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MÅRSLET VANDVÆRK I/S

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

MÅRSLET-bladet MARTS 2005

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 1900
stk.— dog ikke i januar og august.
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Nyt til blad og web –
det kommer ikke af sig selv!
Ingen trives i et tomrum, og en væsentlig kvalitet i et lokalsamfund som
vores er, at vi kender mulighederne og ved, hvad der sker og hvad der
bliver diskuteret.
Til det brug er Mårslet i den overdådige situation af have to nyhedskanaler: Net og blad.
Men nettet lever ikke af luft – der skal fyldes informationer i.
Det samme med bladet – det lever kun i kraft af de ting, læserne sender
ind.
Med denne reminder vil blad og web sammen gøre opmærksom på, at vi
ikke bare er til for at formidle nyheder fra de store institutioner som Fællesråd, skole, kirke og idrætsforening – men bestemt også fra grundejerforeninger, børneinstitutioner, interessefællesskaber, spejdere, aftenskole,
erhvervsliv, diverse officielle udvalg og ”folk i øvrigt”, som tager initiativer eller ”bare” har noget på sinde.
Husk også, at selv små nyheder er vigtigt kit i et lille lokalsamfund. Og at
lokalsamfundet måske fortsat bliver betragtet som lille, fordi vi i store
træk ved, hvad hinanden laver.
Det er tit sådan, at man finder dét mest interessant, som ”de andre” går
og diskuterer / finder på.
Men det betyder også, at andre vil glædes ved at høre nyt fra jer.
En af vores store institutioner har fast et punkt på sin mødedagsorden
med ”Nyt til blad og web”. Idéen er hermed videregivet.
Mårslet-Bladet ligger nu på nettet som pdf-fil – find det via Mårsletnettet eller direkte på maarslet-bladet.dk Find dér også en email-adresse,
du kan sende stof ind på.

Distribution: Postvæsenet.
Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57

Mårslet-nettet finder du på maarslet.net – fra forsiden er der link med en
mail-adresse, du kan sende ind på.

Tryk: Tranbjerg Tryk. Tlf. 86 29 13 68

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

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

Visbjerg Hegn 78
Åbakken 7
Ovesdal 38
Bedervej 16
Ovesdal 28
Frøkærparken 84
Obstrupvej 7
Bedervej 36
Præstegaardsvej 7C

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

Tlf. 86 29 90 52
Tlf. 86 29 81 15
Tlf. 86 29 34 10
Tlf. 86 29 09 07
Tlf. 86 29 68 65
Tlf. 86 29 39 22
Tlf. 86 29 53 90
Tlf. 86 29 25 05
Tlf. 86 29 26 06

anne.worm@webspeed.dk
steenbille@mail.tele.dk
kesc@tdc.dk
Sorensen@hansen.mail.dk
vest@post.tele.dk
larskristiankristiansen@hotmail.com
advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk
emma.soe@mail.dk
jacoblind@tdcadsl.dk
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING
finder i år sted
SØNDAG DEN 3. APRIL
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sidste år kr. 25.565,- eller om muligt overgå dette beløb. Vort mødested bliver som tidligere NORDEA på butikstorvet.
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune blev 2 vundet af indsamlere i Mårslet.
Igen i år håber Århus Lokalforening at få sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne.
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 3. april.
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42. Jeg bor Agervej 7.

Ane-Mie Nielsen
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MårsletBladets venner
Føler du, at du følger med i den debat og i de aktiviteter, som foregår i Mårslet og omegn?
Svarer du ja, er du måske også villig til at støtte MårsletBladet økonomisk.
I bladet finder du et indbetalingskort. Indbetaler du f.eks. 100,00 kroner via posthus eller bank, er du med til at støtte
MårsletBladet.
Udgifterne til trykning og distribution er tunge poster på et budget, der kun baserer sig på annonceindtægter og tilskud
fra Fællesrådet, Kirke, Skole TMG og andre foreninger
MårsletBladets Venner blev oprettet ultimo 1998, med det formål at styrke bladets økonomi.
I de forløbne år har bladet således modtaget et anseeligt beløb fra privatpersoner og diverse foreninger.
Uden disse tilskud ville det havde været nødvendigt med kraftige besparelser på Bladet, som ville havde medført en forringelse af bladet.
Det er således lykkedes os gennem de forløbne år, at komme ud med et lille overskud hvert år og få etableret en sund
økonomi.
Man kunne måske derfor fristes til at stoppe aktiviteten MårsletBladets venner.
Men stigende antal husstande i Mårlset, gør at vi nu for andet år i træk må forøge oplaget med 100 stk. Stigende trykudgifter samt en væsentlig stigning til porto for udsendelse af bladene, gør at vi ikke kan budgettere med overskud det
kommende år.
Derfor finder vi at MårsletBladets venner stadig er lige aktuel og en økonomisk støtte til bladet er derfor fortsat kærkommen.
Vi vil gerne at bladet kan fortsætte sin linje som et blad, der sikrer dig indsigt i de lokale begivenheder og hændelser
samt være et forum for debatskabende indlæg.
Den støtte vi på denne måde har modtaget de sidste par år, har lige været den ekstra ressource, der gjorde at vi ikke af
spare hensyn, var nødt til at beskære bladets sideantal eller stof til bladet.
Bladgruppen
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Borgerhus nyt
Det er nu over 2 måneder siden Borgerhuset i Mårslet ved et talstærkt
fremmøde på generalforsamlingen
blev reddet på målstregen.
Hvad er der så sket siden da, hvordan
vil Borgerhuset markere sig i fremtiden og hvorledes har du som borger i
Mårslet mulighed for at give dit bidrag til Husets fortsatte eksistens.
Mårslet Borgerhus et samlingssted for
byens borgere, Grundejerforeninger
mv. – centralt placeret i bykernen.
I weekenderne er huset booket til private arrangementer og i hverdagstimerne udlejet til forskellige foreninger. Borgerhuset forestår også udlejning af lokalerne til Børnehaven Valnødden.

Da Borgerhuset er til for byens borgere, vil vi meget gerne opfordre til at vi
står sammen om at opretholde husets
fortsatte virke. Vi har i dag ca. 150
medlemmer af Borgerhuset, som via
et årligt medlemskontingent på kr.
100,00 er med til at opretholde de aktiviteter, som omgiver huset.
Vi vil gerne udvide medlemsskaren –
på den måde står vi stærkest til at møde fremtiden og dermed forstærkes
også chancerne for at huset kan forblive i Mårsletborgernes hænder.
I næste udgave af Mårslet Bladet vil
vi bringe et indlæg om vore aktiviteter og hvad huset kan tilbyde Dig.
Vi har masser af spændende visioner
for fremtiden bl.a. er vi i færd med at

planlægge Grundlovsdag 2005, som
vi håber kan få større opbakning end
tidligere – vi vil i hvert fald gøre vores ypperste for at byen igen kan få
det traditionsrige arrangement tilbage
på ret kurs.
I næste nummer af Mårslet Bladet vil
du også kunne finde et indbetalingskort. Du skal blot påføre navn og
adresse og indbetale girokortet på
posthuset, banken eller via din Netbank.
Vi glæder os til at høre fra Dig. Støt
Borgerhuset – det er Dit hus.

Bestyrelsen
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Hamlet i ny version

Stjerne - død

Læs 8. kl.s indlæg

Læs MSVs indlæg

Atter sikrede Mårslet skole sig Miljødiplomet. Det blev festligt fejret - og eleverne var glade og stolte.
Billederne er desværre ret mørke - men her på de følgende sider er nogle stykker.

Lederen
Af B ODIL HVID, Skoleleder

Miljødiplomet atter i hus
Indskrivning af elever til børnehaveklassen 2005/2006
Antallet af indskrevne elever til kommende
børnehaveklasser er i skrivende stund oppe
på 76.
Holder dette tal, dannes der tre børnehaveklasser med henholdsvis 26, 25 og 25 elever.
I lyset af de forestående udbygningsplaner
for Mårslet er det sandsynligt, at der inden
for en kortere årrække vil komme elever til
fire klasser på flere årgange, og det behøver
nødvendigvis ikke at være fra starten i børnehaveklassen, men kan forekomme senere

i skoleforløbet. Der skal være 81 elever på en
årgang for at udløse ressourcer til den fjerde
klasse, og pengene vil først komme i forbindelse med starten af et nyt skoleår. For at være på forkant vil vi i løbet af foråret udarbejde
et princip og retningslinier for, hvordan en
eventuel overgang fra tre til fire klasser skal
foregå.
Samarbejde med Aarhus United
To af skolens 9.klasser blev i 8.kl. tilknyttet
Aarhus United, det tidligere Århus Olie, i et
samarbejde mellem skole og erhvervsliv.
Samarbejdet bestod bl.a. af et besøg på virk-
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-somheden, som omtales på skolens
hjemmeside. I uge 15, hvor 9. klasserne har en naturfaglig fordybelsesuge,
kommer der en kemiingeniør fra virksomheden ud en hel dag og underviser
eleverne i de tre niende klasser i skolens fysiklokale. Ingeniøren vil med
eleverne lave forsøg, som relaterer sig
til de processer, der foregår på virksomheden, og de elever, der er specielt
interesseret, kan så sidst på ugen komme ind på virksomheden og se, hvordan det foregår i praksis.

Den første gang, vi fik miljødiplomet, blev det overrakt af rådmanden,
men denne gang har vi selv foranstaltet en markering, bl.a. for at sikre os,
at eleverne får kendskab til alle de
forskellige tiltag, som faktisk foregår
på skolen.

Miljødiplomet i hus
Torsdag den 10. februar holdt skolen to
miljødiplomoverrækkelser for henholdsvis de yngste og ældste elever. Et
orkester bestående af skolens lærere
spillede begge steder, og hos de yngste
blev der sunget en til lejligheden skrevet sang, hvor vi ønskede hinanden tillykke med, at vi for anden gang, og
stadigvæk som de første i kommunen,
har fået tildelt miljødiplomet for arbejdet med det grønne islæt både på det
tekniske og det pædagogiske område.

Miljøsang 2005
Melodi : Jamaica
På Mårslet Skole der gør vi en masse,
Vi har miljøet, vi passer på.
Vi er i gang i hver eneste klasse,
så her bli’r sundt og dejligt at gå.
Miljøet, miljøet, miljøet.
Vi passer alle sammen på miljøet.
Miljøet, miljøet, miljøet.
Det’ vigtigt, at vi passer på miljøet.
Vi laver kasser hvor stæren kan være,
sorterer affald og holder rent,
udruger æg og får kyllinger kære.
Vi sørger for, at alting er pænt.
Miljøet, miljøet, miljøet.
Vi passer alle sammen på miljøet.
Miljøet, miljøet, miljøet.
Det’ vigtigt, at vi passer på miljøet.
Der er så meget, vi sammen har nået,
og som vi lærte om vores jord.
Et fint diplom har vi alle nu fået,
Det bli’r hængt op ved Bodils kontor!
Til lykke, til lykke, til lykke.
Vi er så glade og vi si´r til lykke.
Miljøet, miljøet, miljøet.
Det’ vigtigt at vi passer på miljøet.

Ordensregler/Leveregler
Elevrådet og det pædagogiske personale arbejder for tiden på at revidere
skolens ordensregler, som vi har
valgt i stedet at kalde leveregler. Skolebestyrelsen har lavet et udkast ud
fra skolens værdisæt, som er til behandling i de enkelte klasser og tilbagemeldingerne fra klasserne sammenskrives af elevrådet, inden det
sammen med lærere og pædagogers
forslag afleveres til skolebestyrelsen.
Herefter bliver det skolebestyrelsens
opgave at udarbejde et endeligt forslag, som kommer til høring blandt
elever og personale. Om alt går vel,
forventer vi, at de nye leveregler kan
træde i kraft ved det nye skoleårs
start.

Nu har vi under stor festivitas fået overrakt Miljødiplomet til eleverne. Først for 0.5.klasse og senere ved 6.-10.
klasse. Vi havde et 6-mands
"grønt" lærerorkester og
sange lavet specielt til lejligheden. Der var særdeles festligt - og eleverne var glade og stolte. Der blev gjort meget ud af at fortælle, hvorfor
vi kunne få diplomet, så eleverne også fik indblik i, at
det ikke kun er deres indsats,
det drejer sig om, men også
den teknisk/administrative
del. Og hvor hårde forvaltningen er i deres vurderinger.
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Morgenstund har guld i mund …
Af E RLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen
Er noget af teksten fra en kendt salme
som kunne være sunget en morgen ved
fællessamlingen klokken 8.00 i Ahuset. Vi har i snart 4 år haft det faste
punkt at skoledagen og dermed undervisningen starter med fælles morgensang for alle elever i 0 – 3 klasser der
samles på rækker i A- huset og afsynger en sang – for derefter at gå til de
respektive klasser for at fortsætte med
dansk, matematik eller hvad der nu står
på skemaet.
Vi tror at de fleste, både elever og lærere er glade for at dagen startes på
denne måde og det er samtidig fint at
der også er en god opbakning fra mange forældre der ofte danner krans om
de mange elever i et fyldt A-hus. Opmærksomhed og opbakning er noget vi

Forår på vej
I februar måned fejrede vi fastelavn på
stuerne. 0. og 1. klasses grupperne
holdte deres fornøjelige fastelavnsarrangementer i SFO-tid,
mens de store, 2. og 3. klasses
børnene blev inviteret til fest
om aftenen. Alle grupperne
havde nogle rigtig gode arrangementer med flotte udklædninger og højt humør.
Torsdag d.10. februar havde vi
igen besøg af skolekonsulent
Teis Trane, hvor han fortalte
om porteføljemetoden. Metoden går i skolen ud på, at barnet samler sine ”produkter” i
mapper, som efterfølgende bliver evalueret løbende. Vi vil
nu overveje hvordan vi vil kunne bruge
denne metode i vores verden, hvor vi
har fokus på barnets personlige, sociale
og kulturelle udvikling.

alle skal være glade for og succesen
er derfor også noteret med en vis tilfredshed for os der har været med til
at igangsætte et sådant fast bestanddel på skolen.
Bagsiden af medaljen, for sådan en er
der også, er de omkringliggende logistikforhold – parkeringspladsen ved
hallen er ofte propfyldt i tidsrummet
7.45 – 8.10, i hvilket tidsrum såvel
skolebus som busser der skal transportere elever til svømning eller andre udenbys aktiviteter også skal ind
på pladsen kommer. Dette medfører
til tider kaotiske og mere eller mindre
groteske parkeringsløsninger – på
tværs , ud for de gule striber – umiddelbart i indkørslen og så videre.

Ikke just gode rollemodeller for vore
små poder vi på andre tider forsøger
at lære de gode leveregler i trafikken
og som vi i andre forhold forventer
skal lære den rigtige adfærd når de
indenfor skolens rammer. Så derfor
medforældre på skolen – kan vi ikke
gøre det lidt bedre? – også selvom vi
er utålmodige og lidt stressede lige
før skoletid.
Lad dette være en opfordring – og
måske skal vi overveje at synge ”Det
er så yndigt at følges ad”, det er det
især hvis man har nogen at følges
med på cykel eller gå-ben – det kunne være sammen med far eller mor
der skal til morgensang.
Vi ses til mønstring klokken 8.00

Af DIDDE OG K ATRINE,

Gul stue og Hobixen
Derudover har vi haft tre hold fra 1.
til 3. klasse med i en holdskakturne-

videre til semifinalerne, og skal møde
Åby Skole og Hasle Skole, det bliver
spændende.
2. og 3. kl.s grupperne har i
februar haft travlt med dette
års teaterforestilling, ”Lille
Claus og Store Claus”. Der er
blevet arbejdet intenst med at
øve replikker, sange og producere kulisser med videre.
Vi er allerede gået i gang
med forberedelserne til dette
års festival. Den kommer til
at have temaet ”Den Eventyrlige Festival”, i anledning af
H.C. Andersen året.

ring for SFO’er i Århus Kommune.
De har været med til mange spændende kampe, men 1. kl. skulle desværre møde 2. kl. og blev slået… 2.
og 3.klassesholdene er begge gået

Vores årlige pædagogiske weekend,
som normalt er placeret i foråret, er i
år flyttet til efteråret. Den vil komme
til at dreje sig om emnet kommunikation.
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Hamlet går til TV2

Af MORTEN (8.a), ASKE (8.b)

og F IE (8.c)

Hele 8. årgang på Mårslet
skole arbejdede i ugerne
49-50, i timerne 10:0012:45 med teaterstykket
”Hamlet går til TV2”.
Lærerne har valgt at
blande årgangen sammen,
så man også kommer til at
arbejde sammen med nogle
fra parallelklassen.
Der er lavet forskellige
grupper til projektet: en
skuespillergruppe, en musikgruppe, en kulissegruppe, en rekvisitgruppe, en
kostumegruppe, og en PRgruppe, som laver plakater, invitationer mm.

on for andre forfattere.
Shakespeare var både forfatter, skuespiller, og digter. Han levede fra år
1564-1616, så han blev
altså 52 år gammel.
Denne udgave af ”Hamlet”
er en ganske anden end den
oprindelige og er skrevet af
Torben Nielsen, som skriver, at teksten i stykket er
forandret og delvist ført
ind i et moderne univers.
Ifølge Torben Nielsen er
formålet med denne anderledes udgave: et godt grin,
og en indføring i klassisk
teater.

Det er Shakespeare, der
har skrevet ”Hamlet”.
Han skrev det i år 1600,
men i Danmark introduceres ”Hamlet” først rigtigt i 1813, og hans værker blev en stor inspirati-

Forestillingen blev opført
for ungdomshuset på skolen (6.-10. klasse), og for 8.
årgangs forældre.

Tak for hjælpen
I uge 5 havde vi i 9.kl. projekt uge.
Overskriften for ugen var Forandring”.
Vi havde valgt at fokusere på vilkårene for børnene i Afrika og havde i
den forbindelse lavet en indsamling
af tøj og legetøj.
Det var en helt fantastisk opbak-

Af CÆCILIE & CAROLINE (9.b)

ning, vi fik til vores projekt. Rigtig mange havde taget tøj og legetøj med i skole torsdag den
3.2.2005 og andre havde valgt at
sige ja tak til at få deres bidrag afhentet om aftenen. Vi har indsamlet ca. 10 store sorte sække tøj og
ca. 6 sorte sække med legetøj,
hvis ikke mere.

Alle tingene vil nu blive givet til
organisationen ”Red barnet”, der
vil sørge for at jeres bidrag vil
komme børnene i Afrika til gode.
Vi vil gerne sige mange tak for
hjælpen og håber at vores projekt
kan være med til at gøre en forskel for børnene i Afrika.
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Balders død og stjernekiggeri
Af STEEN BILLE, Formand for MSV
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Med ét bliver der stille, helt stille i
gymnastiksalen. Katrine Faber tager en
dyb indånding, kigger rundt og siger
”pilen af mistelten borer sig ind i hjertet på Balder og han dør”. De 150 børn
fra 3.-4. klasserne skramler lidt med
fødderne og puster ud igen.
De er klar til at høre resten af den dramatiske fortælling om Balders Død intenst gestaltet i ord og af Katrine Faber
og akkompagneret af Aksel Striim på
lyre og
trommer.
Mårslet
Skoles
Venner
er igen
vært for
et arrangement i
skoletiden i
samarbejde
med lærerne.
Eventyrstemningen breder sig blandt børnene
mens de hører om Loke, Sleipner, Hel
og alle de andre navne fra den nordiske
mytologi.
Nogle af navnene er svære, andre kender de i forvejen, men historien lever
de sig ind i ligesom børnene fra samtlige 0., 1. og 2. klasser gjorde timen før
da Faber og Striim fortalte eventyret
om Pjaltehætte for dem.
Dramatik, forundring og oplevelse. Tre
nøgleord for den ekstra dimension
MSV gerne vil give børnene. Et fjerde
ord kan tilføjes, nemlig bevægelse.
Samtlige børn fra de 15 klasser, 375 i
alt, sluttede hver deres arrangement af
med en kædedans anført af de to gæster igennem gymnastiksalen.
MSV havde bevilget 8.500 kroner til
de to fortælletimer.
En stjernestund
2.b og 2.c har også nydt godt af MSV’s
støtte på anden vis. Da de arbejdede

tværfagligt med emnet ”stjerne” fik
deres lærer penge til at gæste Stenomuseets planetarium for at få en
god kickstart på arbejdet.
Oplevelserne og den nye viden omsatte børnene siden i tegninger og
malerier af stjerner, historier og salmer om stjerner, de lavede ønskestjerner og skrev stjernedigte som
de her to:
”Hej du lille stjerne / du vil gerne
til det
fjerne /
du møder en
herre
der er
moderne”.
”Hej
du flotte
stjerneskud /
går du
ud med
stjernebud / hej du store stjernegud /
har du noget stjernehud / ja, du lille
stjerneskud”.
Besøg hos stjerne
Også 7. årgang valgholdet i billedkunst fik økonomisk støtte af MSV
til at kigge inden for hos en anden
ny stjerne - installationskunstner
Olafur Eliasson på Kunstmuseet
Aros. ”Mærkeligt”, ”fascinerende”,
”spændende” er nogle af de ord de
unge hæfter på oplevelsen af hans
værker. Især Anne fra 7.a har skrevet en lang beretning fra turen, bl.a.
disse ord: ”Inde i rummet ved siden
af var lyset i loftet gult. Alt hvad
man så på så gammelt og slidt ud.
Man lignede noget som var trådt ud
af et gammelt fotografi. Men så fortalte guiden os at når lyset er gult,,
arbejder hjernen på at find
ekontrastfarven og hvis man kiggede ud ad døråbningen, var alt lilla”.

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
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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Aktiviteter i Marts.
Onsdag d. 2. Marts kl. 14.00:
Gudstjeneste
Søndag d. 6. Marts kl. 14.00:
Banko v/Venneforeningen
Mandag d. 7. Marts kl. 14:00:
Syng med Bente Fisker
Onsdag d. 9. Marts kl. 14:00:
Lysbilleder fra Mexico v/Kaj Rønnov
Søndag d. 13. Marts kl. 14.00:
Banko v/Brugerrådet

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

Hver tirsdag kl. 14.00: I Underhuset:
Træværksted for
alle interesserede.
Meddelelser:
Pensionsmedarb.: Mandag d. 7. Marts
kl. 9.00-12.00
Genbrugsmarked.
Torsdag d. 10. Marts kl. 15.00- 17.00
Markedet er placeret i kælderen under det nye plejehjem.
Ret til ændring forbeholdes.

Venlig hilsen
Brugerrådet

Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet.
tlf. 86 76 2970.

Mårsletbladet på nettet
Www.maarslet-bladet.dk
E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Retræte - tid til hvile, stilhed, bøn og eftertanke...
Den nødvendige hvile
Mange oplever hverdagen som meget krævende – med højt tempo, tæt
tidsskema og en tit uudtalt forventning om hele tiden at være effektiv.
Der skal produceres noget, der skal
ydes noget hele tiden.
Men livet bæres ikke af aktivitet
alene. Vi har også brug for dage
med ro – dage med stilhed og indadvendthed, der kan give plads for den
omtanke og eftertanke, der er nødvendig for at kunne finde og genfinde ledetrådene i vores liv. Det er lettest at gøre, når man har hverdagen
lidt på afstand.
Retræte betyder at trække sig tilbage. Jesus siger: "Kom med ud til et
afsides sted, hvor I kan være alene
og hvile jer lidt". (Markus 6 v.31)
Stilhed giver plads
De fleste retræter foregår i stilhed.
Der vil typisk være regelmæssige
andagter og oplæg, og man kan tale
med lederen, men derudover taler
deltagerne ikke med hinanden under
retræten.
Ideen om at være stille i flere dage
kan umiddelbart virke som en mærkelig, nærmest tåbelig idé, - unaturlig og spild af tid. I hvert fald gør
mange til daglig alt for at undgå den.
Vi er konstant omgivet af larm og
støj – fra musik og muzak, fra trafikken og menneskers aktiviteter. Første gang man står over for at skulle
prøve at være stille, føler man det
måske akavet, kunstigt, lidt pinligt.
Efterhånden, langsomt og umærkeligt, begynder stilheden at give mening.

Stilheden giver plads til, at vi møder os selv og den, vi – måske – tror
på. Stilheden giver mulighed for at
åbne sig for Guds nærvær. Åbenhed
og forventning gør ganske vist sårbar. Men den giver også chancen for
at blive helet.
Bøn: at lytte og at undres
At lytte i åbenhed til Gud er bøn.
Det er vigtigt at give denne lytten til
Gud og samtale med Gud tid og sted,
ellers forstummer den.
Lukas fortæller i begyndelsen af
fortællingen om Jesu liv, at alle undrede sig, og at Maria "gemte alt dette i sit hjerte og grundede over
det" (Luk. 2.17-20 og 33).
"Undren er en form for betragtning, der ikke straks lader sig bremse af tanker eller følelser, men fastholder en åben skuen ind i det, man
ikke intellektuelt fatter; som for eksempel Gud. I undren ligger genkendelsen af noget, man dybt inde ved,
men ikke kan forklare og derfor ikke
har ord for. Undren kan hjælpe med
til at rense vores hjerter, få vores
ører til at høre og vores øjne til at
se. – Undren over Gud er også en
form for ydmyghed, en accept af, at
Gud er et mysterium."
Bønnen lever af erindring og vision. Alt det, som var og det som skal
blive er i mødets øjeblik tilstede der,
hvor vort liv bliver gennemsigtigt for
Herren – der, hvor håbet gror.
Eftertanke
En retræte er således nogle dage i
stilhed, hvor man trækker sig tilbage
fra hverdagen for at give sig selv tid

til at overveje de dybere aspekter i
livet – livet som helhed eller i den
form eller med det indhold, det for
tiden har for den enkelte.
Mødet med Gud er befriende. Den
opstandne Jesu ord indledes i påskeberetningerne med: "Frygt ikke, fred
være med jer", og afsluttes med påbudet "gå ud". Og når man er fri,
kan man tale. Hvis Gud er – hvis han
findes – så må det være godt og nødvendigt at tale om ham og med ham
og lade Gud tale til os – lade Gud
fylde os, som et kar fyldes med
vand. At tage på retræte er at anbringe sig på et sted, hvor der er stilhed og rum for at lade evangeliets
budskab synke ned og blive det
kraft-center, som gør dette "at gå ud"
muligt.
Man fortæller om en udslidt brændehugger, som blev ved med at spilde både tid og kræfter på at hugge sit
brænde med en sløv økse. Han sagde, at han ikke havde tid til at standse og skærpe den.
Man tager på retræte for at skærpe
øksen.
Hvor tager man hen?
"Skovhuset" er et lille retrætehus
bygget til formålet. Huset ligger
gemt i nogle skovklædte bakker
uden for landsbyen Sdr. Vissing i
Brædstrup Kommune, ca. 20 km fra
hhv. Skanderborg, Horsens og Silkeborg. Der er busforbindelse fra
Skanderborg. Området er et skovområde med et rigt plante- og dyreliv
og med masser af muligheder for at
færdes ude i naturen, hvor kun fjerne
lyde minder en om hverdagen. Huset
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er enkelt indrettet med eneværelser,
fællesrum og et særligt andagtsrum.
Huset er indrettet handicapvenligt.
Ved siden af oplæg og regelmæssige
andagter er der altid god tid til rådighed til deltagerne selv. Også maden
er enkel og sund. Under måltiderne
spilles stilfærdig musik, som måltidets lyde kan forsvinde lidt i. Både
naturen og de enkle rammer er med
til at give gode betingelser for at
koncentrere sig om retrætens formål.
Hvem står bag?
Huset drives af Skovhusgruppen,
en gruppe frivillige tilknyttet Det
økumeniske Center, Århus. Skovhusgruppen arrangerer retræter, som
annonceres i "Skovhusbladet", der
sendes til alle interesserede 4 gange
årligt. Desuden lejes huset ud til andre til retræter eller lignende arrangementer, der er i tråd med husets
formål. Husets økonomi er baseret
udelukkende på frivillig arbejdskraft
samt frivillige økonomiske bidrag.
*
Kilde: Skovhusets introduktionshefte
"Tid til eftertanke".
Oplysninger om Skovhusets retrætetilbud og udlejning kan fås ved henvendelse til:
Skovhusgruppen, Det Økumeniske Center, Kløvermarksvej 4,
8200 Århus N. Tlf. 86 16 26 55 - skovhusgruppen@retraetehus.dk eller www.
retraetehus.dk
*
På websiden www.retræte.dk kan der
findes flere oplysninger om retræte i
Danmark.

Indre mission.
Onsdag den 16. marts bliver der
mulighed for sammen med Dorthe B.
Bjerge, Mårslet, at synge nogle nye
gospel- og lovsange. Har du en sang,
du kunne tænke dig at lære, så kontakt
Dorthe, tlf. 8629 5002, i god tid inden
16. marts. Der bliver måske også tid
til at synge nogle af vore mere kendte
lovsange.
Arrangementet foregår i Sognehuset
og begynder kl. 19:30.

Mariehønen.
Mariehønen er legestuen for de 0-6
årige og deres forældre.
I marts måned arbejder vi med en
påske-collage.
Har du lyst til at se, hvad der ellers
sker i Mariehønen, er du velkommen
på Langballevej 82 hver mandag fra
16:15 - 17:30.
Du kan også ringe til Jette på
tlf. 8628 9965 eller Erik på
tlf. 8629 5765.
Mariehønen holder påskeferie den
21. og 28. marts.

Fælles familiespisning
Den 3. fredag i hver måned afholder vi
fællesspisning i SOGNEHUSET fra kl.
18:15 og et par timer frem.
Det er 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.
I marts måned er der fællesspisning fredag d. 18. kl. 18:15.
Tilmelding til familiespisningen kan ske
senest to dage før (onsdag inden kl.
21:00) til:
Eva og Christian Kaas-Petersen, tlf.
8629 3434
eller mail:
kaas.petersen@mail.tele.dk.

NYHED
Se Kirkesiderne i farver!
MårsletBladets trykte sort/hvide udgave
er fra og med januar 2005 lagt ud på
nettet på adressen:
http://www.maarslet-bladet.dk
(Foto: Skovhusgruppen)

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
SOGNEPRÆST
JETTE ROSENBERG
CHRISTIANSEN
Tiset Præstegård
Tlf. 8692 7330
jrc@km.dk
SOGNEMEDHJÆLPER
KENNETH SØRENSEN
Olaf Rudesvej 23, 2. th
8270 Højbjerg
Tlf. 8736 0838
grundtvig@post.opasia.dk
ORGANIST og KORLEDER
PIA LABOHN
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 8655 6408
pialabohn@mail.tele.dk
MENIGHEDSRÅDSKASSERER
HENNY BAUNING
Langballevej 168
Tlf. 8629 0649
bauning@webspeed.dk
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
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
GRAVER
INGA MICHELS
Træffes kl. 12 - 12:30 - ellers
på kirkegården
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Kirketider i marts
SØNDAG den 6. marts kl. 10:00
Midfaste søndag
Joh. kap. 6, vers 1 - 15
Bespisning af de fem tusinde
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG den 13. marts kl. 10:00
Mariæ bebudelsesdag
Luk. kap. 1, vers 26 - 38
Bebudelsen af Jesu fødsel
HANNE DAVIDSEN

Biograftur for de tre konfirmandhold
med afgang fra Sognehuset
TIRSDAG d. 8. MARTS kl. 16:25
Glæd jer til en spændende og flot
filmoplevelse, som også fortæller
historie om vor egen folkekirke.
”Han forandrede verden for altid”.
Sådan lyder undertitlen på filmen
”LUTHER”, som vi skal se den 8.
marts i Malling Bio.
Egentlig skulle han have været jurist, den tyske Martin Luther, men
under et voldsomt uvejr, hvor han
frygtede for sit liv, aflagde han et
løfte til Gud. Hvis han slap gennem
uvejret med livet i behold, så ville
han vie sit liv til Gud. Luther holdt
sit løfte. Han afbrød til sin fars store
sorg og vrede sine jurastudier og lod
sig optage som munk i Augustinereremitklosteret i Erfurt i 1505.
I klosteret er Luther både flittig og
dygtig, men der er noget, som piner
ham. Noget, som drejer sig om Gud
og om frelse. Luther følger nøje klosterlivets strenge krav til munkelivet, han studerer både teologi og filosofi og han bruger meget tid på
bibellæsning. Men det hjælper ham
ikke - han finder ingen ro.
Det hele ender i et opgør med kirkens forståelse af hvordan Gud og
menneske står overfor hinanden. Luther gør op med den tanke, at mennesket gennem egne handlinger kan
gøre sig fortjent til Guds frelse. Det
bliver mere og mere klart for Luther,
at mennesket får Guds frelse fordi
Gud i sin kærlighed giver den – ikke

fordi mennesket arbejder sig frem til
den.
Det, der for Luther begynder som
personlige anfægtelser, ender med
at blive et opgør med pavemagten
og den katolske kirke. Inden lutherdommen i 1555 anerkendes som tilladt religion, går årtier, hvor Luther
og hans tilhængere kæmper en
kamp, hvor det både handler om religion, politik, magt og penge – og
hvor Luther og hans tilhængere lyses
i band og erklæres for fredløse.
Det er hæsblæsendes år i Europas
historie. Det er i de år, hvor den polske astronom Kopernikus sætter livet på spil ved at fremsætte sine teorier om, at det er solen, der er solsystemets centrum og ikke jorden. Det
er her Gutenberg opfinder teknikken
til at trykke bøger med løse bogstavtyper, hvilket blandt andet medfører,
at mange flere mennesker får kendskab til Luthers skrifter.
Det er i brydningstiden mellem
middelalder og renæssance, at Luther bliver en af historiens vigtige
personer. Også vigtig for vores kirke
i dag, som jo er den evangelisk lutherske kirke.
*
Filmen indgår som en del af konfirmandundervisningen, da et af de
emner, som de tre konfirmandhold
skal arbejde med i foråret, er Luther
og lutherdom.
Jette R. Christiansen

SØNDAG den 20. marts kl. 10:00
Palmesøndag
Matt. kap. 21, vers 1-9
Indtoget i Jerusalem
JETTE R. CHRISTIANSEN
og igen
Kl. 14:00:
Familiegudstjeneste ved
HANNE DAVIDSEN
TORSDAG d. 24. marts kl. 19:30
Skærtorsdag
Matt. kap. 26 vers 17-30
Nadveren
OLE DAVIDSEN
FREDAG d. 25. marts kl. 10:00
Langfredag
Matt. kap. 27 vers 31-56
Korsfæstelsen
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG den 27. marts kl. 10:00
Påskedag
Markus kap. 16, vers 1-8
Jesu opstandelse
HANNE DAVIDSEN
MANDAG d. 28. marts kl. 10:00
2. påskedag
Lukas kap. 24 vers 13-35
Vandringen til Emmaus
HANNE DAVIDSEN

Kirketider i april
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Søndag d.17.
Fredag d. 22.
Søndag d. 24.

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00 *)
kl. 10:00 *)
kl. 10:00 *)

*) KONFIRMATIONSDAGE
(Fredag d. 22. er St. Bededag)
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LITTERATUR OG
KRISTENDOM
Det er først til april, så vi er måske
nok i rimelig god tid, og dog…...
for her er virkelig er et arrangement,
man skal lægge mærke til:
Onsdag d. 13. april kl. 19:30 - 21:30
kan du i Sognehuset opleve en hyggelig aften med en spændende og interessant foredragsholder:
Sognepræsten og litteraturelskeren
Gudmund Rask Pedersen
fra Vær præstegård ved Horsens.
Vi indbyder til en aften med temaet
Litteratur og Kristendom
Et foredrag med
litteraturen
(primært moderne
skønlitteratur og
film) anvendt i
forsøget på at få
kastet lys ind over,
hvad det vil sige at
være menneske,
og
samtidig herGudmund Rask
med,
om muligt, få
Pedersen
åbnet op for kristendommens tale om menneskelivet.
Mere eller mindre fantastiske fortællinger fra litteraturens verden som
øjenåbnere for den forvandling det
hele tiden kommer an på: Bevægelsen fra dødningehjem til de levendes
land. Fra ødelagt liv til nyt liv. Dette
forunderlige at kunne blive sat sammen igen af ord der forløser. Få sit
eget liv (gen)fortalt og selv (igen)
blive medfortæller på det. Kort sagt:
Opstandelse af døde.
Foredraget vil med eksempler fra bøgerne ”Forladthed og nærvær”,
Aros, 2000 og ”At tænke Stort”, Aros
2002 samt ”Glæden på trods”, Aros
2005 af Gudmund Rask Pedersen belyse dette felt. En række forfattere vil
blive inddraget: Yann Martel, Torgny
Lindgren, Göran Tunström, Jan
Kjærstad, Paul Auster, Anne Marie
Løn, Kim Fupz Aakeson.....
Vi serverer en kop kaffe/te og kage,
så reservér allerede nu den 13.
April i Mårslet-fællesskab. Entré:
40 kr.

Konfirmandforældremøde

På skolebænken

Som nyt menighedsrådsmedlem er der
mange ting, man skal sætte sig ind i.
Konfirmandforældrene indbydes til Procedurer, love, regler, udvalgsarbejde og mange andre rutiner er for de flemøde i Sognehuset
stes vedkommende sort tale. Derfor
tirsdag, d. 29. marts kl. 19:30
Sognepræsterne Hanne Davidsen og havde Distriktsforeningen af MenigJette Rosenberg Christiansen har sat hedsrådsmedlemmer arra ngeret et
grundkursus for nye medlemmer, som i
dette program sammen for aftenen:
år blev afholdt i Langenæskirkens Sog1) Luther og hans betydning for vor negård d. 20 januar. Der deltog over
kristendomsforståelse,
100 nye menighedsrådsmedlemmer fra
2) gennemgang af de emner, vi i
hele distriktet, der tæller 59 sogne i Årforåret beskæftiger os med i kon- hus og Hinnerup kommuner, og som
firmationsforberedelsen, og
efter et par interessante og travle timer
3) om konfirmation 2005.
gik meget klogere hjem.
Mødet varer et par timer og slutter
ca. kl. 21:30

Familiegudstjeneste
+
palmesøndag –
- med efterfølgende minikonfirmandafslutning.
Søndag den 20. marts kl. 14:00 holdes
der familiegudstjeneste i Mårslet Kirke.
Her er alle børnefamilier i Mårslet meget velkomne. Kirken vil – for sidste
gang – være pænt pyntet af dette års
minikonfirmander og endnu engang være klar til en lidt anderledes gudstjeneste: En gudstjeneste i den rette børnehøjde…
Efter gudstjenesten vil der være afslutningsarrangement i Sognehuset, hvor
der vil blive uddelt diplom samt en lille
overraskelse til de ihærdige minikonfirmander, som både glade og stolte – og
forhåbentlig også lidt klogere – kan få
en bekræftelse på, at de har fulgt minikonfirmandforløbet helt til dørs.
Alle minikonfirmander og deres familie er velkomne til dette afslutningsarrangement, hvor der også vil blive serveret lidt til de lækkersultne og tørstige.
Fra Mårslet Kirkes side håber vi at se
rigtig mange - både børn og voksne - til
dette festlige arrangement.

Fra Mårslet: Astrid Bertelsen og Susanne Lauritsen studerer referatteknik.
***

.... klip:

Radioprogrammer om
tro er i fremgang.
Tro- og religionsstoffet på Danmarks
Radios program 1 er populært. Således
er antallet af lyttere steget med hele 40
procent på programmet ”Mennesker og
Tro”, der sendes hver søndag morgen
efter Radioavisen kl. 8. Højmessen,
der sendes senere søndag formiddag,
har også oplevet en beskeden fremgang.
3,7 millioner danskere stiller ind på
Danmarks Radios kanaler på en uge,
hvilket svarer til 81 procent af befolkningen over 12 år. Det viser tal fra
Gallup. Således er andelen faldet med
3 procentpoint i løbet af 2004, der
samtidig er det første fulde år med
landsdækkende konkurrence på radioområdet.

Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk
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Påsken i billeder et kreativt samarbejde mellem
skole og kirke
af
sognemedhjælper Kenneth Sørensen
Torsdag den 13. januar var der informationsmøde på Århus Billedskole på Frederiks Allé. Her skulle alle
tilmeldte lærere møde op for at blive
informeret om dette års projekt:
”PÅSKEN I BILLEDER”
Fra Mårslet Skole deltog klasselærer Else Iversen, formningslærer Lisbeth Sunds og jeg selv, sognemedhjælper fra Mårslet Kirke.
Vi startede med at se lysbilleder fra
tidligere års projekter. Flotte, farvestrålende billeder og statuer med diverse bibelske motiver. Herefter gik
vi til atelieret i Billedskolens nye lokaler. Her stod kaffe og kage klar, og
da vi havde forsynet os, fik vi fortalt
historien om Jesu lidelse og genopstandelse. En uudtømmelig fortælling
som man bare kan høre igen og igen,
og som blev fortalt på en så medlevende måde, at billeder af de barske
hændelser dannede sig for vores indre øje.
Det var da også meningen. For efter
fortællingen kom kunsthåndværkeren
fra Billedskolen i Århus Ginette
Wien, og fortalte om det kommende
projekt.
Eleverne skal fremstille hver deres
billede af påskehistorien - deres enkelte lille del - som, når de bliver sat
sammen, giver den samlede historie.
Billederne skal udføres på et stykke
spånplade i næsten A4 størrelse og
med en indviklet og flot teknik hvori
også et tekststykke, sat i forbindelse
med billedet, skal indgå. Det er svært
at beskrive, men det ser flot ud og
hertil får eleverne (og os) jo gudskelov hjælp fra kunstneren.

Udstilles i Mårslet Kirke
- og senere på Århus Rådhus!
Mårslet skole lægger formningslokaler og formningslærerekspertise til
arbejdet. Kirken deltager dels i timerne på skolen, men også ved at

fortælle påskehistorien for børnene i
kirken før arbejdet med billederne
begynder.
Værkerne vil blive udstillet i kirken
fra uge 11 til 13, hvor alle vil kunne
komme til at se dem. Herefter vil de
vil blive fragtet til Århus Rådhus til
en stor fernisering onsdag den 6.
april for alle de deltagende elever fra
skolerne i Århus-området.
Vi fra Kirken ser frem til endnu et
godt samarbejde i forbindelse med
projektet ”Påsken i billeder”.
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Indsamlinger i 2004.
Der blev i 2004 ved gudstjenesterne i
Mårslet Kirke indsamlet følgende:
Det Danske Bibelselskab: 175 kr.
Kirkens Korshær: 385 kr.
Folkekirkens Nødhjælp – herunder til
flodbølgekatastrofen i Asien: 6.321 kr.
KFUM+K: 110 kr.
Danmission: 55 kr.
Dansk Sømands- og Udlandskirker:
275 kr.
Børnesagens Fællesråd: 1.200 kr.

Påsketro og thomastvivl
Ny salme af Lisbeth Smedegaard Andersen.
Efter opstandelsen fortælles det, at
Jesus viste sig for sine disciple, og
mange kom til tro. Men da disciplen
Thomas, som var én af de tolv, hørte
den fantastiske historie om, at Jesus
var blevet oprejst fra de døde, var
han fuld af tvivl. Han ville meget
forståeligt gerne have syn for sagn
og sagde: ”Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker
min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det
ikke.”
Så en dag kom Jesus til Thomas, og
han fik sit ønske opfyldt; men Jesus
sagde: ”Du tror, fordi du har set mig.
Salige er de, som ikke har set og dog
tror.”
1

Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjet skær langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.
2
Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre – intet mer –
en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.
3
I dybet under stenet jord må tjørnen
søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.

Sådan skriver evangelisten Johannes i kap. 20, v. 24-29 om den vantro
Thomas. Vi kender hans tvivl fra os
selv og håber ligesom ham på et møde, som kan befri os fra tvivlen. Men
dette møde kan kun ske i troens verden, når vi beder, når vi kommer til
gudstjeneste, når vi tager imod brødet og vinen - Jesus’ legeme og blod,
symbolet på hans offer og hans kærlighed - når Gud i Jesus og i vore
medmennesker rækker os sine hænder fulde af omsorg og tilgivelse.
Forfatter og præst Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet en ny
salme om netop dette tema (salme
248 i den nye salmebog).
Hanne Davidsen
4
Da kommer du igen til os
– hver lukket dør, hver tvivl til trods –
med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød – og intet mer!
dér hører vi din stemme.
5
Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
– og gir mig dine hænder.
* * *
Lisbeth Smedegaard Andersen har på
forlaget ANIS udgivet bogen ”Bag vinger af løvfald” en salmesamling med
21 nye salmer. Den koster 49 kr.
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Hyggeklubben:

Tag med på en rejse….
- til den anden side af jorden

10
MARTS
2005

Sejler man fra Melbourne tværs over
Bass Strædet, kommer man til Australiens eneste ø-stat: Tasmanien.
- og du kan deltage!
Torsdag, den 10. marts 2005 kl. 14:00
kommer lægesekretær Britta Malm fra
Risskov, og med et lysbilledforedrag
tager hun os med på en vandretur hen
over øen.
Udgangspunktet er Australiens sydligste storby, hovedstaden Hobart med
omkring 130.000 indb., hvor vi besøger den mennesketrukne jernbane, havnen, byens strøg og Port Arthur, det
berygtede gamle fængselsanlæg.
På en vandretur over øen opleves en
smuk natur, som træfældning, lavendelafgrøder og industri endnu ikke har
fået bugt med.

Messehageler
Arbejdet på den hvide messehagel
skrider fremad. Der er utrolig mange
sting, form og farver at holde styr på,
i de måneder broderiarbejdet står på.
Den grønne messehagel afventer en
såkaldt patronering dvs. en overføring af originaltegningen til et broderivenligt mønster.
Det er designeren Rie Vodder
(billedet), der står for den hvide og
lærer Bente Sørensen for den grønne.

Orkanen, der drog over landet den
8. januar, efterlod skader for millioner af kroner.
Her i Mårslet gik vi heller ikke ram
forbi, så i lang tid havde vi ”Åben
præstegårdshave”!
Hegnet ud mod Obstrupvej kunne
ikke stå for det voldsomme pres, og
mange af de betonpiller, der holder
rafterne, knækkede som tændstikker.
Vil du støtte projektet og være med
Det så ikke godt ud i lang tid, men
til at sætte dit præg på gudstjeneste- nu kan vi atter glæde os over et pænt
fejringen i Mårslet Kirke, så modta- renoveret raftehegn.
ger vi med glæde et bidrag - stort el* * *
ler lille - på messehagelkontoen i
Nordea:
Reg.nr. 1920 kt nr. 0306 813 471
Emma og Simon
eller ved check til kasserer
- var de mest populære navne for
Henny M. Bauning,
hhv. piger og drenge i Mårslet Sogn i
Langballevej 168, 8320 Mårslet.
2004.
Vi takker for de bidrag, vi allerede
Den kirkelige statistik ser i øvrigt
har modtaget.
således ud:

Ørnereden

Rejsen starter og slutter i Sognehuset

Mandag d. 7.: Vi spiller frisbee i præstegårdshaven. Frisbee’en er blevet
mere og mere populær, og en række
spil har udviklet sig. Mest naturligt
var det at teste, hvem der kan kaste
længst eller mest præcist. - Det får vi
(måske) så afprøvet inden det bliver
mørkt!
Mandag d. 14.: Filmaften ved Thomas. Vi låner en storskærm og mon
ikke Thomas skaffer en god film?!
Ingen møde d. 21. og 28. pga. påskeferien.

Fri

Britta Malm

Orkanen 8. januar

Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri fredag d. 18. og lørdag d. 19. samt
tirsdag d. 22. og onsdag d. 23. marts
Embedet varetages af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

- fødte (19 piger, 25 drenge)
- døbte
- navngivne
- døde
- jordfæstelser
- bisættelser
- vielser
- kirkelig velsignelse af ægteskab
- konfirmerede (3 hold)
- minikonfirmander (3 hold)
- udtrædelser af Folkekirken
- optag./genoptag. i Folkekirken

44
58
3
22
9
16
19
1
63
69
5
1

Den opmærksomme læser vil måske
undre sig over differencen mellem
fødte og døbte. Det skyldes bl.a. at
forældrepar, som tidligere har boet i
Mårslet Sogn, ønsker deres barn døbt
her, ligesom der også kan være tale
om dåb af konfirmander forud for
konfirmationen.
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Kollekten, nytårsdag
- går normalt til Det Danske Bibelselskab, men set i lyset af flodbølgekatastrofen i Sydøstasien 2. juledag 2004, har selskabet udvist forståelse for, hvis pengene går til ofrene for katastrofen og ikke til Bibelselskabet. Som det lyder fra Kirkeministeriet: " - anvendes til fordel for såvel kirkelige som ikkekirkelige organisationers hjælpearbejde"
Der blev ialt ved kollekten nytårsdag og mindegudstjenesten den 4.
januar indsamlet 4.450 kr. som blev
sendt videre til Folkekirkens Nødhjælp.
Kollekten til Bibelselskabet bliver
i stedet palmesøndag den 20. marts.

Kildevang
Der afholdes gudstjeneste ved sognepræst Hanne Davidsen i dagligstuen på Kildevang
onsdag den 2. marts kl. 14:30
Vi starter som sædvanlig med en
kop kaffe kl. 14:00

Kirkesuppe.....
Efter gudstjenesten søndag den 6.
marts er kirkekaffen erstattet af en
kop - velsmagende kirkesuppe!
Det er som sædvanlig i Sognehuset,
og alle er velkomne.

- og så må vi lige minde om

Så sæt X ved søndag d. 6. marts.

Menighedsrådet holder sit næste møde i Sognehuset
tirsdag den 15. marts, kl. 19:00
Alle er velkomne til at overvære Menighedsrådets møder.

SOGNEHUSET
MARTS
Onsdag d. 2.
Litteraturkredsen
En aften med H.C. Andersen
19:00 - 22:00
Torsdag d. 3.
Grundejerforeningen ”Mølleparken”
Generalforsamling
19:00 - 21:00
Lørdag d. 5.
Studiedag ”Hvad skal man tro”
10:00 - 12:00
Søndag d. 6.
Sogneindsamling.
Briefing og registrering af indsamlere
+ en kop sognesuppe!
fra kl. 11:00 til 11:30.
Efter endt gerning serveres kaffe.

* * *
at det er søndag d. 6. marts, der er
SOGNEINDSAMLING
til Folkekirken Nødhjælp.
Der er fortsat brug for indsamlere,
så hvis du vil bruge et par timer midt
på dagen til et godt formål, så meld
dig under fanerne til:
Britta Nicholson på tlf. 8629 4802
eller mail johnbrit@post10.tele.dk
Det er nu femte gang Mårslet borgere kan være med til at hjælpe.
I 2002 samlede vi i 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! Det er spændende, om vi
på trods af indsamlingerne til flodbølgekatastrofens ofre kan komme
højere op i år.
Og så plejer det i øvrigt at være
rigtig hyggeligt og rart at mødes om
denne opgave.
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Torsdag d. 10.
Hyggeklubben tager på tur til Tasmanien
(se omtalen andetsteds)
14:00 - 17:00
Tirsdag d. 15.
Kirkesyn og Menighedsrådsmøde
15:00

Børneklubberne
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.

Fredag d. 18.
Familiespisning
18:15 - 20:15
Søndag d. 20. (Palmesøndag)
Minikonfirmanderne
15:00 - 17:00
Tirsdag d. 29.
Konfirmandforældremøde kl. 19:30

Hver torsdag kl. 15:00 - 17:30
Kor og korskole
Hver tirsdag, onsdag og torsdag:
kl. 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”
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Søndag den 6. februar.:

for Festlig-Farverig-Fornøjelig-Fastelavn

…. klip:

Fremtidssikring ....

De mange udklædte børn satte deres præg på fastelavnsgudstjenesten i Mår- Hvert tredje barn i verden bliver født,
slet Kirke søndag den 6. februar. Efter gudstjenesten blev der slået katten af uden at en offentlig instans får det at
tønden i præstegårdshaven, og der blev sluttet af med konkurrencer, faste- vide.
lavnsboller, sodavand og kaffe i Sognehuset.
Disse børn kan ikke senere dokumenHerunder et par glimt fra en festlig, farverig og fornøjelig fastelavnssøndag.
tere, hvem de er og har derfor ingen
rettigheder.
Børnekonventionens artikel 7 slår fast,
at alle børn skal registreres lige efter
fødslen. Det svarer til ca. 40 mill. nyfødte om året, og heraf bor de 6 ud af
10 i Syd- og Sydøstasien.
Uden en fødselsattest står mennesker
dårligt i livet. De kan bl.a. nægtes:
- identitet og nationalitet
- skolegang og lægehjælp
Udklædt til gudstjeneste....
Der bides til bollen....
- retten til at eje land og ejendom og
til at arve land og ejendom
- retten til at stemme
- pensioner og handicaphjælp
- retten til pas, kørekort, bankkonti og
dødsattest
- retten til at indgå ægteskab eller til
at vente med ægteskab

Det varede længe før den gav sig......

Ægte mårsletsk ringridning!

GRATIS ADGANG ....
- er ikke noget man oplever hver dag.... men se nu her:

”Aftensang og H.C. Andersen”
er titlen for en aften med

koncertensemblet ”Creamuss”

Så mange børn er ikke registreret:
- 71 % i Afrika syd for Sahara
- 63 % i Sydasien
- 31 % i Mellemøsten og Nordafrika
- 22 % i Sydøstasien
- 14 % i Latinamerika og Caribien
Global kampagne for fødselsregistrering blev søsat i februar 2005.
Kilde: Kristeligt Dagblad og Unicef.

søndag den 3. april kl. 19:30

i Mårslet Kirke
I anledning af H.C. Andersens
200 års fødselsdag - den 2. april skal vi lægge øre til et varieret program bestående af gamle og nyere
aftensange, instrumentalmusik og
oplæsning af H.C. Andersens
”Aftenbilleder” – om den gamle
månes fortællinger fra sin vandring
over nattehimlen.
Samlet opmales en række musikalske sindbilleder, der gennemspiller aftenens og nattens stemninger.
Ensemblet Creamuss er dannet i

2003 af 4 musikere med rødder indenfor folkemusik, rock, jazz, kammer- og kirkemusik og fælles glæde ved at spille for folk og kirke.
Creamuss:
Lene Gudnason – piano og sang,
Peter Uhrbrand – violin og viola,
Kristian Berg, sang, guitar og fortælling - samt
Svend Meulengracht, tværfløjte.

I Maun i Botswana har Dansk Ethioper Mission gjort et stort arbejde i lokalbefolkningen. Disse børn er med
en fødselsattest i hånden - identitetsmæssigt - sikret en fremtid.
* * *

- og så er der GRATIS ADGANG!

Redaktion og foto: Jørgen Lauritsen
jlt@pc.dk
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TMG - Nyt
Hovedgeneralforsamling i TMG
Hermed indkaldes til hovedgeneralforsamling i TMG

Tirsdag 29. marts kl. 19:30 i HalHuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens årsberetning
3. Hovedbestyrelsens aflæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning
4. De enkelte afdelingers redegørelse
5. Godkendelse af årsberetning og årsregnskab
6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens planer for det kommende år
7. Fremlæggelse af budget for det kommende år
8. Godkendelse af den nominerede hovedbestyrelse
9. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Vel Mødt
Forretningsudvalget
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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TMG gymnastikafdelingen tilbyder atter i år stavgang
for alle – så kom og være med!
Vi starter op torsdag d. 31. marts kl. 19.30 på boldbanerne bagved HalHuset.
Er det første gang man skal prøve stavgang mødes vi kl. 19.00 samme sted. Så vil jeg give en hurtig instruktion inden vi
alle i samlet flok går en tur og konditræner lidt undervejs!

KOM I FORM MED STAVGANG
Fra uge 14 vil der være stavgang hver tirsdag og torsdag kl. 19.30. Konceptet bliver år at vi om tirsdagen tager på
”udflugt” og træner, og om torsdag vil jeg lægge mere vægt på kondi- og intervaltræning, med mødested ved HalHuset.
Jeg har en ide om at vi ofte skal starte vores tirsdagsture ved Skovmøllen. Det er et fantastisk udgangspunkt for mange
gode ture. Inga og Helle vil sammen med mig stå for at tilrettelægge nogle gode og givende ture. Helle afløser mig når
jeg er forhindret i at deltage.
Alle dem der gerne vil prøve stavgang første gang vil jeg bede om at ringe eller maile til mig for at aftale nærmere, da
jeg kun har 6 par stave i forskellige længder, og det er rart at vide hvor mange vi bliver.

Og hvad koster det så at gå til stavgang i den kommende sæson?
Der skal købes et klippekort med 10 klip til 180 kroner og det ”koster” et klip for hver gang man deltager, uanset om det
er tirsdag eller torsdag. Med klippekortet bliver man automatisk medlem af TMG’s gymnastikforening.
De første 2 til 3 gange er for nye deltager prøvetimer og her betales 20 kroner pr. gang. Så har man mulighed for at se
om stavgang er noget man vil forsætte med.
Mange hilsener og på gymnastikafdelingens vegne
Bente Seerup
Tlf.nr. 86 29 65 43, E-mail: Be.Seerup@tdcadsl.dk hvis der skulle være spørgsmål.
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Fodbold træningstider 2005
Gruppe
Sandkasse piger/drenge
Poder piger/drenge (5 mands)
Mikroput drenge (7 mands)
Mikroput drenge (7 mands)
Mikroput piger (5 mands)
Miniput drenge (7 mands)
Miniput drenge (7 mands)
Miniput piger (7 mands)
Miniput piger (7 mands)
Lilleput drenge
Lilleput piger (7mands)
Drenge
Piger
Junior Drenge
Junior Damer
Senior Herrer Serie 4 & 5
Senior Damer
Oldboys

Årgang
00-01
99-00
98
97
97-98
96
95
96
95
93-94
93-94
91-92
91-92
89-90
89-90

Ugedag
Søndag
Mandag
Mandag & Onsdag
Mandag & Onsdag
Tirsdag & Torsdag
Mandag & Onsdag
Mandag & Onsdag
Tirsdag & Torsdag
Tirsdag & Torsdag
Mandag & Onsdag
Tirsdag & Torsdag
Tirsdag & Torsdag
Mandag & Onsdag
Tirsdag & Torsdag
Mandag & Onsdag
Tirsdag & Torsdag
Tirsdag & Torsdag
Mandag & Onsdag

Tidspunkt
10:00 - 10:45
17:00 -18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
17:30 - 18:30
17:30 - 19:00
18:00 - 19:30
19:00 - 20:30
18:00 - 19:30
19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
19:00 - 20:30

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

Sæsonstart
8. Maj
11. April
4. April
2. Marts
12. April
2. Marts
7. Marts
5. April
5. April
21. Februar
15. Marts
Er igang
21. Februar
22. Februar
Er igang
Er igang
Er igang
Er igang
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FORÅRET, PÅSKEN OG KUNSTEN
Sammen med foråret og påsken, springer også kunsten ud.
Gennem årtier har disse ting hørt uløseligt sammen, og sådan bliver det også i 2005.
Kunstnersammenslutningen 1½ mm Stiplet i Mårslet holder fast i traditionerne, og udstiller deres arbejder i
påskedagene i musikhuset på Testrup højskole.
Gennem hele 2004 har sammenslutningens medlemmer arbejder med deres kreative sider, for at få en seværdig udstilling op at stå.
Kunstnersammenslutningen 1½ mm Stiplet, der høre hjemme i Mårslet, består nu efter mere end 25 år, af
medlemmer i bosiddende i Mårslet, men også adskillige der bor i nabobyerne. Kriteriet for optagelse er stadig
talent og interesse.
Mange af 1½ mm Stiplets medlemmer er efterhånden akademi-uddannet, andre er selvlært og absolut amatører. Nogle arbejder med skulptere, andre grafik og malerier.
Stil og udtryksformer er vidt forskellige, og naturalistisk og abstrakte ting vises side om side.
Der bliver med garanti meget at se til på årets påskeudstilling Hvert år har påskeudstillingen et fælles tema,
som hver udstiller skal arbejde med. I dette år 2005, hvor H.C. Andersen kunne være fyldt 200 år, var det naturligvis helt oplagt at vælge ham og hans mange eventyr som emne.
Går man ned i hans liv og forfatterskab, er der en rigdom af muligheder også for billedkunstnere.
Testrup højskoles musikhus er lige ved at være det perfekte udstillingssted for billedkunst, det kan man selv
fornemme når man kommer til udstillingen.
1½ mm Stiplets udstilling er åben over to dage, 1.og 2 .påskedag ( 27 - 28 marts) begge helligdage er der
åbent for publikum mellem 11.00 og17.00.
1. påskedag er der fernisering kl 11.00 hvor udstillingen byder på et glas vin.
Det er kunstnersammenslutningens oprigtige håb, at mange vil lægge vejen om ad Testrup i påsken. Har de
påskegæster derhjemme, så tag dem med. Alle er velkomne.
Under hele udstillingsforløbet har cafe Pia åbent. Her kan man over en kop kaffe, få en sank med kunstnerne,
med venner, naboer eller de øvrige gæster, så har samme interesse for kunst som en selv.
Påskeudstilling i Testrup Højskole musikhus 1. og 2. påskedag kl 11.00 – 17.00

Skovmøllen (fotos Annemarie Dalsgaard)
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Udstillingen er af Sven Voxtorp, Engleddet 1, Mårslet
Sven Voxtorp er født og opvokset i Esbønderup i Nordsjælland. Har sejlet med Flådens skibe fra 1957 til 1981
og er bosat i Mårslet siden
1983. Efter 1998 er han stadig
tilknyttet SOK, hvor han er
redaktør af bladet
"Søværnsorientering".

akvarel fra Tenerife, en kultegning fra Wilhelmsborg
Festspil "South Pacific" samt
en teaterskitse fra en af Pia
Voxtorps revyer.

ved Sønderjyske kaffeborde",- boligforeningen Højbo's
60 års jubilæumsbog og den
nye "Grundbog for menige i
Forsvaret"

Sven Voxtorp var med til at
stifte den lokale kunstnersammenslutning "1 ½ mm Stiplet", som havde sin første
udstilling i kælderen på Mårslet Plejehjem i 1986. ellers
har han udstillet værker på
FOF aftenskole i Herning, i
NATOs hovedkvarter i Karup
og hos SOK - Søværnets
Operative Kommando her i
Århus

Sven Voxtorp har malet mange akvareller, oliemalerier,
kul- og kridttegninger på bestilling. Det drejer sig om motiver med landskaber, gårde,
huse/bygninger samt personlige af børn og voksne i alle aldre.

Sven Voxtorp har tegnet siden
han kunne holde på en blyant,
malet akvarel og olie på det
seneste. Favoritdisciplinen er
dog pennetegninger med
tusch fra de mange rejser i og
uden embeds medfør. Derfor
rummer udstillingen her tegninger fra en rejse til Paris i
oktober 2003, suppleret en Har illustreret flere bøger, bl.
akvarel fra Wilhelmsborg , en a. Siegfried Lenz: "Kummer

Hvis du har noget du gerne
vil have tegnet så kontakt
Sven Voxtorp
på telf.: 23713572 eller Email: pia.voxtorp@events.dk
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Tandlæge og kinesiolog under samme tag
De fleste har nok opdaget, at tandlægen har fået ny adresse men det er ikke sikkert, at alle er klar over at der er
blevet plads til en kinesiolog .
Og hvad er det så lige for noget?

Kinesiologi betyder ”læren om bevægelse”. Det er en alternativ behandlingsmetode, der er udviklet i USA
som en sammensmeltning af vestlig
viden (anatomi og fysiologi) og orientalsk filosofi (bl.a. meridianer). Derudover udnyttes viden (f.eks. fra akupunkturen) om, at der også strømmer
energi i vores krop. Når energien flyder frit er vi i balance. Når energien
er blokeret, er vi i ubalance, hvilket
kan give sig udtryk f.eks. i sygdom,
ubehag eller stress (overbelastning).
Metoden er en hjælp til selvhjælp –
det er din energi og dit ønske, der resulterer i forandring. Kinesiologen er

blot ”tolken ”, der leder på vej.
For at finde de blokeringer der forhindrer dig i at nå dit mål arbejder kinesiologen med muskeltest. Der testes ved
(f.eks.) at trykke blidt på en fremstrakt arm for at mærke en muskels
spændingstilstand. Musklen vil veksle
mellem at holde stillingen og give efter.
Selve behandlingen (regulering/
afbalancering) vil sammensættes nøje
udfra svarene ved mange muskeltests
og kan bestå i blid massage af punkter, øvelser, teknikker til stressfjernelse, kosttilskud eller andet. Vejledning
til hjemmearbejde og fortsat selvbehandling gives også.
Kinesiologi er velegnet i forbindelse
med indlæringsvanskeligheder, stress,
fordøjelsesbesvær, træthed, svækket
immunsystem , eksem, allergi, kost-

problemer, vitamin – og mineralmangel og meget mere.
Kinesiologi kan bruges
· Af såvel børn som voksne.
· Når man ønsker at genskabe
balance i krop, tanke og følelser
Udover kinesiologi tilbydes også kranio-sakralterapi.
Denne behandlingsform er en manuel
terapi, hvor behandleren med nænsomme berøringer løsner op for spændinger, især omkring hoved rygsøjle
og bækken

Kombinationen af kranio-sakralterapi
og kinesiologi giver flere muligheder
i behandlings-situationen, og derigennem tilbydes enhver klient en individuel, tilpasset behandling.
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Der var engang……
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike
Der var så dejligt ude på landet.
Den lille by henlå i fred og
glemsel, og tingene udviklede sig,
som sådan nogle nu bør og gør.
Somrene var lange og varme, og
om vinteren var det så koldt, at
strømmen svigtede, og folk i de
mange huse frøs og manglede varme og vand, thi det var mange år
før fjernvarmen kom dertil, og
man havde slet ikke fundet på at
grave elkablerne ned i jorden.
Den unge mand var kommet hertil
fra storbyen. Han havde taget sin
kvinde med sig, og sammen slog
de sig ned i landsbyen.
Han var en lille, rund mand, thi
han elsker mad og drikke, og i
særlig grad bekom snapsens kraftige smag ham.

En dag aftalte ham med Brugsens
mægtige mand, Uddeler Niels, at
der skulle laves en udstilling med
forskellige snapse, som kunne laves af områdets planter og rødder,
og landsbyens beboere måtte komme til og smage herpå.
Det blev en gevaldig dag, og
landsbyens driftige ejendomshandler kom til og spurgte, om han
måtte være med i den unge mands
laug. Denne nikkede bekræftende,
og den driftige mand, der er kendt
for at kende sit eget værd, ville
straks vide, hvilken titel han så
kunne tildeles.

altid ønsket at kunne kalde sig for
Præsident-frue.
Således skete det, at Mårslet
Brændevinslaugs førstemand i dag
kaldes for Oldermanden, og dernæst følger Præsidenten. Der er
også udnævnt en Vise-præsident,
men han står for viser og sange og
anden underholdning og tant og
fjas. Der er også en Kryddermester, som tørrer og sorterer de
spændende planter, som kommer
hertil fra hele Verden, og endelig
passer Skatmesteren på Laugets
penge, men dem er der for få af,
thi alle laugets medlemmer har en
svaghed for bordets glæder og
mæsker sig rigeligt hermed.

Den unge mand havde tildelt sig
selv titlen Oldermand, og det var
et slemt slag for den driftige ejen- Se, det var en rigtig historie.
domshandler, men hans kone kom
til at afgøre sagen, thi hun havde
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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 9. Marts

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

Mårslet indhyllet i sne
Fotos indsendt af Jørgen Lauritsen
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Mårslets lokale revyforening ”105 g Blandet”
skal være klar med en aktuel revy i
Mårslet Borgerhus
- som altid i uge 40-dertil skal vi bruge yderligere hjælp…..
-Vi vil fx især gerne i kontakt med tekstforfattere, som har lyst til at skrive en lokal - , national - eller global tekst med
”lidt bid” i, og vi kan tilbyde sprudlende samarbejde i vores forfatterteam, hvor løbende koordinering foretages hen over
sommeren. Af hensyn til instruktørens og skuespillernes videre arbejde med opsætningen, er det selvfølgeligt nødvendigt at præcisere, at vi har brug for teksterne, når vi går i gang med vores øveaftener, hvilket sker medio august.
-Vi skal også bruge amatørskuespillere med listige glimt i øjenkrogene, som kan få de udvalgte tekster ud over scenekanten.
-Vi har også et latent behov for backstage, før, efter og under revyen; et arbejde der byder på et sjovt og inspirerende
samarbejde med skuespillerne.
-Vi kan også bruge dig....
-Har du en fornemmelse af, at der bor en lille revymand m/k i dig, så indhent derfor nærmere oplysninger om foreningens virke, ved at kontakte vores formand på tlf. 86 27 09 14
- eller mød op til vores 2005-introaften onsdag d.16. marts 2005, kl.19.30 i Mårslet Borgerhus.

Bestyrelsen for 105 g Blandet

70151516

32

MÅRSLET-bladet MARTS 2005

Onsdag den 2. marts kl. 19.30 (*)
New Jungle Orchestra
Se evt. www.tesmus.dk
Fredag den 4. marts kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - 80'erne; Horisontforskydninger.
Onsdag den 9. marts kl. 19.30
De meningsfyldte liv
Foredrag ved sognepræst og psykoterapeut Mikkel Wold
Fredag den 11. marts kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - Nationalstaten og Europa.
Fredag den 18. marts kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - Folket og de fremmede.
Fredag den 1. april kl. 16.45
Niels Højlund: Mands Minde - 2001: et systemskifte?

Klaverundervisning i Langballe
for voksne...

- begyndere som viderekomne
mandage og onsdage før kl. 14.
tlf. 2013 4070, e-mail: klaver@ewnconsult.dk
hjemmeside: www.ewnconsult/klaverskole
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KOM OG VÆR MED
MÅRSLET BRIDGEKLUB
Torsdag den 20. januar 2005 blev der holdt stiftende generalforsamling i Mårslet Bridgeklub.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Kjeld Søndergaard, formand, tlf. 8737 0667
Jørgen Brandt Andersen, kasserer, tlf. 8629 6264
Bjarne Lindskrog, tlf. 8629 2208

Der undervises og spilles bridge
hver torsdag kl. 19 på skolen (biologi-lokalet)
Er du interesseret i at være med kan du henvende dig til bestyrelsen eller blot møde op.

33

34

Afholdshotellet
i Mårslet - IV
Selv om Anker Kristiansen havde sin
vognmandsforretning at passe om dagen,
kunne gæsterne altid finde ham stående
ved døren, nyvasket og iført hvid jakke for
at byde hotellets gæster velkommen. Anker
kunne også tage et nap med, hvis der var
servering, og det var altid ham, der stillede
borde og stole op før et arrangement på hotellet.
11927 blev Ankers vognmandskørsel udvidet til også at omfatte lillebilkørsel. Der
var bare det problem, at Anker med sine 24
år ikke var gammel nok til at få bevilling
til lillebilkørsel. Derfor blev det hans svoger, møller Jakob Jakobsen, der var gift
med søsteren Dagmar, hvis navn kom til at
stå på bevillingen i de første år. Der blev
købt en Ford personbil, en 2-dørs Sedan
med plads til 4-5 personer for 3.785 kr.

Den nykøbte lillebil i 1927. Chaufføren
er Gunnar Kristiansen, Ankers yngre
bror. Bygningen til venstre er Afholdshotellet og bygningen, der skimtes bag bilen, er banens pakhus.
Lillebilkørslen blev ikke den store succes,
og den menes indstillet engang i 1930'ne.
Også kørslen med den hestetrukne sorte
ligvogn, der, når den ikke var i brug, stod i
et skur ved Tandervej overfor købmand
Sug, må være ophørt på samme tid. 11927 udskiftede Anker Kristiansen også
hestene og købte sin første lastbil, en
Chevrolet for 4.050 kr. Den blev i 1930
udskiftet med en Ford lastvogn til 4.450 kr.
Kort efter krigens udbrud og den tyske besættelse i 1940, da der ikke mere var benzin at få, solgte Anker Kristiansen sin lastvogn og købte i stedet 2 heste - nordbakkerne Prins og Musse - der fik stald i garagen. Når der ret ofte var behov for det,
blev der lejet et par heste mere fra gården
'Ovesdal'.
I besættelsesårene var det derfor udelukkende vognmandskørsel med hestevogn, og også det var der begrænsninger
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ger med. 11943 feks. måtte Anker Kristiansen søge om tilladelse til kørsel til Odder og Århus og retur. I ansøgningen anførtes, at det drejede sig om kørsel med
levnedsmidler og gartneriprodukter. Tilladelsen blev givet, men den var ikke gyldig
efter kl. 21 om aftenen og før kl. 5 om
morgenen.
En gang om ugen blev der under besættelsen kørt varetur for Brugsen til Testrup og Testrup Mark. Den tur blev kørt
med hestevognen af svogeren,. møller Jakob Jakobsen.
Også på hotellet mærkedes besættelsesårene. Der kom forbud mod i offentligt
tilgængelige lokaler at indstille på radioudsendelser fra lande, der var i krig med
Tyskland, og det blev også forbudt i offentlige lokaler at fremføre sange med engelsk tekst. Forbudet var ledsaget med
trussel om arrestation i tilfælde af overtrædelse.
11943 søgte Anker Kristiansen om tilladelse til afholdelse af en høstfest på Afholdshotellet. Tilladelsen blev givet, men festen
skulle være slut kl. 19!
Den største hindring for normal hoteldrift
indtraf, da værtsparret i 1943 blev tvunget
til at have tyske soldater boende. Marie og
Anker Kristiansen fik 14. maj 1943 besøg
af sognefogeden, en tolk og en tysk officer,
der forlangte hotellets store sal og tre tilstødende stuer beslaglagt. 19. maj blev der
udfærdiget en lejekontrakt, hvor lejen var
fastsat til 350 kr. om måneden, og 2 dage
senere ankom de tyske soldater til Afholdshotellet.
Hotellets store sal blev ryddet for borde og
bænke, og 30-40 menige soldater blev indkvarteret i salen. De 8 borde og 12 bænke
skulle bruges ude p~ gårdene, hvor der
blev indkvarteret befalingsmænd.
I den ene af hotellets stuer blev der indrettet telegraf- og telefonstue, og de to stuer i
gavlen blev to gange daglig brugt til spiselokale for tyske befalingsmænd og officerer. Marie Kristiansen skulle stille service
til rådighed og vaske op og holde rent i
spiselokalere. Hotellet havde ikke noget at
gøre med soldaterne i salen - de fik deres
mad ved feltkøkkenet, der var opstillet foran det nu nedrevne gulkalkede hus, der lå
på Hørretvej før 'Kildevangs' ældreboliger
blev opført her.
Små tre måneder varede indkvarteringen. I
begyndelsen af august kom der besked om,
at styrken skulle af sted igen. Den sidste
aften, tyskerne var på Afholdshotellet, gav
Marie og Anker Kristiansen dem et måltid
mad. Det var
brasede kartofler med spejlæg. Tyskerne

blev bænket og vartet op, og mange af dem
græd, da de sagde tak for maden.
Inden tyskerne den 5. august forlod Mårslet for at rejse til kampene i Italien, blev
hotellets borde og bænke bragt tilbage. På
hotellet gik man straks i gang med rengøring, og det store gulv i salen var netop
blevet bonet, da der kom besked om, at hotellet igen skulle beslaglægges til indkvartering.
Det nye hold soldater kom 19. august
1943. Der var nu trængsel i hotellets store
sal, for denne gang var der 50 soldater, der
skulle sove her. Soldaterne var meget sultne, da de ankom til Mårslet, og de gik og
ventede P& at deres feltkøkken skulle dukke op. Da hotel-familien den dag skulle
spise, lod de lagner hænge op for vinduerne, for at de sultne soldater ikke skulle se
det.
Det var en fejl, at disse soldater var kommet til Mårslet - de skulle have været i
Hørning, og det varede da heller ikke mange dage, inden de igen forlod Mårslet. 26.
august rejste de, og på hotellet kunne man
igen gå i gang med oprydning og rengøring. Den tyske beslaglæggelse af Afholdshotellet blev betalt med 466,67 kr.
Også efter 1943 gjorde tyskerne brug af
Afholdshotellet. Den tyske organisation
TODT havde kontorer i de 2 mødelokaler i
hotelbygningens gavl. To dage før krigens
ophør blev der øvet sabotage mod hotellet,
men den påsatte brand blev opdaget, så
skaden beløb sig kun til 783,14 kr., som
forsikringen erstattede. Branden kunne let
være gået ud over Mårslet Sogns Spare- og
Lånekasse, som havde en ugentlig åbningsdag på Afholdshotellet, og hvis bankpapirer lå i bygningen. De blev dog reddet ud i
sidste øjeblik.
Så sent som i maj 1946 meddelte politimesteren i Odder, at der skulle søges om
benyttelse af restaurationslokaler udover
sædvanlig lukketid for sluttede selskaber
og foreningssammenkomster.
Efter besættelsen skulle Anker Kristiansen
have ny bil, men det var slet ikke så let i
marts 1946 fik han bevilling til en lastbil
og aftalte køb af en Ford Thames lastbil til
13.500 kr. Den skulle leveres så snart som
muligt, men det ser ud til, at han først fik
sin vogn leveret i oktober.
I det følgende og sidste afsnit fortælles der
om Afholdshotellets salg og om hotellets
nedbrænding.
HANS MØLLER.

MÅRSLET-bladet MARTS 2005

35

36

MÅRSLET-bladet MARTS 2005

