnene er for små i forhold til deres alder.

Suk ikke kun – der kan gøres noget
Inden du sukker og træt af de tilbagevendende smertelige beskrivelser skynder dig at blade frem til noget mindre smerteligt, så bliv et øjeblik. Vi i Mårslet kan gøre en lille forskel og har gjort det ved fire tidligere sogneindsamlinger. Fattigdom og sult hænger sammen, og sult er mere end blot mangel på mad – derfor er hjælpen kun i nødstilfælde fødevarer
alene. Undervisning i bedre landbrugsmetoder, et lille lån til redskaber eller en pose med såsæd kan gøre hele forskellen
for en fattig familie på landet. Folkekirkens Nødhjælp arbejder på at styrke og sikre verdens fattige vilkår, så de er i stand
til at brødføde sig selv og leve et sundt og værdigt liv. Det er sådanne grundlæggende hjælpemuligheder, der samles ind
til i år.

Der er atter brug for indsamlere - sæt et X ved søndag den 6. marts!
Det er altså femte gang Mårslet borgere kan være med til at hjælpe . Giv et par timer søndag den 6. marts midt på dagen
og vær med til at øge livschancerne for mange børn og deres familier. I 2002 samlede Mårslet ca. 18.000 kr. ind, i 2003
blev det til ca. 23.000 kr. og i 2004 til 25.000 kr. Flere sogne end nogensinde før samlede også ind landet over, og i alt
blev det til 13.8 mill. kr. i løbet af få timer. Og det plejer at være meget hyggeligt og rart at mødes om denne opgave.

Hvis du vil bruge et par timer af din søndag til et godt formål, kan du melde dig til
Britta Nicholson, tlf. 8629 4802. eller e-mail johnbrit@post10.tele.dk På forhånd tak.

OBS. Sognepræst Hanne Davidsen er sygemeldt fra den 21. januar til 1. februar.
Lysgudstjenesten søndag den 30. januar kl. 19:30 er derfor ændret til en normal aftensgudstjeneste - dog uden altergang - med sognepræst Jette Rosenberg Christiansen over teksterne til søndag seksagesima. Prædiketeksten er Markus kapitel 4, vers 1 - 20 - Lignelsen om sædemanden.
Embedet passes af sognepræsterne Jette Rosenberg Christiansen (8692 7330) og Anne Nicolaisen (8692 7464)

KIRKETIDER i FEBRUAR
SØNDAG den 6. februar kl. 10:00
Fastelavnsgudstjeneste
Matt. kap. 3, vers 13-17
Jesu dåb
HANNE DAVIDSEN

SØNDAG den 13. februar kl. 10:00
Matt. Kap. 4, vers 1-11
Jesu fristelse i ørkenen
HANNE DAVIDSEN

SØNDAG den 20. februar kl. 10:00
Matt. Kap. 15, vers 21-28
Den kanaanæiske kvinde
JETTE ROSENBERG CHRISTIANSEN

SØNDAG den 27. februar kl. 14:00
Lukas kap. 11, vers 14-28
Jesus og Beelzebul
ANNE NICOLAISEN

Sognepræst HANNE DAVIDSEN holder fri i weekenden den 26. og 27. februar hvor embedet passes af ANNE NICOLAISEN, Astrup. Tlf. 8692 7454
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Adresser
PRÆSTEGÅRDEN
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
davidmaa@post.tele.dk
SOGNEPRÆST
HANNE DAVIDSEN
Henvendelse om dåb, vielse
og begravelse.
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12 - 13 samt
torsdag kl. 16 - 17.
Mandag er fridag
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Imponerende flot
indsamlingsresultat

Er du morsingbo, thybo,
fynbo eller bybo?

I en næsten fyldt Mårslet Kirke blev der
om aftenen tirsdag d. 4. januar afholdt en
gribende mindegudstjeneste til minde om
ofrene efter flodbølgekatastrofen i Sydøstasien 2. juledag.
Alle kirkegængere blev ved indgangen
opfordret til at tænde et lys, som så blev
placeret på døbefonten.
Gudstjenesten blev forestået af sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette Ro-

Med humor og venlig satire sætter maler, skulptør og fhv. præst ved Ravnsbjergkirken EJVIND NIELSEN fokus
på os danskere:
Hvem er vi, og hvordan opfører vi os i en
lang række dagligdags situationer?
Under overskrifterne ”Fra Skagen til
Gedser” og ”Fyn er fin” afsløres vores
særpræg og særheder gennem gode historier og fortællinger. Det foregår i

SOGNEPRÆST
JETTE ROSENBERG
CHRISTIANSEN
Tiset Præstegård
Tlf. 8692 7330
jrc@km.dk
SOGNEMEDHJÆLPER
KENNETH SØRENSEN
Olaf Rudesvej23, 2. th
8270 Højbjerg
Tlf. 8736 0838
ORGANIST og KORLEDER
PIA LABOHN
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 8655 6408
MENIGHEDSRÅDSKASSERER
HENNY BAUNING
Langballevej 168
Tlf. 8629 0649

senberg Christiansen.
Der var orgelmusik ved Pia Labohn, solosang ved Lisbeth Frandsen og guitarspil ved Peter Andreas Bleeg.
Efter gudstjenesten blev der samlet ind,
og beløbet - sammen med indsamlingen
nytårsdag - blev på i alt 4.450 kr.
Pengene er nu sendt videre til Folkekirkens Nødhjælp. Et imponerende flot resultat!

** *

Børneklubberne
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
HELMER KEMP ANDERSEN
Marklodden 7, Storhøj
Tlf. 8627 2843
SOGNEHUSET
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 8190
KIRKETJENER
LIS NISSEN
Træffes tirsdag til fredag
kl. 8 - 8:30 i Sognehuset
KIRKEGÅRDEN OG
GRAVERKONTORET
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
GRAVER
INGA MICHELS
Træffes kl. 12 - 12:30 - ellers
på kirkegården

Børneklubben ”Lærkereden” for alle
børn fra børnehaveklasse til 3. klasse,
mødes i Sognehuset hver mandag fra
kl. 16:00 - 17:30. - Børnene hører hver
gang en fortælling fra Bibelen, synger en
masse, leger og deltager i mange aktiviteter.
Juniorklubben ”Ørnereden” er for børn
fra 4. til 7. klasse. Juniorklubben mødes
i Sognehuset hver mandag fra kl.
19:00 - 20:30.
Legestuen ”Mariehønen” er for børn
mellem 0 og 6 år. Legestuen holdes hver
mandag fra kl. 16:00 - 17:15 på Langballevej 82.
De 3 børneklubber er tilsluttet
”Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler”, der tidligere var tilsluttet Indre Mission, men siden 2001 har været en selvstændig bevægelse. Børneklubberne er
vor tids udgave af den gammelkendte
søndagsskole

Torsdag den 10. februar kl. 14:00
Tør du møde op?- det er i Sognehuset på
Obstrupvej!
Alle pensionister og efterlønsmodtagere i
Mårslet Sogn er meget velkomne!
- og for kun 15 kr. kan du få serveret en
kop veltillavet kaffe med hjemmebag!

Kildevang
Der afholdes gudstjeneste på Kildevang
onsdag den 2. februar kl. 14:30 i dagligstuen. Vi starter med en kop kaffe kl. 14

Menighedsrådet
Menighedsrådets officielle møder afholdes i Sognehuset. Normalt er det den 3.
tirsdag i måneden.
I februar undtagelsesvis tirsdag d. 8. kl.
19:00
Menighedsrådsmøderne er åbne, og alle
er velkomne til at overvære møderne.

Fri
Sognepræst Hanne Davidsen holder fri i
weekenden den 26.-27. februar, hvor embedet passes af sognepræst Anne Nicolaisen, Østergårdsvej 223, Astrup, 8355
Solbjerg. Tlf. 8692 7454
Kirkens hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2005

Redaktørskifte
Kirkesiderne i lokale
blade er nok ikke altid
de sider, der tiltrækker
sig læsernes største
interesse, men vi ved,
at kirkesiderne i Mårslet-Bladet bliver læst
af rigtig mange - også
af dem, som ikke normalt slider hårdt på
Hans Møller
kirkebænkene, og i
Mårslet har vi gennem de sidste 22 år haft
Hans Møller som redaktør, og han har formået at gøre stoffet levende og læseværdigt.
Hans Møller har nu valgt at fratræde som
kirkesideredaktør. Der havde før den tid ikke været en sådan funktion, hvad der naturligvis til tider medførte et vist svigt i kommunikationen mellem kirken og borgerne.
De fleste i Mårslet kender den venlige og
meget beskedne Hans Møller - eller hans
publikationer om sognets historie. Emnerne
har naturligvis ofte haft tilknytning til kirken, og kirkesiderne har nydt godt af Hans
Møllers næsten uudtømmelige viden om
Mårslet kirkes historie, erhvervet gennem en
enorm forskningsindsats, men også båret af
en stor kærlighed til denne kirke.
Det er selvfølgelig ikke nok, at der er et indbydende layout og nogle interessante artikler. Først og fremmest skal indholdet være
pålideligt, navne og datoer skal være korrekte, og der må ikke mangle væsentlige oplysninger. Disse ting er bare i orden, når Hans
Møller har haft fat i dem.
For menighedsrådet i Mårslet, som jo i sidste instans er ansvarlig for kirkesiderne, har
det været et helt uvurderligt gode at have en
mand som Hans Møller til at forestå redaktørhvervet. Ordene ”rettidig omhu” begynder efterhånden at virke lidt tyndslidte, men
når det gælder Hans Møllers indsats som
kirkesideredaktør, kan jeg ikke finde en bedre karakteristik, og derfor skylder vi ham
stor tak.
Som ny kirkesideredaktør har Mårslet menighedsråd valgt Jørgen Lauritsen, som
selv er medlem af menighedsrådet. Jørgen
Lauritsen har i over 40 år været ansat i Danmarks Radio som lydtekniker, og vi har alle
set hans navn optræde på skærmen utallige
gange i forbindelse med de udsendelser,
hvor han har været ansvarlig for lydsiden.
Vi byder Jørgen Lauritsen velkommen som
ny redaktør og ser frem til et godt samarbejde.
Helmer Kemp Andersen
Formand for Mårslet menighedsråd.

Lysgudstjenesten
aflyst
Der skulle have været afholdt en stillegudstjeneste for voksne søndag den 30.
januar kl. 19.30.
På grund af sygemelding fra sognepræst
Hanne Davidsen fra 21. januar til 1. februar er denne aften ændret til en almindelig aftensgudstjeneste uden altergang.
Prædikant er sognepræst Jette Rosenberg
Christiansen.
Konfirmander:

Besøg fra Cambodja
I uge 5 får vi besøg fra Cambodja, landet
mellem Vietnam og Thailand i Sydøstasien. En kvinde fra Cambodja vil fortælle
om, hvordan det var under Pol Pots regime, hvor mange familier blev splittet og
mange blev henrettet. Et voldsregime
hærgede og en ideologisk hjernevask terroriserede sindene.
Hvordan kan man bagefter forsones?
Hvad kan kristne mennesker gøre? Hvad
er der rent faktisk gjort for at bøddel og
offer kan leve sammen igen?
Det skal vi høre om – og måske kan vi
gøre en lille smule for at fremme freds og forsoningsprocessen.
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Messehagler
Efter et års intenst arbejde foreligger
der nu to - af menighedsrådet godkendte - skitser til messehagler. Det er den
grønne (til trinitatistiden) og den hvide
(festhaglen til højtiderne).
Lærer Bente Sørensen har tegnet den
grønne og designer Rie Vodder den
hvide. Nu er mønstrene klar til at blive
broderet.
Men!!! Der mangler stadig penge til
projektet. Så donationer modtages med
glæde.
En messehagel koster ca. 25.000 kr. og mange bække små…… - så vil du
støtte projektet og være med til at sætte
dit præg på gudstjenestefejringen i
Mårslet Kirke, så indbetal et bidrag på
messehagelkontoen i enten
Nordea:
Reg.nr. 1920 konto nr. 0306 813 471
eller send en check til kasserer
Henny M. Bauning,
Langballevej 168, 8320 Mårslet.
Vi takker meget for de bidrag vi allerede har modtaget.

Messehageludvalg

Det kreative messehageludvalg består
af Rie Vodder, der er kunstnerisk leder
Du kan finde mange, interessante oplys- på projektet, Bente Sørensen, Ryon
ninger om Cambodja på adressen:
Sørensen, Olga Nielsen, Ninna Sørenhttp://www.konfirmandaktion.dk/cambod sen, Bente Fisker-Sørensen, Svend
ja_menu.html
Aage Fi s ke r - Sør e ns e n, Bodi l
Bjødstrup, Karen Lunderskov. Lilian
E. Hejlsborg og Bente Andersen.
* * *

Aktivitetsudvalg
Menighedsrådet har nedsat et aktivitetsudvalg. Et underudvalg har fået til opgave at stable arrangementer på benene
til fordel for messehagelprojektet. Dette
underudvalg består af: Anna Johnsen,
Hanne Davidsen, Astrid Bruun Bertelsen og Susanne Lauritsen.

Fastelavnsgudstjenesten for børnefamilier
Der afholdes fastelavnsgudstjeneste søndag den 6. februar kl. 10.00.
Bagefter er der tøndeslagning i præstegårdshaven.
Til slut serveres der varm kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller i Sognehuset,
hvor der også arrangeres en række lege og synges fastelavnssange.
Alle børn og unge med familie er hjertelig velkomne både i kirke, have og
Sognehuset.

Mød udklædte op!
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Ensomme ældre …

SOGNEHUSET
FEBRUAR
Tirsdag d. 1.
Andelsboligforeningen ”Bytoften”. Stiftende generalforsamling
Kl. 19:00—22:00
Onsdag d. 2.
Litteraturkredsen
Kl. 18:30—22:00
Søndag d. 6.
Fastelavnssammenkomst for børnefamilier efter gudstjenesten kl. 10 i kirken.
(se omtalen andetsteds)
Tirsdag d. 8.
Menighedsrådsmøde
Kl. 19:00
Torsdag d. 10.
Hyggeklubben
Kl. 14:00
(se omtalen andetsteds)
Tirsdag d. 15.
Lokalhistorisk Forening. Generalforsamling.
Kl. 17:00—22:00
Tirsdag d. 22.
Grundejerforeningen ”Storhøj”. Generalforsamling.
Kl. 19:00
Onsdag d. 23.
Indre Mission
Kl. 19:30
Torsdag d. 24.
Grundejerforeningen ”Præstegårdsvej
vest”. Generalforsamling.
Kl. 18:30—22:00
Fredag d. 25.
Fællesspisning
Kl. 18:00—20:00
Lørdag d. 26.
Studiedage.
Kl. 10:00—12:00
(se omtalen andetsteds)

* * *
Hver tirsdag, onsdag og torsdag:
8:00—9:30 Konfirmander
Hver mandag og tirsdag
kl. 12:00—13:30
samt onsdag
kl. 13:00—14:30
Minikonfirmander
Hver mandag
Kl. 16:00—17:30
Lærkereden
Hver mandag
Kl. 19:00—20:30
Juniorklubben ”Ørnereden”

Ensomme ældre, der alt for sjældent, eller
måske aldrig, får besøg af pårørende.
Den slags problemer slås de ikke bare med
i storbyerne – problemet kendes også i
Mårslet.
Afstanden kan være et stort problem, for i
dag bor børn oftere langt væk fra deres
gamle forældre end tidligere. Og der kan
være meget langt imellem besøgene.
”Vi har også ensomme ældre her hos os”
konstaterer Hanne Torp, formand for Lokalcenter Kildevangs brugerråd, der efterlyser mennesker, der har lyst til at yde en
frivillig indsats ved at besøge og snakke
med de ældre.
I øjeblikket har Lokalcenter Kildevang 28
frivillige knyttet til sig. De fleste har passeret de 50 år, og det er praktisk, fordi man
i den alder oftere kan prioritere sin tid på
en anden måde, end yngre. Og en række af
de frivilliges job må nødvendigvis ligge i
dagtimerne.”
Det handler f. eks om at hjælpe til, når der
er foredrag og sang-arrangementer. De ældre skal hentes og bringes , der skal serveres kaffe og kage, og man kan måske sætte
sig ned og drikke en kop sammen med
dem og lytte til, hvad de gerne vil fortælle – ”den slags er de meget glade for” siger
Hanne Torp.
Hanne Torp kan træffes på tlf. 8629 2710
Eller på lokalcentret på tlf. 8676 2974.
Har du tid og lyst til at yde en indsats
for de ældre, så læs mere udførligt andetsteds i Mårslet-Bladet

Mariehønen …
Legestuen, der henvender sig til børn fra
0—6 og deres forældre, hver mandag fra
16:15—17:30 på Langballevej 82, holder
vinterferie mandag d. 14. februar.

Alle aftaler om kirkelige handlinger ...
- træffes med sognepræst
HANNE DAVIDSEN, Præstegården,
Obstrupvej 4, tlf. 86 29 02 34
email: davidmaa@post.tele.dk
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 en særlig blanket,
der normalt udleveres af jordemoderen. Anmeldelse skal foretages senest
2 dage efter fødslen.
Ved anmeldelsen skal forældrenes
dåbs– eller navneattest samt evt. vielsesattest medbringes.
Vielse: Henvendelse skal først ske til
bryllupskontoret på Rådhuset. Når
prøvelsesattest herfra foreligger, skal
denne samt parrets dåbsattester medbringes ved aftalen med sognepræsten.
Dåb og navnegivelse: Ved dåb opgives navn, stilling og adresse på mindst
3 og højst 5 faddere. Et barn skal
navngives med fornavn og efternavn
senest 6 måneder efter fødslen.
.Begravelse eller bisættelse: Dag,
klokkeslæt og salmer aftales med præsten, der også gerne hjælper med øvrige oplysninger.

Indre Mission

Vær opmærksom på at

23. februar kl. 19:30 kommer stud. theol.
Brian Nissen fra Århus og fortæller om
”Kristen Lokalradio”. Mødet er i Sognehuset

KUN ORIGINALE ATTESTER
MODTAGES

Snart færdigt!
Arbejdet med ombygning af garagen i Sognehuset til kontor for præstesekretæren skrider hurtigt frem og kan tages i brug inden påske. - Sådan så der ud den 6. januar:
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Det nye menighedsråds sammensætning pr. 28.11.2004
HELMER KEMP ANDERSEN
Menighedsrådets formand
Marklodden 7

ANETTE CHRISTENSEN
Langballevej 82

Formand for økonomi– og
forretningsudvalg

Medlem af sognehusudvalg, messehageludvalg og sognemedhjælperudvalg

JYTTE ENEVOLDSEN
Næstformand
Banevej 4

JØRGEN LAURITSEN
Kirkeværge, redaktør af kirkebladet
Gyldenkronesvej 46

Medlem af økonomi– og
forretningsudvalg samt
præstegårdsudvalget

Medlem af bladudvalget

EBBE NØRGÅRD PEDERSEN
Langballevej 108

ASTRID BRUUN BERTELSEN
Englodden 1

Medlem af kirke– og kirkegårdsudvalg, økonomi– og forretningsudvalg, messehageludvalg samt byggeudvalg.

Medlem af aktivitetsudvalg, sognehusudvalg og valgudvalg

ELSE SVENDSEN
Langballevej 117

Medlem af kirke– og kirkegårdsudvalg, sognehusudvalg, aktivitesudvalg og sognemedhjælperudvalg

SUSANNE LAURITSEN
Sekretær
Gyldenkronesvej 46

Medlem af aktivitetsudvalg, sognehusudvalg og sognemedhjælperudvalg

TORBEN PEDERSEN
Præstegårdsvej 46

JENS BECH
Langballevej 404

Medlem af kirke– og kirkegårdsudvalg,
valgudvalg, præstegårdsudvalg og
messehageludvalg

Formand for valgbestyrelsen og medlem af aktivitetsudvalget

HANNE DAVIDSEN
Obstrupvej 4
Sognepræst og ”født” medlem
Medlem af bladudvalg, aktivitetsudvalg, sognemedhjælperudvalg, præstegårdsudvalg, byggeudvalg og
messehageludvalg

JETTE ROSENBERG
CHRISTIANSEN
Tiset Præstegård
Sognepræst og ”født” medlem

Medlem af aktivitetsudvalget
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.
Det er februar - og tid for

GENERALFORSAMLING
Reserver derfor

TIRSDAG DEN 15. FEBRUAR 2005
Kl. 19.30 i SOGNEHUSET.
Dagsorden:
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag.
Valg
1.: Valg af formand
2.: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Hans Møller
Edv. Borgbjerg
Helmer Kemp Andersen
3.: Valg af 2 revisorer.
4.: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
5.: Valg af 1 revisorsuppleant.
6.: Fastsættelse af kontingent.
7.: Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være Bent Villumsen, Tandervej 9, i hænde senest 1 uge før.

Kaffe/te med brød kr. 15,-.

EFTER GENERALFORSAMLINGEN ……..
Skal vi lytte til brudstykker af nogle af de interviews som

Ingerlise Wendland
har optaget med gamle ”mårslettere” og i den forbindelse få os en snak om den enkelte person og det der bliver fortalt i
interviewet.
Kom og hør ægte lokalhistorie og deltag i ”snakken ” om personerne og byen - du er måske netop den der kan supplere
med yderligere oplysninger om byen som den var engang !!!

ALLE ER VELKOMNE !
Er du endnu ikke medlem, kan du blive det den aften.
Salg af lokalhistoriske hæfter. Der er også i 2004 udgivet et nyt hæfte: Barn i Mårslet i 1930’rne - Tage Hansens
barndomserindringer.
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 9. februar
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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TMG - Nyt

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

Torsdag den 24. Februar 2005

19.30

Halhuset Hemsen

Hovedafdelingen

Tirsdag den 29. Marts 2005

19.30

Halhuset

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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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

2004 blev et godt år for Kiosken og HalHuset.
I lighed med 2003 blev Kiosken og HalHuset i 2004 drevet af frivillige fra TMG’s medlemskreds.

Åbningstiderne er stadig de samme, mandag - torsdag fra kl. 16.30 til kl.22.00. Det lykkedes i slutningen af 2003 at besætte alle vagterne, og det har været situationen i hele 2004. Vi har kunnet holde de planlagte åbningstider, og herudover
har vi kunnet holde åbent ved stævner i week-ends, hvor de arrangerende afdelinger passer kiosken. Endvidere har der i
2004 været afholdt specielle arrangementer, bl.a. en Gourmet aften i juni og lillejuleaften var HalHuset rammen omkring
det velkendte lillejuleaften-arrangement fra Åstedet.
Udover at holde kiosken åben er der mange andre opgaver i forbindelse med driften af Kiosken og HalHuset, som klares
af frivillig arbejdskraft. Det er koordinering, regnskabsføring, disponering af varer, vask af håndklæder og viskestykker,
rengøring af emhætte og udsugning, afrimning af frysere, vedligehold af fadølsanlæg, småreparationer o.m.a. I 2004 fik
vi en Smiley, og er af Levnedsmiddelstyrelsen blevet pålagt at følge bestemte hygiejneregler. Dette skal styres og koordineres, og klares også af en frivillig.
TMG er de frivillige stor tak skyldig. Uden deres indsats ville det ikke være muligt at drive HalHuset, som igen i 2004
har måttet afholde ekstra omkostninger i forbindelse med tyveri og hærværk. I den forbindelse vil TMG også gerne udtrykke en stor tak til byens håndværkere, som ikke alene har bidraget til udbedring af skaderne, men tillige i 2004 har
sponsoreret en forbedring af tyverisikkerheden.
Så det er ikke alene med glæde, men også med stolthed at de mange frivillige og de mange andre der på forskellig vis
har bidraget til driften af Kiosken og HalHuset kan se tilbage på 2004. Alle har for alvor været med til at skabe et levende samlingspunkt for byens børn, unge og voksne.
Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen for TMG vil derfor gerne takke for den uvurderlige indsats i 2004, og vi vil
gerne sige tak til de mange der har aflagt HalHuset et besøg i årets løb, og vi ønsker alle i Mårslet et rigtigt godt nytår.
Med venlig hilsen
TMG
Børge Haaning Andersen
Næstformand og HalHuskasserer
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Badminton

Fjerritslevturen og trænerskifte
Lørdag d. 6 november 2004 satte 53 børn, 5 trænere og 2 ”tanter” fra TMG Badminton kursen mod Fjerritslev Fritidscenter. Det var den årlige fælles tur hvor vi spiller badminton, leger, snakker og hygger os sammen. Fjerritslev er efterhånden blevet et fast indslag i TMG Badminton – det er en tur der bare skal arrangeres og som mange af børnene ser
frem til.
Fjerritslev Fritidscenter består af et vandrehjem, 2 haller, en gymnastiksal og en svømmehal. Det giver ideelle muligheder for koncentreret træning i mindre grupper, leg og andre boldspil. Vi benyttede svømmehallen både lørdag og søndag.
Vi boede på vandrehjemmet, hvor børnene blev inddelt i små grupper, der selv skulle holde styr på deres nøglekort. Vanen tro blev der god brug for hovednøglen. At børnene selv fik ansvaret for deres værelser gav vel en vis fornemmelse af
frihed (under ansvar) og det administrerede de flot.
Turen var præget af glæden ved det at spille badminton og godt kammeratskab. Trænerne havde lagt et godt program
med stor afveksling. Der blev kæmpet bravt, svedt en del og grinet meget. Som ”tante” er det en stor fornøjelse at kunne
stå lidt ved siden af og betragte en flok glade børn der nyder spillet og hinanden. Tanterne stod for lidt forplejning lørdag
eftermiddag, hvor der blev stillet an med kage (bagt af forældre – og tusind tak for det) og sodavand. Ellers var tanternes
rolle mere blot at være der hvis der blev behov – og det blev der ikke. At se en flok, hvor aldersfordelingen strækker fra
9 – 15 år, der behandler hinanden med så stor omsorg og respekt er fantastisk. De store legede/spillede med de små og
alle passede på hinanden. Hvis blot alle børn var som disse badmintonbørn.
Trænerskifte

På trænersiden var vi år godt hjulpet ved at have hele 5 trænere med. Vores tidligere trænere, Merete og Rasmus F, vores
kampafvikler Morten og vores 2 nye trænere Anders og Rasmus T. Baggrunden er at vore ellers trofaste trænere, Merete
og Rasmus F. har valgt at stoppe i TMG. De har begge svært ved at få tiden til at slå til som studerende. Merete stoppede
i TMG d. 1. november 2004 mens Rasmus forlader os pr. 1. januar 2005. En stor tak til Merete og Rasmus F. for et godt
samarbejde og held og lykke fremover. I stedet har TMG Badminton lavet træneraftaler med de 2 tidligere hjælpetrænere Anders Bak og Rasmus Thomsen. Anders overtager Meretes mandagstræning mens Rasmus T. overtager onsdagene.
TMG Badminton har stor tillid til de to, da de har fungeret længe og godt som hjælpetrænere hos de tidligere trænere.
Turen til Fjerritslev gjorde ikke denne tillid mindre – tværtimod. Både Anders og Rasmus viste stort engagement og børnene er tydeligt glade for dem. Ungdomsudvalget er i gang med at finde nye hjælpetrænere.
Næste År
Der var bred enighed om, at næste års tur til Fjerritslev skal begynde allerede om fredagen, så vi får 2 overnatninger. Der
er ikke noget vi hellere vil, men der er også noget, der hedder økonomi. Skal vi have en tur med 2 overnatninger, skal vi
alle sammen hjælpes ad for at tjene lidt flere penge. F.eks. skal vi sælge en masse lodsedler da overskuddet herfra kommer ungdomsarbejdet til gode, og dermed også vores tur til Fjerritslev. En anden idé der blev luftet var at arrangere en
turnering. En idé Ungdomsudvalget og de nye trænere vil arbejde videre med.
En stor tak til 53 dejlige børn, 5 super-trænere og 1 tante.

Jesper Holm
Tante og ungdomsudvalgsformand
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Fjerritslevturen set med 2 pigers øjne.

Lørdag d. 6 november tog TMG badminton til det fem stjernede vandrehjem i Fjerritslev.
I weekenden spillede vi badminton, spiste, gik i svømmehallen og hyggede os på værelserne. Der var to store haller, som
vi brugte rigtig meget til badmintonturneringer, fodbold og underholdning. To gange var der mulighed for at komme i
svømmehallen, hvor der var vipper og legeredskaber. Vi boede på fire personers værelser, med eget toilet og fjernsyn.
Det var et rigtig godt vandrehjem, og maden var også helt i top. Lørdag aften var der underholdning, som vores hjælpetrænere Rasmus og Anders stod for. Det var en slags quiz, som var rigtig sjov. Derefter var der hygge, og klokken tolv
skulle alle være på værelserne.
Søndag klokken13:00 gik turen mod Mårslet igen.
Det var en rigtig god tur, men ærgerligt at den ikke varede noget længere. Da vi kom hjem var vi godt trætte, og vi ser
allerede frem til turen næste år.
Ida Kjærgaard og Signe Bünemann Staugaard.

DBF Landslotteri 2005

Sidste år havde vi for første gang nogensinde mulighed for at deltage i salg af disse lodder, og vi blev med fælles hjælp
den bedst sælgende klub med mindre end 250 ungdomsmedlemmer, og det blev vi sandelig også belønnet for. Der blev
solgt 940 lodder og med en bonusordning plus præmier for bedst sælgende klub blev det til: 13317,00kr. til TMG Badminton og det er mange penge i vores budget.
Vi vil også i år deltage i salget af lodder til landslotteriet. Alle vore ungdomsmedlemmer vil få tildelt min. 10 lodder,
som de hver især skal sælge Vi vil derfor opfordre alle om at støtte op omkring salget af lodder til DBF`s lotteri 2005.
Danmarks Badminton Forbund skriver:

Om landslotteriet

Badminton er uomtvistelig den sport i Danmark, der klarer sig bedst internationalt. Alle topspillere er placeret mellem
de 20 bedste på verdensranglisterne. Dette høje internationale niveau nås ikke uden det store arbejde, der ydes af mange
frivillige ledere i de danske badmintonklubber. Arbejdet kommer dog ikke kun de spillere til gode, der når toppen, men
også masser af unge, der blot har en sund fritidsinteresse i badmintonsporten. Overskuddet fra landslotteriet går til dette
ungdomsarbejde i Danmarks Badminton Forbunds medlemsklubber. Sælgerne er klubbernes egne medlemmer, og jo
mere de sælger, jo mere kommer der i klubkassen til aktiviteter for de unge medlemmer.
Lodderne er trykt i 150.000 ekspl.
Lotteriet afholdes i perioden 03.02.2005 til 03.04.2005 med tilladelse fra politimesteren i Glostrup.

Overskuddet tilfalder Danmarks Badminton Forbunds klubber samt DBF til anvendelse i ungdomsarbejdet. Lotteriets
regnskab fremlægges hos Danmarks Badminton Forbund.
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Ensomme ældre – også hos os
Ensomme ældre, der alt for sjældent
får besøg af pårørende. Den slags slås
de ikke bare med i København og Århus – det findes også i lune, trygge
Mårslet.

arrangementer med skolen. Det giver
somme tider nogle børn, som får lyst
til at komme et par stykker ad gangen
og besøge nogle af de ældre. Det er
utrolig dejligt,” fortæller Hanne Torp.

Problemet – den sociale forpligtelse har vi i fællesskab. I dag bor børn i
stigende omfang langt væk fra deres
gamle forældre. Det ville være rart,
synes vi, hvis nogle nærværende
voksne dér tog sig tid til vores forældre. Så må vi omvendt også tage os af
dem, der bor hér. Og det ér der brug
brug for:
”Vi har også ensomme ældre her,”
konstaterer Hanne Torp, formand for
Lokalcenter Kildevangs brugerråd.
Desuden er der de demente, hvis pårørende trænger til at blive aflastet:
”Tit er det faktisk lettere for en udefra
at tale med demente end for pårørende,” siger Hanne Torp. Som formand
for brugerrådet er hun bestyrer af lokalcentrets frivillig-indsats.

Lokalcenter Kildevang har i øjeblikket 28 frivillige knyttet til sig. Langt
de fleste er over 50, og det er praktisk, fordi man i den alder oftere kan
prioritere sin tid på en anden måde,
end yngre erhvervsaktive kan. Og en
række af de frivilliges job må nødvendigvis ligge i dagtimerne:
”Vi har prøvet at arrangere ting om
aftenen, men de ældre bliver så trætte
allerede kl. 19.30,” siger Hanne Torp.
Derfor mangler hun ikke mindst frivillige, der kan give en hånd i dagtimerne.
”Det handler fx om at hjælpe til, når
d e r e r f o r e d r a g o g s a n garrangementer. De ældre skal hentes
og bringes i deres lejligheder, og der
skal serveres kaffe og kage. Man kan
måske også sætte sig ned og drikke en
kop sammen med dem og lytte til,
hvad de gerne vil fortælle – den slags
er de meget glade for, og personalet
har ikke tid,” siger Hanne Torp.

Alle aldersgrupper kan være frivillige,
mener Hanne Torp. Som erhvervsaktiv kan man fx tage et af sine børn i
hånden og besøge en af de ældre,
mens manden / konen laver mad derhjemme – eller rydder af efter maden.
Det vil vække lykke …
Frivillige børn er også en stor glæde:
”Vi har haft et godt samarbejde om

De frivillige i dagtimerne deltager fast
i caféen, hvor omkring 20 ældre og
pensionister hver dag spiser deres varme mad. Der er én ansat knyttet til

caféen, og så hjælper en enkelt frivillig med at servere maden, inden den
bliver kold.
For nylig blev ”jobbet” som chauffør
på lokalcentrets bus besat.
”Vi har også to, der fast vander alle
blomsterne på lokalcentret og en frivillig, der står i et værksted i kælderen og hjælper dem, der måtte have
lyst til at arbejde dér,” siger Hanne
Torp.
I kælderen driver nogle andre frivillige et genbrugscenter, som sidste år
tjente så mange penge, at alle de ældre knyttet til lokalcentret kunne inviteres på gratis Mortens-and med tilhørende vin.
Er du interesseret? Hanne Torp modtager meget gerne henvendelser – enten på sit hjemmenummer, 86 29 27
10, eller på sin telefon på lokalcentret,
hvor hun bruger meget tid - 86 76 29
74.
Som ny frivillig bliver man hjulpet i
gang med de opgaver, der passer en
bedst, og det er ”tilladt” at deltage på
det niveau og med den tid, man har.
Det er også tilladt at trække sig med
æren i behold, hvis man hurtigt finder
ud af, at det ikke duer alligevel.
Birthe Jørgensen
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Aktiviteter i Februar.
Onsdag d. 2. Feb. kl. 14.00:
Gudstjeneste

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

Fredag d. 4. Feb. Kl. 14.00:
Syng med Josser Herold

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Søndag d. 16. Feb. kl. 14.00:
Banko v/Brugerrådet

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

Mandag d. 21. Feb. kl. 14.00:
Vita Lok - Modeopvisning
Fredag d. 25. Feb. kl. 14.00:
Hugo og Karen fortæller om deres rejse

Meddelelser:
Pensionsmedarb.: Mandag d. 7. Feb kl. 9-12
Genbrugsmarked.
Torsdag d. 10. og 24. Feb. kl. 15- 17
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.

Udstillingen i Lægehuset pt. og frem til 1 marts
2005 er af Sven Voxtorp, Engleddet 1, Mårslet

Venlig hilsen
Brugerrådet
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Nyt fra hjemmeplejen
Lokalcenter Eskegården og Kildevang
yder praktisk hjælp og personlig pleje
til ca. 330 borgere i området Beder,
Malling, Ajstrup og Mårslet.
Nu er vi startet på tredje år med frit
valg på området. Dvs. at borgere kan
frit vælge mellem at få hjælp fra lokalcentret eller private firmaer.
Indtil nu har 96% valgt af få hjælp fra
centret. Det ser ud til at det især er
yngre borgere, som starter med at
modtage hjemmehjælp, der vælger en
privat virksomhed, medens de borgere
som kender os, forbliver hos os
Vores mål er at beholde de gamle
hjemmehjælpsmodtagere og tiltrække
de nye hjemmehjælpsmodtagere.
Hvad er vi gode til?

Lokalcentret har ansat en stor gruppe
social- og sundhedhælpere, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter
og sygeplejersker.
Alle personalegrupper i hjemmeplejen

arbejder hele døgnet, både dag, aften
og nat
Personale har mange forskellige kvalifikationer.
Alle har en sundhedsfaglig uddannelse og et stort lokalkendskab.
Vi tilstræber, at matche personalet
med borgerens behov, således tilknyttes der faste hjælpere til den enkelte
borger.
Vi yder vores opgaver grundigt og
med god kvalitet.
Personalet er meget opmærksom på
og følger op på om behovet for hjælp
ændrer sig eller om der er behov for
en anden sundhedsfaglig hjælp eller
behov for aktivitet.
Vi lægger vægt på:
At borgeren er tilfreds med den hjælp
de modtager.
At vi overholder tiden
At vi yder en god hygiejne
At personalet er imødekommende og
lyttende.
At personale og deres leder har stort
kendskab til den enkelte borger.

Området er delt op i to grupper med
hver sin leder:
Hjemmeplejen Kildevang, der dækker
halvdelen af Beder og Mårslet
Hjemmeplejen Malling, der dækker
Malling, Ajstrup og den anden halvdel af Beder
Når borgeren er visiteret til en ydelse
og borgeren har valgt lokalcentret
som leverandør af hjælpen, tager lederen af hjemmeplejegruppen på besøg hos borgeren for at fortælle om
ydelserne, lære borgeren og dennes
behov at kende og aftale tidspunkt for
hjælpens opstart.
Er der behov for hjælp straks startes
hjælpen op og lederen aftaler besøg i
nærmeste fremtid.
Vi håber på et godt samarbejde i
2005.
Ingrid Jespersen
områdechef
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Fredag den 4. februar kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - Askov højskole i 60'erne.
Onsdag den 9. februar kl. 19.30
Hvad kræver velfærdsstaten af os? Kan vi leve op til kravene?
Foredrag ved professor Jørn Henrik Petersen, SDU
Fredag den 11. februar kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - Medlem af SF. Hvad ville jeg dog der?
Fredag den 18. februar kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - Grønlandsoplevelsen og dens betydning.
Onsdag den 23. februar kl. 19.30 (*)
Klaverkoncert ved Sven Birch
Se evt. www.tesmus.dk
Fredag den 25. februar kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - Da den kritiske holdning blev mondæn.
Onsdag den 2. marts kl. 19.30 (*)
New Jungle Orchestra
Se evt. www.tesmus.dk

Alle er velkomne
Foredragsserien Mands Minde med Niels Højlund
koster 50 kr pr. foredrag eller 400 kr. ved samlet køb af billetter til alle 12 foredrag.
Bus direkte til Testrup Højskole fra Musikhuset kl. 16.15 - er tilbage kl. 18.30. Pris 30 kr. tur/retur.
Højskolens arrangementer (hvor intet andet er nævnt): Entré 30 kr. inkl. kaffebord.
Medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds/Musikforening - 20 kr.
(*) Musikforeningens arrangementer: Entré 50 kr.
Medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds/Musikforening - 30 kr.
Se nærmere om musikarrangementerne på www.tesmus.dk

Medlemskab af Skolekredsen/Musikforeningen (100 kr./årl.)
tegnes ved henvendelse til skolens kontor
tlf. 86 29 03 55 - e-mail: testrup@testrup.dk
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FRA ÅRET 2004, et tilbageblik..
Der var en gang, - sådan begynder mange af H.C.Andersens eventyr, og netop i indeværende år skal vi alle til at beskæftige os med ham. Det er jo 200 år siden han blev født.
Selvom indledningen er stjålet fra digteren, så er det Mårslet det her drejer sig om.
Byen juletræ er for længst slukket, og hverdagen sænket sig over byen. Men træet stod rigtigt flot i år, uden en eneste
afbrydelse.
Et eller andet sted skal takken hen, for vi er meget tilfredse med , at juletræet helt undgik nogen form for ødelæggelser.
Tak for det til store og små. Tak til de private der fandt på at donere træet til Juletræslauget, og dermed til byen.
Det smukke træ har vi alle glædet os over.
Nytårsluntningen 2004. - sidste år
Ved Nytårsluntningen for mere end et år siden, var en af opgaverne at forsøge at tippe, hvad der kunne hænde i 8320
Mårslet i året 2004.
Der var faktisk ingen der havde 13 rigtige på den tipskupon. Som den eneste der havde 12 rigtige var Peter Vestergård
( Ovesdal ). Han fik gevinsten, - der var en flaske Julesnaps af byens egen.

Der blev spurgt ……
1. Udkommer Mårsletbladet i farver ?
2. Bliver buslinie 1 ført igennem til Mårslet?
3. Bliver 2004 juletræet større en 2003 ?
4. Bliver mobilmasten på Hørretvej 28 fjernet igen?
5. Åbner FAKTA i Mårslet i 2004?
6. Får TMG valgt en ny hovedformand ?
7. Begynder der mere end 80 i Mårslet skole ?
8. Bliver det en kvinde der bliver årets mårsletter?
9. Vinder Mårslet-drengen Mads Larsen VM i boksning?
10. Er Anne Worm formand for Fællesrådet i hele 2004?
11. Får Mårslet en rundkørsel i syd ?
12. Åbner der en frisørsalon i den gamle tandlægeklinik ?
13. Kommer der en ny "Mona" i HalHuset?

Svaret var Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
ja
Nej

Sådan blev den endelige tipskupon. For spørgsmål der ikke giver sig selv er svarene…………. Juletræet var ca. 1½ meter mindre, - FAKTA har faktisk ikke åbner endnu,- Kurt Kirkedal Laursen blev valgt til hovedformand i TMG,- Der begyndte 79 børn i skolen, - Kim Rasmussen fra TMG Fodbolden venner blev årets mårsletter, Mads Larsen skulle ha`
bokset VM kamp, men måtte melde afbud, på grund af en skade, - Ja, der kom en damefrisør, - Ingen ny bestyrer i HalHuset.
Med venlig hilsen Mårslet Juletræslaug.

34

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2005

MÅRSLET VANDVÆRK I/S
GENERALFORSAMLING
Torsdag, d. 10.3.2005 kl. 19,30 i Mårslet Borgerhus.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger
før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet.

PRISER 2005
Fast afgift, almindelig måler, pr. år ……………………………….. kr. 250,00
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter ….. …………………………... kr. 29,60
Incl. moms.

BETALING 2005
D. 10.02.2005, d. 10.06.2005, og d. 10.10.2005.

KONTAKT
Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888
Karl Jørgen Jensen, kasserer, tlf. 86296714
E-mail: maarsletvand@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk

Ny E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk

Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Www.maarslet.net
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