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MÅRSLETBLADET I FARVER?
Sidste nummer af Mårsletbladet blev trykt i farver, hvilket har været en stor positiv overraskelse for mange.
Der er ingen tvivl om at sidste nummer var meget mere læsevenligt og flot end
hidtil og det er bladgruppens ønske og håb at vi en gang kan få råd til at trykke
hvert nummer i farver.
Men nu har vi vist hvordan vi gerne villa have det kunne være.
Dette nummer af bladet er trykt i lidt bedre kvalitet end hidtil, og er den kvalitet
vi forventer det bliver trykt i frem over. Mon ikke de fleste ved, at der er en
sammenhæng mellem kvalitet og pris.
Mårsletbladet har gennem de senere år fået en stabil og god økonomi, men det
nuværende indtægtsgrundlag giver desværre ikke grundlag for at vi kan trykke
bladet i farver.
Ud fra den standard som bladet bliver trykt i nu, har vi årlige udgifter på ca.
200.000. 78 % af udgifterne går til trykning, 19 % til udsendelse af bladet og de
sidste 3% til div. omkostninger. Indtægterne er også ca. 200.000. 64 % kommer
fra annonceindtægter, 31 % dækkes af ”Storbrugerne” som er Kirken, Fællesrådet, Skolen og TMG. De sidste 5 % kommer fra Mårsletbladets venner og andre foreninger som støtter os med bidrag. Merprisen pr. år for at få bladet trykt i
farver, vil være knap 100.000 eller en stigning i udgifterne på ca. 50% Endvidere er antallet af husstande i Mårslet de sidste par steget med over 100 og vil
uden tvivl, de næste par år stige med yderligere flere hundrede, hvilket betyder
større trykudgifter til flere blade.
Vil det være realistisk at øge indtægterne med 50 % d.v.s. ca. 100.000 ?
Vi vil gerne hermed bede ”Storbrugerne” om at tage dette med i overvejelserne
når de lægger budget for det kommende år. Vil og kan de bidrage til deres eget
blad med et større beløb, og dermed få et flottere, og mere læsevenligt blad.
Vil det være realistisk at hæve annonceindtægterne i bladet? Der er ingen tvivl
om, at de generelle annoncepriser i bladet kan bære en mindre stigning, både
fordi bladet, og annoncerne vil præsentere sig meget bedre, væsentlig stigning i
oplag, og kommer ud til flere husstande.
Men øget bidrag fra ”Storbrugerne” og hævning af annoncepriserne kan slet ikke gøre det alene. Der skal endnu større indtægter til. Det kunne f.eks. være en
væsentlig forøgelse af antallet af annoncer. Vi opfordrer hermed alle byens borgere til at skaffe os nogle flere annoncer i bladet.
Tænk hvis vi havde en annoncesælger pr. husstand, så ville vi have

1500 annoncesælgere i Mårslet !
Når vi har indtægtsgrundlaget på plads, vil vi udgive bladet i farver, alternativt
et par gange om året som økonomien tillader.
Vi opfordrer samtidig hermed alle til at komme med ideer og forslag til hvordan
vi kan bringe balance i økonomen ved at udgive bladet i farver. Det kan ske både ved henvendelse til bladgruppen og ved at skrive i bladet.
Bladgruppen.

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Formand:

Anne Worm

Næstformand: Tina Vestergaard
Keld Schmidt-Møller
Kasserer:
Alice Sørensen
Sekretær:
FU-medlem: Emma Søe
FU-medlem: Poul H. Poulsen
1. suppleant : Kirsten Tolstrup
2. suppleant : Bjarke Jonassen
Bladøkonomi: Jacob Lind

Visbjerg Hegn 28

8320 Mårslet Tlf. 86 29 90 52 anne.worm@webspeed.dk

Ovesdal 28
Ovesdal 38
Bedervej 16
Bedervej 36
Langballevej 24
Obstrupvej 7
Baneleddet 12
Præstegaardsvej 7C

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

Tlf. 86 29 68 65
Tlf. 86 29 34 10
Tlf. 86 29 09 07
Tlf. 86 29 25 05
Tlf. 86 29 63 49
Tlf. 86 29 53 90
Tlf. 86 72 20 74
Tlf. 86 29 26 06

vest@post.tele.dk
kesc@tdc.dk
Sorensen@hansen.mail.dk
emma.soe@mail.dk
php@mginnovation.dk
advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk
jonassen@mail-online.dk
jacoblind@tdcadsl.dk
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Fællesrådet afleverer 958 underskrifter
Fem medlememer fra Fællerådets
forretningsudvalg var i går, mandag,
til møde med Rådmand Poul B. Skou
og topembedsmænd fra magistratens
2.afd., Vejchef Niels Schmidt, Afdelingsleder Birgit Donslund og Afdelingsarkitekt Arne Bager.
Fællesrådet havde oprindelig inviteret
rådmanden til et åbent borgermøde i
Mårslet, men han ønskede at møde en
mindre gruppe fra Fællesrådet inden
han evt. kommer herud. Baggrunden
for mødet er selvfølgelig vore heftige
protester mod den kommende voldsomme udbygning af Mårslet og dens
følger.
Mange af de vigtige problematikker
blev godt belyst fra begge sider, bl.a.
udbygningsgraden, å-beskyttelse,
trafikaflastning, prognoser for befolkningstilvæk st og skole mm.
Vi fik gang i en god dialog, som fortsætter over de næste 14 dage, hvor
bl.a. FU og "udvalget for protest mod
overgreb" skal prioritere de for os

Fællesrådet afleverede 958 underskrifter til rådmand Poul B. Skou.
(foto:Poul H. Poulsen)
vigtigste emner at arbejde videre med.
Samtidig benyttede vi lejligheden til
at præsentere rådmanden for de indsamlede underskrifter. Det "officielle"

antal er 958. Det må siges at være en
meget klar opbakning til protesterne.
Mårslet Fællesråd
Tina Vestergaard og Anne Worm

Annoncepriser og størrelser for år 2005.
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes.
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i postnummer 8320 Området
Oplaget er 1900 stk. pr. gang
Husk deadline d. 10. hver måned.
Ved indlevering af stof til bladet tekst Times New Roman 11. Billeder indsat i artikel bedes vedlægges som vedhæftet fil da billeder skal omformateres til elektronisk trykning.

6,00 x 2,5 cm
6,00 x 5,5 cm
6,00 x 8,5 cm
6,00 x 11,5 cm
6,00 x 14,5 cm
9,25 x 2,5 cm
9,25 x 5,5 cm

kr. 1.125
kr. 1.635
kr. 2,045
kr. 2.555
kr. 2.965
kr. 1.510
kr. 2,095

12,5 x 2,5 cm
12,5 x 5,5 cm
12,5 x 8,5 cm
12,5 x 11,5 cm
12,5 x 14,5 cm
19,00 x 2,5 cm
19,00 x 5,5 cm

kr. 1.635
kr. 2.555
kr. 3.375
kr. 4.065
kr. 4.500
kr. 2,045
kr. 3.375

19,00 x 8,5 cm
19,00 x 11,5 cm
19,00 x 14,5 cm
19,00 x 27,0 cm

Margenen på siden er 19 cm. i bredden, højden max 27 cm

kr. 4.135
kr. 4.885
kr. 5.625
kr. 9.200
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Mårslet fester Grundlovsdag
Igen i år har Borgerhuset fornøjelsen
at arrangere den traditionsrige fest,
som finder sted ved Borgerhusets arealer på Banevej.
I år – kan vi vist roligt love – vil arrangementet adskille sig fra tidligere
år idet det har været vores klare mål
at skabe større opmærksomhed omkring grundlovsdag.
Filosofien har derfor været at prøve at
tiltrække børnefamilierne – kan vi
lave noget spændende for børnene,
tror og håber vi på, at forældrene også

møder frem.
Grundlovstaler bliver Dansk Folkeparti nyvalgte medlem Morten Messerschmidt. Nanna (MGP) har lovet at
optræde og i forlængelse heraf vil der
være mulighed for at nye ”stjerner”
kan komme frem i lyset. Vi afvikler
nemlig en sang/optræden konkurrence
for børn a la Scenen er Din (stjerne
for en aften). Der vil være musikunderholdning med den anerkendte multikunstner O. Nørskov m.fl. , Rusty
Cotton, byens Bedste Kagekonkur-

rence og meget meget mere.
Der vil være boder med tombola, is,
popcorn, grillpølser, fadøl og sodavand.
Kom forbi og vær med til at gøre
denne dag til en uforglemmelig festdag for byens borgere.
Søndag den 5. juni fra kl. 12.00.
.
Bestyrelsen

SKT. HANS AFTEN I MÅRSLET 2005
Midgård og Revyforeningen 105 g blandet afholder bålaften torsdag
den 23. juni på bakken ved Midgårds legeplads -Testrupvej 1.
Program:

Kl. 19.00
Kl. 20.00
Kl. 20.15
Kl. 21 (ca.)

Pladsen åbner
Båltale
Bålet tændes og midsommervisen synges
Lodtrækning af fribilletter til premieren på årets Mårslet revy, der får undertitlen ”new Mårslet
– dobbelt op”
Trækningen meddeles efterfølgende i Brugsen og på nettet.
Der bliver mulighed for lidt til ganen. Et evt. overskud vil gå til opsætning
af årets Mårslet revy, der opføres i Borgerhuset onsdag, torsdag, fredag og lørdag i uge 40 (sæt bare krydset nu!)
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MÅRSLET BYFEST 2005
18. - 21. august.
Midlertidigt program. Ret til ændringer forbeholdes.

Torsdag 18. august.
Kl. 18.00 Børne - og ungdomscykelløb. 9-15 år. Tilmelding/indskrivning til cykelløbet foregår på stedet
fra kl. 17.30. Cykelhjelm påkrævet.
Arrangør: Odder Cykel Klub og Mårslet Cykel Motion.
Kl. 19.00 Stort bankospil i skolens kantine. Mange flotte præmier. TMG Fodboldens venner.

Fredag 19 august.
Kl. 19.00 Byfestens store cykelmotionsløb starter ved HalHuset.
Umiddelbart efter løber er der præmieuddeling. Mårslet Cykel Motion.
Kl. 19.00 Byvandring nord for Giberå. Det gamle bondesamfunds gårde og huse.
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening indbyder til byvandring. Hans Møller vil fortælle om
bymidtens tidligere gårde, der i dag udgør vore parcelhuskvarterer, og om husene, der engang alle
var knyttet til en erhverv.
Der vil blive fortalt om Borgerhuset, Afholdshotellet, Stationen og De Gamles hjem, der blev
bygget for 50 år siden og i dag efter flere udvidelser, udgør Lokalcenter "Kildevang."
Bliv klogere på din by - tag med på byvandring. Alle kan deltage. Nye som gamle borgere.
Mødested "Musikhuset" Hørretvej 1.
Kl. 20.00 Mårslet mesterskabet i SKAK, for både børn og voksne.
HalHuset/Hemsen. Flotte præmier. Tilmelding på stedet. Arrangør: Mårslet Skakklub.
Kl. 20.30 Byfestbal i kantinen.
Musik og dans til god rock, og andet festlig musik.
Ole Nørskov og hans band IMITATORS.
Arrangør. Kama + Ole
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Lørdag 20 august.
Kl. 09.00 - 15.00 Morgenkaffebord i Bomgårdshaven. Kaffe og rundstykker kan købes billigt, sammen
med en lille een til at vågne op på.
Kræmmermarkedet er for alle, så besøg Bomgårdhaven med børn, naboer og venner.
Kajs Billedskole for børn.
Markedsboder.
Hestevognskørsel.
Kagebagekonkurrence.
Børnedyrskue.
Æblescenen

Kl. 10.00 - 17.00 Fodboldkampe på boldbanerne.
Kl 15.00 - den sidste gæst. Parkeringspladsen ved Bomgårdshaven. Taverna-stemming med fadøl og musik
og kulørte lamper.
Ole "Bykok" Rasmussen står for det kulinariske fra grillen.
Fra ca. 16.30 er der her man får sin aftensmad, og få en oplevelse for livet.

Kl. 15.00 og 16.00 Workshop ved HalHuset i STAVGANG med Bente Seerup.
Kom og lån stave og få vejledning og instruktion. De vælger selv tidspunktet.
Kl. 15.00 MOTIONSLØB. HalHus-løbet i Mårslet 6.5 km. rundt i byen.

Søndag 21 august.
Kl. 10.00 - 14.00

Mc. Donald`s cup på fodboldbanerne.

Kl 11.00 Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven, med efterfølgende frokost fra Kridthøj Fiskehandel.
Arrangør: Mårslet menighedsråd og foreningen Åben Himmel.
Kl. 11.00 Giberåmarchen. Den 5 kilometer lange festmarch starter fra HalHuset, og går som sædvanlig rundt
om Vilhelmsborg. Der serveres forfriskninger undervejs.
Tag din nabo med .
Tilmeldingsgebyr er incl. frokost i HalHuset efter gemmenført march.
Kl. 14.00 CIRKUS KRONE. Familieforestilling på fodboldbanerne.
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Årets Mårsletborger 2005
Hanne Torp blev
årets Mårslet-Borger
Hanne Torp, formand for brugerrådet
på Lokalcenter Kildevang, blev lørdag formiddag kåret som årets Mårslet-Borger
Det skete ved det traditionsrige pinselørdags-arrangement på butikstorvet,
hvor brugsen og bageren sørger for
rundstykker, kaffe og en gl. dansk,
Ole Nørskov og Jan Kolling sørger
for musikken, og Nordea uddeler prisen.
Overrækkelsestalen blev holdt af Birthe Jørgensen, selv tidligere Mårsletborger. Det hed:
”Mange af de ting, vi opfatter som
selvfølgelige kvaliteter i en by som
vores, bliver drevet af frivillige.
Det kan vi ikke gå og klappe hinanden på skuldrene for hver dag.
Men én gang om året kan vi festligholde det frivillige arbejde. Med en
kontant sum, en buket blomster og en
vandrepokal gør Nordea det muligt at
kippe med flaget for de mennesker,
uden hvem ting bare ikke ville fungere.
Det skal vi lige huske at sige tak til
Nordea for.
Der er rigtig meget frivilligt arbejde
at hæfte sig ved i en by som vores.
Og der er mange mennesker, som det
ville være umådelig dejligt at give
prisen.
Vi har en stor idrætsforening, som
trækker på en hel hær af frivillige.
Skolen trækker på næsten de samme
mennesker. Der er spejderne, der er
det lokalhistoriske arbejde og hele
miljøarbejdet, som byen er blevet
kendt for. Der er grundejerforeninger,
klubber af alle slags, skak, blad, web,
og både et sti- og et juletræslaug.
Dem i Fællesrådet lægger mange timer i det, og det er vist ikke altid lige
sjovt. Der er kirken, som har mange
frivillige. For eksempel er der en stak
mennesker, som hver dag åbner og

Her overrækker Vibeke Rosendahl fra Nordea Hanne Torp checken en buket
blomster og vandrepokalen (Kilde Mårslet Webben)
låser til kirken, så den kan være åben
for publikum. En lille ting, men en
stor service.
Og så er der Kildevang, hvortil årets
ildsjæl er knyttet.
Og allerede nu vil rigtig mange af jer
vide, hvem jeg taler om.
Hanne Torp er en rigtig ildsjæl, og
Hanne, din ild spreder lys omkring
dig.
I TMG har du taget et langt sejt træk
for håndbolden.
I menighedsrådet har du været i 20 år.
En enorm indsats, som det er så let at
glemme, fordi kirken, den er der jo
bare. Men et sognehus bygger ikke
sig selv. En børneklub kører ikke
uden en stor indsats fra frivillige. Og
desuden har du stået for åbenhed og
grundtvigianske værdier i vores kirkes udadvendte aktiviteter. Dvs alt
det, som kirken i dag er kendt for. Det
ville ikke have været det samme uden
dig.
I dag kæmper du som en løve på Kildevang.
Du har startet besøgstjenesten og er
selv besøgsven.
Det er dig, rådmanden og embedsmændene inde på kommunen kender.
Det er nemlig dig, man sender af sted,

når de inde på kommunen skal have
ordentlig besked. Du tør tage ordet og
gå i clinch.
Dagen efter møder vi andre dig som
anføreren for den skare af frivillige,
som skaber gode oplevelser for de
gamle på Kildevang, hvad enten det
så handler om at engagere foredragsholdere, arrangere bankospil eller lave æblekage til 90 mennesker.
Og dagen efter igen sidder du og læser HC Andersen højt for hjemmets
beboere.
Lille af størrelse, men stor af sind. Du
har om nogen fortjent prisen.”
Hanne Torp takkede rørt og glad for
prisen og gav med det samme de
1.000 kr., som er en del af prisen, videre til kirkens messehagel-projekt og
til brugerrådet.
Ud over de 1.000 kr. består prisen af
en vandrepokal, hvor Hanne Torps
navn allerede er indgraveret, samt en
pokal, hun har til evig eje. Desuden
fik hun en buket blomster og et gavekort til Hans Møllers bog om Vilhelmsborg.

(Kilde Mårslet Webben)
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FUGA opløses
Det er med dybeste beklagelse, at jeg
må meddele, at foreningen FUGA
står for at skulle opløses.
Foreningen at Unge og Gamle Amatørmusikere i Mårslet og omegn blev
stiftet i december 2000 på initiativ at
Markus Davidsen, der fungerede som
formand og primus motor i de første
år af foreningens levetid. Foreningen
blev oprindeligt stiftet som en øvelokaleforening under Rytmisk Musik
Danmark (som dengang hed FAJABEFA) men efter lang tids arbejde for
at få etableret lokaler til benyttelse af
byens udøvende musikere, måtte vi
desværre se i øjnene, at der ikke var
økonomisk grundlag for dette, til
trods for velvilje fra Århus Kommune, der ved enhver forespørgsel har
været positivt stemt over for initiativet.
Sideløbende med dette arbejde, har
FUGA etableret sig i lokalsamfundet
ved at arrangere en lang række arrangementer for byens borgere med optrædener af et stort udvalg af fortrinsvis lokale musikere. FUGA har således bidraget til større lokale arrange-

menter, som Mårslet Byfest, men har
også afholdt arrangementer på eget
initiativ. I sidstnævnte kategori kan
nævnes Mårslet Festival, Musikcaféer
i HalHuset samt koncerter i skolens
kantine under navnet FrockShow
(tidl. Fall 'n' Live).
Jeg taler på alle foreningens aktive
medlemmers vegne, når jeg siger, at
det altid har ført en masse gode oplevelser med sig, at planlægge og afholde disse arrangementer. Ligeledes har
vi været meget glade for den opbakning, vi har mødt i processen. Det
være sig alt fra en meget stor velvilje
fra Mårslet Fællesråd, der har gjort
det muligt for os at føre vores idéer
ud i livet med et økonomisk sikkerhedsnet under os, til alle de, som er
mødt op, når vi har afholdt vores arrangementer i byen.
Desværre står vi nu i den situation, at
der ikke er nogle til at overtage driften af selve foreningen. Ligeledes har
vi på det sidste oplevet et aftagende
antal af både medlemmer af foreningen samt fremmødte til vores arrangementer, hvilket har resulteret i en me-

get ustabil økonomisk situation.
Derfor ser vi ikke noget grundlag for
at føre foreningen videre. Når det er
sagt, vil jeg dog gerne opfordre evt.
interesserede til at tage over hvor FUGA nu desværre må sige fra. Jeg mener nemlig, at Mårslet fortjener et
tilbud om oplevelser, som FUGA har
leveret de seneste fire år.
Til sidst vil jeg gerne takke alle, der
har bidraget til foreningens tilblivelse,
daglige drift samt afholdelsen af alle
arrangementerne. Heriblandt kan
nævnes Markus Davidsen, Mårslet
Fællesråd, Mona Dybvad og 'Liv i
HalHuset', Hans-Ole Kaae, der har
varetaget kassererposten med stor
ekspertise gennem de senere år, samt
selvfølgelig alle de frivillige, der har
givet en hånd med her og der, for
uden en masse frivillig arbejdskraft
og en lokal velvilje, kan en forening
som FUGA naturligvis ikke fungere.
Vi har i overensstemmelse med foreningens vedtægter besluttet, at foreningens formue ved opløsningen skal
doneres til Mårlset Fællesråd.
Martin Johansen,formand.

Mårsletbladet på nettet
Www.maarslet-bladet.dk
E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Festivalen kommer
Læs SFOs indlæg

Et foto fra den succesrige skolefest, hvor nogle gerne vil lægge ansigt til lidt af hvert.

Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Fire 1. klasser fra skoleåret 2005 og dets præmis
Jeg har tidligere i Mårslet-Bladet omtalt de
høje klassekoefficienter på flere årgange,
men der skal være minimum 79 elever for at
have ressourcer til fire klasser, og for at
undgå en zigzagkurs med sammenlægning
på et senere tidspunkt er skolen nødt til at
være rimelig sikker på et stabilt elevtal.
Denne situation mener vi at have for de nuværende børnehaveklasser, efter at vi har fået to indskrivninger inden for den sidste måned og ikke mindst med baggrund i den forventede udbygning i lokalområdet. Beslutningen om at danne fire 1. kl. er derfor blevet taget.

Selv om det ikke umiddelbart lyder logisk, er
der stor forskel på at sammenlægge fra fire til
tre klasser, som vi gjorde for tre år siden med
vores nuværende 6. klasser, og det at skulle
gå fra tre klasser til fire. Når man mindsker
antallet af klasser, er det prekært at nedlægge
en klasse ved at opløse den og lade eleverne
komme ind som “gæster” i en eksisterende
klasse. Kun hvis elevtallet er specielt lavt i én
klasse, kan det overhovedet komme på tale,
og det naturlige vil derfor være at “ryste posen” og blande de fire klasser til tre helt nye. I
det nuværende tilfælde, som vi vel at mærke
ikke har prøvet før, mener vi, at vi ved at
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blande alle elever ville lade den nuværende indskolingsmodel med kendskabet mellem elever og den kommende
klasselærer i første klasse og forsøget
på at skabe en klassekultur allerede fra
børnehaveklassen gå tabt, hvis vi rystede posen. Med det nye princip foretager vi i stedet et mindste indgreb set ud
fra det samlede elevtal, samtidig med
at vi kan tage specielle hensyn til en
enkelt klasse, som vi af økonomiske
årsager ikke ville være i stand til at
tage for alle fire klasser.
I første omgang blev der derfor i skolebestyrelsen vedtaget følgende princip
Dette princip blev vedtaget den 26.
april i skolebestyrelsen, og børnehaveklasselederne fik den bundne opgave
at finde 6-7 elever fra hver klasse, som
sammen kunne danne den kommende
1.d. Der er taget mange personlige
hensyn ved udvælgelse af de 20 elever
til den nye klasse, og det er min overbevisning, at uanset hvordan vi havde
grebet processen an, ville der være divergerende meninger om fremgangsmåden, men det vigtigste er, at resultatet bliver til elevernes bedste. Der har
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Ved overgang fra 3 til 4 klasser på en årgang.

Princip:
Såfremt elevtallet udløser en ekstra klasse, og det vurderes at
være et stabilt elevtal, der strækker sig over en årrække, dannes
den nye klasse med start fra et skoleårs begyndelse.
Ved etablering af nye børnehaveklasser, vurderes det om den
fjerde klasse skal etableres ved start, eller udskydes til der er et
klarere billede af antallet af elever til 1. kl.
Retningslinier:
Det tilstræbes at lave en sammensætning i de fire klasser, som
gør dem så homogene som muligt.
Den fjerde klasse dannes som udgangspunkt ved hjælp af tre ca.
lige store grupper fra de tre klasser, som findes i et samarbejde
mellem klassens lærere, institutioner, SFO og ledelsen.
Der tages de første år specielle hensyn til den sammenbragte
klasse i form af ekstra ressourcer.
Såfremt den ekstra klasse udløses senere end 1. kl., forsøges der
ved fagfordelingen at tilgodese et kendskabsprincip i lærerbemandingen.
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været afholdt et forældremøde med
forældrene til eleverne i den nye klasse, hvor der fra forældrenes side var et
stort engagement for at støtte op om
den nye klasse. Et møde, som vi fra
skolens side ikke i første omgang havde forudset, at der var behov for på så
tidligt et tidspunkt, men som vi hurtigt
fik etableret på forældrenes initiativ,
hvilket vi vil bruge som erfaringsgrundlag til en eventuel anden gang.
Fra den 1. juni er klassen sammen som

årgange, hvilket gør, at vi, selv om
der er en udbygning på vej, nøjes
med i første omgang kun at lave tre
børnehaveklasser for det kommende
år. Hvis der senere bliver et større
elevtal, kommer det nye princip i
brug, men hellere det end en klassesammenlægning og en måske senere
udvidelse igen. Til gengæld bekoster
skolen ekstra hjælp i de tre børnehaveklasser i form af timer til børnehaveklasseassistent nummer to, så de

skære der, hvor vi var langt over det
af Undervisningsministeriet vejledende timetal, som bl.a. er det humanistiske område (dansk, sprog, historie,
samfundsfag) i 7.-9.kl. Vi undlod at
spare på et enkelt fag, f.eks en enkelt
ugentlig time på engelsk i hver af de
tre 8.kl. Vi valgte i stedet at spare tre
timer på vikardækningen om ugen for
at sprede besparelsen på det samlede
timetal på de tre årgange, hvor vi i
forvejen giver 5 ugentlige timer over

0.d for at lære hinanden at kende og
give den kommende klasselærer mulighed for at blive kendt af eleverne, inden de starter efter sommerferien.
Vi har i skrivende stund indskrevet 74
elever til kommende børnehaveklasse.
Der mangler derfor mindst 5 elever, for
at vi kan lave fire børnehaveklasser og
samtidig give en garanti for, at de ikke
skal slåes sammen efter børnehaveklassen. Skolen skal selv finansiere,
hvis vi opretter fire klasser på under 79
elever, og det vil få væsentlig betydning for undervisningen på de øvrige

kan få en god skolestart.

minimum i håb om, at det i stedet
rammer mere bredt, og derved ikke
forringer det samlede undervisningstilbud på et enkelt fag. I stedet bliver
vi desværre nødt til i højere grad at
give elever på disse årgange fri i forbindelse med sygdom, vel vidende at
vi har luft uden at komme under elevernes mindstetimetal, og vi vil naturligvis forsøge at fordele aflysningerne over diverse klasser og fag.

Vikarkontoen for kommende skoleår.
Skolerne i Århus har en decentral
økonomi som er elevtalsbestemt, så
når vi opretter klasser med et mindre
elevtal end tidligere, er vores samlede ressource til det, der ligger ud
over elevernes normaltimetal såsom
lejrskoler, skole/hjemsamtaler, vikartimer mv. naturligvis mindre. Vi stod
derfor i den situation i år, at vi manglede ressourcer, og vi var nødt til at

Hv
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Mårslet Skole
Forandringer på vej…
Tirsdag d. 26. april og tirsdag d. 10.
maj havde vi, i samarbejde med forældrerådet, forældrearbejdsdage. Vi
vil hermed gerne takke alle de forældre, der mødte op og knoklede løs. I
skal vide, at vi er jer meget taknemmelige for jeres lyst til at hjælpe med
at vedligeholde vores skønne legeplads. Udover at der blev arbejdet
hårdt, blev der også hygget ved grillen bagefter, vi glæder os allerede til
næste år..
Hobixen, 0.klassesgruppen, har haft
et par udeuger her i foråret. Nogle af
børnene skulle lige vænne sig til at
skulle være ude, men efter kort tid
nød alle at være ude i det fri. Perioden blev startet op med en tur til Århus Havn, derudover blev der blandt
andet udført kreativ ansigtsmaling og
lavet kunst af skrot. Disse kunstværker blev udstillet ved en grillfest tirsdag d. tirsdag d. 3. maj, hvor børn og
voksne rigtigt hyggede sig og lærte
hinanden endnu bedre at kende.

Af DIDDE, Gul

stue

www.maarslet-skole.dk
Af DIDDE, Gul stue
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk
Telefon: 86290388

Oasens personale skal desværre snart
tage afsked med en flok dejlige børn,
som skal i fjerde klasse efter sommerferien. Vi er kede af at skulle sige farvel til børnene og vil hermed gerne sige mange tak for lån, vi har nydt at have dem her i SFO’en og ønsker dem
held og lykke fremover.
Efter sommerferien skal de nye
0.klassesbørn være på Gul Stue og de
nuværende 2.klassesbørn skal, efter tre
år på stuen, flytte til Oasen i A-huset,
det glæder de sig til.
De nuværende 0.- og 1.klasser bliver i
henholdsvis Hobixen og Grøn Stue.
Vi har gennem en længere periode haft
problemer med vores hjemmesider, vi
kunne blandt andet ikke gå ind og opdatere på siderne. Vi håber på, at der
snart kommer helt styr på det, så der
ikke er forvirring omkring dette.

Slutteligt vil vi endnu engang gerne
minde Jer om dette års festival torsdag
Hobixen skal d. 10. juni deles op i fi- d. 9. til fredag d. 10. juni, vi glæder os
re klasser på skolen. Vi er forberedte til at se Jer til nogle skønne dage i
på denne strukturforandring, og kan eventyrets tegn. Vi kan afsløre, at der
blandt andet benytte ”Hytten” til at
blandt andet bliver optræden af nogle
holde tepause for den fjerde gruppe. fantastiske SFObørn…

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: 23663900
gerstroem@mail.dk
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Nyt fra Fritidshjemmet Asgaarden

På fritidshjemmet Asgaarden smitter
forårsvejret selvfølgelig også af på de
aktiviteter, som foregår på stedet.
Først og fremmest er vi rigtig glade
for, at der nu kan begynde at ske nogle af de ting på vores legeplads, som
vi har ventet på i løbet af vinteren. F.
eks er vores nye gyngestativ blevet
sat op ligesom et nyt vand-leg-kanalsystem er blevet behørigt indviet.
I løbet af den årlige arbejdslørdag for
børn, forældre og personale d. 21.05.,
skal legepladsen yderligere peppes

op.
I løbet af april måned er div. værksteder påbegyndt til forberedelse af majprojektet, et "Ringenes Herre"-agtigt
univers, som vil foregå i uge 21, som
beskrevet i forrige udgave Mårslet
Bladet. produktionen af gaffa-våben
har været intens, ligesom syning af
kostumer, fremstilling af monstermasker m.m.
Vi glæder os til at komme igang med
projektet, ligesom vi selvfølgelig glæ-

der os til at komme på sommerlejr i
Grenå, den første uge af skolernes
sommerferie.
Næste gang Mårslet Bladet udkommer vil 25 børnehaveklasse-børn og
endnu flere 4 - 7 klassesbørn være
startet på fritidshjemmet og også dem
glæder vi os til at møde og byde velkommen på fritidshjemmet pr. 01.08.
Børn, forældre og personnale ønsker
alle et fortsat godt forår og en rigtig
god sommer.
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Aktiviteter i Juni

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

Onsdag d. 1. juni kl. 14.00:
Gudstjeneste.

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Fredag den 3. juni kl. 14.00:
G.J. modeopvisning

Træværkstedet holder sommerferie i maj, juni, juli og
august.

Fredag den 10. juni kl. 14.00:
Beder spillemændene.

Meddelelser:
Pensionsmedarb.: Mandag d. 6. juni kl. 9-12

Onsdag d. 15. juni kl. 13.00:
Tur til mols.

Onsdag den 15. juni afholder brugerrådet udflugt til Mols.
Kaffen indtages på Strandkroen i Æbeltoft.
Tilmelding til Hanne Jensen tlf. 86292066
eller til Hanne Torp tlf. 86292710.
Pris for turen 75 kr. Tilmelding senest onsdag den 8. juni.
Vi har begge de små busser med, så også kørestolsbrugere
kan deltage.

Mandag d. 20. juni kl. 14.00:
Syng med Fosser Herold.

Venlig hilsen
Brugerrådet
Ret til ændring forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet.
tlf. 86 76 2970.
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En hyldest til livets ukuelighed
Konfirmationstale til 7.a og 7. b 2005
(redigeret og forkortet)
af sognepræst Hanne Davidsen
Flagalléen er hejst, anemonerne og
de grønne hække er sprunget ud. Festen er begyndt, for I, kære konfirmander, er på vej. På vej ud i livet.
Med jer har I et levende og lysegrønt
håb. Det er som et eventyr – som
eventyret om Tommelise, der bortføres af en ækel tudse, reddes af de rare
fisk, forkastes af oldenborrerne, arbejder hos markmusen, vælger livet i
muldvarpens mørke fra og vover at
flyve med svalen til de varme lande,
hvor hun finder sin rette plads og en
kæreste. Sådan fortæller H.C. Andersen om at drage ud i livet og finde
lykken.
Jeg tænker, at han vil fortælle os
forældre, at vi ikke kan skåne vore
børn for genvordigheder og sorger.
Det nytter ikke noget at overbeskytte
og lukke vore børn inde. Der må stå
et vindue åbent ud til verden, som i
eventyret. Så derfor kære forældre,
giv slip, lad dem springe ud. I råder
dog ikke over deres liv, I kan ikke
leve deres liv, I kan ikke tage deres
byrder på jer, og de skal også have
lov til at have nogle af deres glæder
for dem selv. Det er hundesvært, for
vi vil dem det så godt, men giv slip –
det er det bedste, I kan gøre for dem.
Giv slip og sæt jeres lid til, at Gud
holder sit løfte til dem. Løftet om, at
Han vil være med dem alle dage lige
indtil verdens ende.
På vejen ud i livet vil I konfirmander komme til at opleve mange forskellige ting. I kan blive tvunget ud i
noget, I ikke bryder jer om. I kan
blive forført og vildført. Men I vil
også opleve og overraskes over at
godhed og kærlighed kommer til jer
fra en måske helt uventet kant. I vil

blive ofre for sammenligning, og I
vil komme til at synes, at I ikke
rigtig passer ind, I ligner ikke de
andre, bliver måske udstødt og forkastet. I vil komme til at bo alene
en tid. I vil komme til at arbejde for
føden. I vil komme i alvorlige dilemmaer. Skal I gøre det sikre og
frem for alt søge trygheden – og
risikere at komme til at leve et kedelige og nøjsomt liv? Skal I af taknemmelighed over for jeres forældre f.eks. gøre som de synes er
bedst, eller skal I følge jeres egen
intuition. Tommelise gør det sidste: Vover sig ud et eventyr, som
hun ikke véd, hvor vil ende. Hun
vover at følge sit hjerte, hun søger
lyset sammen med svalen. Og hun
finder sin lykke, fortæller svalen,
eventyrdigteren.
Eventyret om Tommelise er livsbekræftende, og ligger budskabet i
det kristne evangelium nær. Der er
livsnedbrydende kræfter i verden,
ja, det ved vi alt for godt – også
selv man kun er 13, 14, 15 år. Men
der er også livsopbyggende og livgivende kræfter i verden – og det
ved vi også alle. Den glade, løfterige evangeliske påstand er da, at de
gode kræfter, smilets, kærlighedens, lysets magt er stærkest, fordi
Gud er livets herre.
Alle I kære, søde, smukke og dejlige konfirmander, I sidder der med
jeres spændte konfirmationskroppe, fyldt med Guds ånd - det
vil sige med kraft og mod til at
springe ud i livet. Gud bor i jeres
hjerte, I skal bare lukke op for det
inderste kammer, dér finder I styrken. I er døbt til et levende håb, så

hvad der end sker i jeres liv, så er der
en vej at gå, også selvom den bliver
kroget og stenet eller let og ligetil.
Altid er der for Guds skyld noget
godt i vente, vær vis på det.
Tommelise gik ikke gennem livet
uden at få skrammer og problemer,
men alligevel levede hun i håbet og
noget nyt skete hele tiden, hun var på
vej. Historien endte godt, for eventyrdigteren tror og håber ligesom vi gør.
Eller gør vi, tænker vi som en mere
nøgtern Andersen siger et andet sted:
Han har jo ikke noget tøj på – eller
sagt på en anden måde: Det har jo
ikke noget på sig! Lader vi desillusionen og de negative erfaringer overskygge håbet og den glade fantasi?
Nej, hvorfor skulle vi dog det? Skal
vi da nøjes med den tørre fornuft,
skal vi tage til takke med døde fakta,
nej vel vil vi ej, vi vil drømme, elske
og leve – også imod alle odds, for
Gud er med os med sine livgivende
ord. Stenen blev rullet fra graven påskemorgen, og livet kom igen. Solen
er stået op endnu engang, det grønnes
og anemonerne dækker skovbunden,
livet kommer igen!
Mit råd til jer konfirmander og til
jeres forældre er: Lad ikke fortiden
spærre for fremtiden. Der er altid nye
begyndelse, nye muligheder i vente.
Vær ikke smålig, slå ikke håbet ihjel
med iskolde og dog usikre prognoser.
I dag vil vi drømme og lade længslerne få plads. Dagen i dag er helliget
ungdom og frimodighed.
Så kære konfirmander, drøm jer
lige ind i himlen, og himlen kommer
til jer. Amen!
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Korfestivalen 4.-7. maj i Sverige:

Kirketider i juni

Norbusang 16
Mårslet Kirkes Kor vendte hjem efter
4 oplevelsesrige dage i Västerås
Afrejsen den 4. maj om morgenen
fra sognehuset sammen med Lystrup
Kirkes kor og Odder Pigekor foregik
først med bus til København, derfra
med fly til Stockholm og videre med
bus til bestemmelsesstedet, Västerås,
der ligger smukt ved Mälaren, 90 km
vest for den svenske hovedstad. Her
mødtes pigerne med korene fra de
andre nordiske lande - over 1000 deltagere i alt.

Foto: Trine Sølver Larsen

Processionen fra Domkyrkan til
Konserthuset var i bedste olympiske
stil med nationalitetsskilte i mange
fantasifulde udformninger. Det øsregnede, og farverne på Mårsletskiltet var desværre ikke vandfaste!

De forskellige aktiviteter foregik
rundt omkring i byen, så der blev
gået meget i de fire dage: Til Konserthuset, Domkirken, indkvarteringsstedet på Carlforsska Gymnasium og spisestedet ”Snabba Snigeln”. Som én af forældrene udtrykte det: ”- alene om torsdagen
gik vi vel omkring 10 km….. !”
Korene blev fra starten inddelt i
forskellige workshops og pigerne
fra Mårslet og Odder deltog i den
afro-caribiske gruppe og lærte portugisiske hymner og inspirerende
sange og danse fra Haiti under ledelse af rytmepædagog, musiker,
danser og skuespiller Sanna Kälmann og Johan Hoganäs fra sangensemblet Amanda.
Om lørdagen var der stor fælles
afslutningskoncert i Konserthuset,
hvor opførelsen af ”Trotts alt” udløste stor begejstring blandt de mange
hundrede tilhørere.
Foruden korleder Pia Labohn
deltog fra Mårslet forældrene Trine
Sølver Larsen og Nette Nord.
Fire begivenhedsrige dage, som
sent vil blive glemt.

SØNDAG d. 5. juni kl. 10:00
2. søndag efter trinitatis
Luk kap. 14, vers 16 - 24
Gæsterne ved den store fest
KNUD-ERIK BAGER JENSEN
SØNDAG d. 12. juni kl. 10:00
3. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 15, vers 1 - 10
Det forsvundne får

LISBETH M. LINDEGAARD
SØNDAG d. 19. juni kl. 9:00
4. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 6, vers 36 - 42
Om at elske sine fjender
JETTE ROSENBERG
CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 26. juni kl. 10:00
5. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 5, vers 1 - 11
Jesus kalder sine første disciple
HANNE DAVIDSEN

* * *
Kirketider i juli:
Søndag den 3. juli kl. 9:00 AN
Søndag den 10. juli. kl. 9:00 AN
Søndag den 17. juli. kl.10:00 JRC
Søndag den 24. juli kl.19:30 åben
Søndag den 31. juli kl.10:00 HD

Kildevang
Gudstjeneste onsdag den 1. juni
Efter en kop kaffe og snak om løst
og fast i dagligstuen fra kl. 14:00, er
der gudstjeneste kl. 14:30 ved sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

Gratis transportmulighed

Foto: Nette Nord

Det er svært, og det gælder om at vrikke med hofterne på den helt rigtig måde!
Pigerne instrueres her af danser og skuespiller Sanna Kälmann.

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående, bestille
gratis transport med kirkebil.
Henvendelse senest fredag kl. 8:30
før gudstjenesten om søndagen på
tlf.nr. 8629 8190.
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Konfirmation foråret 2005
Søndag d. 17.4.

Fredag d. 17.4.
(St. Bededag)

Søndag d. 24.4.

Andreas Vorup Svarer
Anne Poulsen
Anne Mølgaard Brøndum
Anne Katrine Nygaard
Camilla Ritter
Charlotte Møller Jakobsen
Christoffer Kaae Simonsen
Daniel Friis Sørensen
Dina Frank
Emil Mygind Flytkjær
Eva Marie Keemink
Jonas Gaardsted Byriel
Josephine Cecilie Køgler Vindum
Kathrine Lumbye Jensen
Mads Kring Andersen
Malene Jakobsen
Mathilde Dalsgaard Hoff
Mathilde Bess Fløe Jørgensen
Nanna Bundgaard Nielsen
Sarah Buch Starup
Thomas Jensen
Amalie Eichild Schmidt
Anders Ruby Sandemann Rasmussen
Anders Arvad Poulsen
Andreas Muurholm Dam
Camilla Bang Rasmussen
Camilla Graadal Johnsen
Christian Guldager Mikkelsen
Emil Seerup
Emil Breinholt Sørensen
Frederik Kraglund
Heidi Johnsen
Helene Urbak Jørgensen
Jeppe Damgaard Rothuizen
Jonas Metze Holme
Jonathan Terry Morgan
Julie Rask Jepsen
Kevin Sherchan Frandsen
Mads Agerbo Ejsing
Maria Brandes Gaarsted
Mona Møller Larsen
Nikolaj Emil Jeppesen
Pernille Jensen
Sandra Louise Fennefoss Andersen
Sofie Randel Søndergaard
Thomas Hvid Jensen
Cecilie Fogsgaard
Emma Selvig Nielsen
Frederik Odgaard Nielsen
Helene Wendelbo Reimer
Ida Kjærgaard
Jeanett Schandorff Knudsen
Lotte Kjærgaard Mørksted
Louise Mikkelsen
Mads Bille Eriksen
Marc Arreskov Gustafsen
Michael Madsen
Miriam Grønlund
Morten Rasmussen
Nanna Dybdal Abrahamsen
Nanna Hjort Vestergaard
Natascha Kring
Sebastian Tristan Ehlert Buchardt
Signe Bünemann Staugaard
Sofie Bryder Nielsen
Stine Hedegaard Hansen
Thomas Brejning Carnell

Gruppebillede ( 13 x 18 cm - 18 x 24 cm - farve) kan købes ved henvendelse til 8629 3411 eller mail jlt@pc.dk
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Giv tid og få tid
Uddrag af konfirmationstale til 7.c 2005
af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen
Lignelsen om det store festmåltid
kaldes den tekst som vi lige har hørt
(Luk. kap. 14, vers 16-24).
Og det er jo nærliggende at tale om
fest og festmåltid i dag, på jeres konfirmationsdag, som I har glædet jer
til. Der er blevet planlagt, inviteret og
forberedt – sådan som vi gør det, når
vi gerne vil fejre noget sammen. For
til en rigtig fest hører forberedelser.
Man skal have tid til at glæde sig og
tid til at tænke over det, man forbereder sig på.
Og i dag bruger I hver især – konfirmander, forældre, søskende og
gæster tid på at være sammen og på
at holde fest.
Tid er et nøgleord i vores tilværelse – og det er noget af det mere kostbare, som vi har at give hinanden –
og noget af det bedste vi kan få fra
hinanden. Ikke kostbart regnet op i
kroner og øre, men kostbart regnet
om i livsværdi og -indhold.
Lignelsen om det store festmåltid
handler også om tid – om hvad vi gør
med vores tid. Den fortæller om mennesker, der hver især undskylder sig
med ikke at have tid til at deltage i
den fest, som de indbydes til.
Én havde brugt mange penge på at
købe en mark, som han skulle se til,
en anden skulle ud at prøve sine nye
okser og en tredje havde lige fået sig
en dejlig kone, som han hellere ville
være sammen med.
I eventyrromanen ”Momo” fortælles en historie om, hvordan verden
bliver, når mennesker glemmer at
have tid til at være tilstede i nuet.
Momo er en forældreløs pige, som
altid har mange mennesker på besøg
hos sig i det gamle amfiteater, hvor
hun bor. Men en dag kommer der
ikke flere på besøg. For alle har fået
så travlt med at spare tid – både
voksne og børn. Momo får da besøg
af en lille askegrå mand, som præsen-

terer sig som en agent fra tidssparekassen. Han vil have Momo til at
spare tid, men det lykkes ham ikke.
I stedet for kommer han til at røbe
mere end han må, nemlig at han
sammen med sine medagenter er
ved at tappe menneskene for deres
livstid. Måske fordi Momo er så
god til at lytte, kommer han til at
fortælle:
”Vi, De Grå Herrer, tapper menneskene for deres livstid i timer,
minutter og sekunder. For al den
tid, de sparer, bliver de i virkeligheden snydt for. Vi tager den fra dem,
for vi har brug for den… hvis ikke
de sparer tid op hos os, går vi til
grunde.”
Så begynder Momo en lang og
farlig kamp mod tidstyvene. Og det
lykkes hende til sidst – efter at have
besøgt selve tidens hjerterum, hvor
hun ser de blomster, som fylder
menneskenes hjerter med tid og liv
- at bringe den stjålne tid tilbage til
menneskene. Og dermed får verden
igen farve, varme og indhold – og
de små grå mænd og den verden, de
ville gøre kold og grå, går til grunde. For de kunne kun eksistere så
længe menneskene sparede tid op –
den tid, som de i sidste ende ville
blive snydt for.
Og tid og nærvær er jo netop ikke
noget, man kan spare op og gemme
til senere – det foregår altid her og
nu. Og tror man, at livet, og alt det
spændende, først kommer senere - i
morgen eller i næste uge, så snyder
man sig selv.
Noget af det, vi også har talt om i
konfirmandundervisningen, er det
at høre til et sted. Det, at I udover at
høre til i jeres familie, blandt jeres
venner og veninder og de sammenhænge I ellers indgår i, at I da også
hører til i en større sammenhæng.
I er døbt og om lidt er I også konfirmerede – og så bekræftes det
endnu engang for jer, at I hører Gud

til. Det betyder, at hvad I end kommer ud for, så er der altid et sted, I
kan vende jer hen. Et sted, hvor I
altid er indbudt og velkomne. Det
korsets tegn, der blev tegnet for jeres
ansigt og bryst, da I blev døbt, det vil
for altid være et vidnesbyrd om, at I
tilhører den korsfæstede Herre, Jesus
Kristus. Det kan godt være, at I indimellem glemmer, at I bærer det tegn,
eller at I handler, så andre har svært
ved at få øje på det, men det forsvinder ikke. For Gud forsvinder I ikke.
Det er det Jesus gang på gang fortæller os i sine lignelser. Og af dem er
der to mere, som I skal tage med jer
videre i det liv, der venter jer. I kender dem godt.
Den ene er lignelsen om den fortabte søn, som sagde farvel til alt det,
han kom fra. Den fortæller om faderens åbne arme, om den kærlighed,
der vil os - også når vi har svært ved
at ville os selv – og når andre mennesker har svært ved at ville os.
Den anden lignelse er den om den
barmhjertige samaritaner, der kom
den mand til hjælp, som var blevet
overfaldet og dernæst efterladt liggende halvdød i vejsiden. Den handler om at turde give og modtage fra
de mennesker, som vi lever sammen
med – om at være tilstede, der hvor
vi befinder os og ikke have travlt
med at undskylde os, fordi vi lige
skal noget andet eller ikke tør være til
stede der, hvor nuet kræver det af os.
Jeg håber, I vil tage de to lignelser
med jer ud i alt det, der venter jer. Så
har i gode våben at kæmpe med, hvis
tidstyve eller lignende skulle melde
sig på jeres livsbane. Vælg det væsentlige – og husk så, at I har fået den
gave, at I er valgt af Gud til at være
hans børn.
Må Gud velsigne jer, så I i glæde
og tro på Ham kan leve og vokse i og
med det liv, som I hver især får givet.
Til lykke på konfirmationsdagen!

MÅRSLET-bladet JUNI 2005

21

Orgelet i Mårslet kirke stoppede pludseligt
Overbelastning i forbindelse med en elvarmeovn i våbenhuset
Hvad der simpelthen ikke må ske, er
alligevel sket to gange under gudstjenester i Mårslet Kirke: Orgelet forstummede midt i salmesangen. Årsagen blev hurtigt fundet: Den sikring,
der står i forbindelse med orgelet, og
en del af lyset i kirken, var sprunget!
Under prædikenen tilbydes mindreårige børn en aktiv pasningsordning i
våbenhuset. Opvarmningen her - eller
mangel på samme - kom fra en gammel radiator, hvorfor der blev suppleret med en stor elektrisk varmeovn,
som tilfældigvis var tilsluttet samme
sikringsgruppe som orgelet. Belastningen kom herved udover det kritiske niveau.
Belært af episoden med sikringen
der sprang, ventede man med at tænde for varmeovnen til det sidste, og

selv i de kolde vintermåneder - være
kommet op på et stabilt, acceptabelt
niveau. Så nu er der ingen der behøver at frygte for pludselige tekniske
uheld under salmesangen.

Synderen, en elektrisk varmeovn
absolut ikke før det var nødvendigt.
Det var selvfølgelig en uholdbar
situation, og efter at menighedsrådet havde diskuteret sagen, blev der
bevilget midler til opsætning af nye
radiatorer, som tilkobles kirkens
bestående fjernvarmesystem. Temperaturen i våbenhuset skulle nu -

VVS teknikerne Chr.Omø Sørensen
og René Mejer Nielsen monterer her
den sidste af de i alt tre radiatorer,
der nu skal erstatte elvarmeovnen.

Hvad skal vi have til middag i dag? - et spørgsmål der ofte stilles rundt omkring i små og store hjem. På Lokalcenter
Kildevang har beboerne altid svaret lige ved hånden i denne lille, gule publikation,
”BEDSTE-tidende”, som centret udgiver. Her kan man også læse indlæg fra Mårslet lokalhistoriske Forening, se hvem der har fødselsdag, der er aktivitetskalender,
konkurrencer, og så har bladet ”Præstens sider”. I sidste nummer skriver Hanne
Davidsen nogle betragtninger over pavevalget i april. - De er gengivet herunder.

Pavevalg
En journalist kom efter valget af
den nye katolske pave til at sige:
”Verden har fået en ny pave!” Men
det er da noget værre sludder. Hvis
han havde været en ordentlig journalist, havde han sagt: ”Den katolske
kirke har fået en ny pave!” Og det
kommer ret beset ikke os lutheranere
ved.
Den katolske kirke har altid haft
som sin udtalte vision at skabe en
synlig enhed i kirken, således at alle
kristne underordnede sig den katolske pavekirkes autoritet. Men en vis
Martin Luther kom som bekendt på
tværs – og Gud ske lov for det! Hvad
var det så egentlig han ville, denne

forløbne munk, vores kirkes grundlægger?
Meget kort følgende:
1. Den eneste autoritet, der gælder
i religiøse spørgsmål er Bibelen
2. Alle døbte kristne kan forkynde
evangeliet
3. Ingen pave eller præster bør sidde inde med fortolkningsmagten
4. Bibelen skal derfor oversættes til
alle folks modersmål
5. Der er én sand kirke, men den er
usynlig og kun kendt af Gud
6. Det religiøse område og det politiske område bør holdes adskilt
7. Den konkrete kirke er en praktisk

af sognepræst Hanne Davidsen
ordning og bør ikke have politisk
magt
8. Seksualitet er en Guds gave –
Luther forlod klosteret og blev
gift.
Derfor har vi lutheranere ikke en
pave. Vi protesterer - ligesom Luther
- mod et kirkeligt hierarki, der vil
bestemme over vor sjæl og krop. Vi
hylder friheden og den åbne drøftelse. Sådan holdes kirken i bevægelse.
Det ser man bl.a. derved, at den protestantiske kirke tillader kvinder at
blive præster, og at man her har en
meget friere moral end i den katolske
kirke.
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Indre Mission

Lærkereden

Den 23. februar måtte vi desværre,
på grund af vejret, aflyse mødet med
stud. theol. Brian Nissen fra Århus.
Nu vil vejret nok ikke lægge forhindringer i vejen, så vi har formået at få
Brian Nissen til at komme til Mårslet

Børneklubben ”Lærkereden” er
for alle børn fra børnehaveklasse
og til 3. klasse. De mødes i sognehuset hver mandag fra kl. 16- 17
Børnene synger, hører en fortælling fra bibelen, leger og deltager i
mange forskellige aktiviteter.
Sidste gang før sommeren er den
30. maj, og næste møde efter ferien

onsdag den 15. juni, kl. 19:30
Første del af aftenen vil have troen
som tema, ud fra Johannes-evangeliet
kap. 4 vers 43-53:
En kongelig embedsmand kommer til
Jesus, og vil have ham til at komme og
helbrede hans syge søn, men Jesus
siger til ham. "Gå hjem, din søn lever". Manden tror det ord, Jesus siger
og går.
Anden del bliver en orientering om
kristen lokalradio i Århus.
Mødet er i Mårslet Sognehus, og alle
er hjertelig velkommen.

Brian Nissen, 27, har læst teologi på
Århus Universitet og Menighedsfakultetet. Har siden 1. februar været
ansat som daglig leder på Kristen Lokal Radio i Århus. Som person kan
man nok bedst betegne Brian Nissen
med tillægsordene "stædig" og
"humoristisk".

Fælles familiespisning
Normalt er det den 3. fredag i hver
måned vi afholder fællesspisning i
sognehuset fra kl. 18:15 og et par timer frem, men næste gang er det allerede

mandag d. 15. august kl. 16

Ørnereden
Juniorklubben ”Ørnereden” er
for de lidt større børn - fra 4. til 7.
klasse.
Juniorklubben mødes i sognehuset
hver
mandag fra kl. 19:00 - 20:30.
Program for juni:
mandag d.6. Menneskebowling.
Vi udspænder en pressenning
på græsplænen, som overhældes
med vand og brun sæbe. Deltagerne skal så - iført regntøj eller
affaldssækkke - kaste sig ned ad
banen og vælte plasticflasker
med vand.
Husk regntøj og gummistøvler!
mandag d. 13. Afslutningsarrangement før sommerferien.
Herefter holder vi sommerpause og
mødes igen

fredag d. 3. juni kl. 18:15.
Det er for alle, der har lyst til hyggeligt samvær med andre fra sognet.
Prisen for aftensmad og efterfølgende kaffe er 30 kr. pr. voksen - børnene
spiser gratis.
OBS.:Ingen familiespisning i juli

*
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.

mandag den 8. august kl. 19:00

Vi ønsker jer alle en

Mariehønen er klubben for de helt
små børn - op til 6 år - med deres
forældre. Vi synger, leger, hører
fortællinger og laver forskellige
aktiviteter sammen med børnene.
Sæsonen slutter i juni med et par
udflugter:
1: mandag den 6. juni tager vi til
Vilhelmsborg skov. Vi mødes ved
P.pladsen foran hovedbygningen kl.
16.00, og finder derefter et godt
sted i skoven.
2: mandag 13. juni tager vi på vor
traditionsrige udflugt til Hørhaven.
Vi hygger, sopper og slutter dagen
med at stege pølser og brød. Ældre
søskende er velkomne denne dag.
Mødested: P.pladsen for enden af
Hørhavevej kl. 16.15, eller
Langballevej 82 kl. 16.00.
Herefter holder Mariehønen sommerferie og starter så op igen
mandag den 15. august kl. 16:15
og derefter - som sædvanlig - hver
mandag kl.16:15 - 17:30
på Langballevej 82.
Du er meget velkommen til bare
at dukke op, men vil du først høre
mere, så ring til Jette Kristoffersen
på tlf. 8628 9965 eller Erik Christensen på tlf. 8629 5765.
MARIEHØNEN ØNSKER
ALLE

god sommerferie
Mariehønen, Lærkereden og Ørnereden er alle tilsluttet Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler, der
tidligere var en gren af Indre Mission, men som siden 2001 har været en selvstændig bevægelse, og en
moderne, tidstilpasset udgave af
den gammelkendte søndagsskole

RIGTIG
GOD SOMMER
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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. 12:00 - 13:00 samt
torsdag kl. 16:00 - 17:00
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
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Bedstemor med slaw i
Tysk soldat i Århus slået hårdt i hovedet med paraply!
Journalist Elsa Steen Sørensen (67) fra Mors fortalte i Hyggeklubben spændende og levende erindringer fra sin barndom i Århus:
- Min mormor, der havde et vaskeri i Århus under sidste verdenskrig, ville under ingen omstændigheder handle med tyskerne.
En dag i 1944 dukkede en tysk soldat op med en bylt tøj, som han gerne ville have vasket. Han var ikke
helt ædru og tumlede ind i vaskeriet,
og da han ikke reagerede på det eneste ord min mormor kunne på tysk,
nemlig NEIN! kom hendes temperament i kog. Hun greb resolut sin paraply og hamrede den ned i hovedet
på soldaten, som så forstod situationen og fortrak, men i farten glemte
sit tøj. Paraplyen blev aldrig mere til

paraply igen efter denne voldsomme medfart, og tøjet blev sat uden
for døren, hvor det stod i lang tid,
før det forsvandt.Dette var blot et enkelt af de mange interessante tidsbilleder, der på
en engageret, alvorlig og til tider
humoristisk måde blev rullet op
denne eftermiddag i sognehuset.
Mange af de omkring 30 tilhørere
kunne nikke genkendende til de
situationer, der blev skildret, hvad
enten det drejede sig om rationeringsmærker, ord som ”Long John”
eller om lokaliteter i Århus, som for
længst er forsvundet.

Organist og korleder
PIA LABOHN
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 8655 6408
pialabohn@mail.tele.dk
Kirkesanger
LISBETH FRANDSEN
Ormslevvej 64, 1.tv.., 8260 Viby J
Tlf. 8614 9718
Menighedsrådskasserer
HENNY BAUNING
Langballevej 168
Tlf. 8629 0649
bauning@webspeed.dk
Menighedsrådsformand
HELMER KEMP ANDERSEN
Marklodden 7, Storhøj
Tlf. 8627 2843

Elsa Steen Sørensen

Else Svendsen monterer mikrofonen

SOGNEHUSET
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 8190
Kirketjener
LIS NISSEN
Træffes tirsdag til fredag
kl. 8:00 - 8:30 i sognehuset
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
Graver
INGA MICHELS
Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers
på kirkegården

Elsa Steen Sørensen havde foreslået at indlede eftermiddagen med en sang,
og hvad var mere naturligt i 60-året for befrielsen end ”En lærke letted”
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Koncert med Cæciliakoret
Tirsdag den 14. juni kl. 19:30 er
der koncert med Cæciliakoret i
Mårslet Kirke.
Repertoiret er en bredt sammensat vifte af et sommerprogram med

Cæciliakoret er et blandet firestemmigt kor, der for øjeblikket
tæller ca.30 sangere.
Repertoiret er først og fremmest
klassisk musik & kirkemusik.
Nordisk / dansk musik står ofte
på programmet, og koret giver
adskillige a cappella koncerter pr.
sæson og medvirker ofte i koncertopførelser af store værker for soli,
kor og orkester sammen med Aarhus Symfoniorkester.

musik af danske og skandinaviske
komponister.
Dirigent: Michael Deltchev
Organist: Pia Labohn
GRATIS ADGANG

Af værker, som koret har medvirket i, kan bl.a. nævnes Liszt:
Christus; Vivaldi: Gloria; Mozart: Requiem; Mendelssohn:
Lobgesang ; Bach: Juleoratorium; Brahms: Ein deutsches Requiem m.m.
Koret blev stiftet i 1975 af Johannes Nielsen, som var dirigent
for koret i mere end 20 år.
Koret arrangerer også egne koncerter med orkester og solister.

SOGNEHUSET i JUNI
Torsdag d. 2.
Gymnastik for dagplejebørnene
Fredag d. 3.
Familiespisning
kl. 18:15 - 20:15
Onsdag d. 15.
Indre Mission
kl. 19:30
Tirsdag d. 21.
Menighedsrådsmøde
kl. 19:00 - 22:00
Hver torsdag
kl. 15:00 - 17:30
Kor og korskole
Hver mandag
undt. d. 16.5. (2. pinsedag)
kl. 16:00 - 17:30 ”Lærkereden”
kl. 19:00 - 20:30 ”Ørnereden”

Menighedsrådets

Siden januar
1999 har Michael Deltchev
været Cæciliakorets
faste
dirigent.

næste møde er i sognehuset
tirsdag den 21. juni kl. 19 - 22
Menighedsrådets møder er offentlige,
og enhver er velkommen til at overvære møderne.
Der er intet menighedsrådsmøde i juli.

Ferier

Foto: Cæciliakoret

Sognepræst Hanne Davidsen holder
ferie fra fr.1. juli - sø. 24. juli.

Sygemelding
P.g.a. sognepræst Hanne Davidsens sygemelding fra 25. maj til 22.
juni passes embedet fra den 25. maj
til den 7. juni af sognepræst Jette
Rosenberg Christiansen tlf. 8692
7330, og fra den 8. juni til den 22.
juni af sognepræst Anne Nicolaisen, tlf. 8692 7454.
Prædikant i Mårslet Kirke d. 5.
juni er Knud-Erik Bager Jensen, og
d. 12. juni Lisbeth M. Lindegaard
Kirkens hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk

Sognepræst Jette R. Christiansen holder ferie fra ma. 18. juli - ti. 9. aug.
Embedet passes i
uge 27 af Anne Nicolaisen
uge 28 af Jette R. Christiansen
uge 29 (åben)

RIGTIG GOD SOMMER

Redaktion og foto:
Jørgen Lauritsen ©2005

jlt@pc.dk
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TMG - Nyt
Tennis

Tennis i TMG : sæt i gang !
Der er fortsat rigtig god mulighed for at dyrke verdens sjoveste og mest udfordrende sport : Tennis !
Vort ganske udmærkede og gæstfrie anlæg byder på gode rammer for personlig udfordring, nye bekendtskaber,
hygge og god motion.
Vi har træning for alle, børn som voksne, øvede som uøvede.
Vi byder på festlige arrangementer, hvor man kan prøve kræfter med andre end dem man plejer at spille med.
Og så er det billigt!
Du kan melde dig til kassereren (Sigurd : 86293260) eller betale via netbank (Nordea : 1920 9205 604 005), eller
endda via gode gamle Frk Giro (9570 666 1580).
Kontingenter : 800,- for seniorer og 600,- for pensionister, 450,- for børn under 18, 1850,- for familier med rabat
for søskende (400,-) og for helt nye medlemmer (-100,-).
Hvad mere kan man forlange ?
Det har vi også : træningsbolde og ketsjere…..
Velmødt : det er ALDRIG for sent !
TMG Tennis

Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand og
halhuskasserer
Kasserer
Sekretær

Kurt Kirkedal Laursen
Børge Andersen

Bedervej 14
Langballevænget 113

Gerda Svendsen
Visbjerg Hegn 29
Bente Hindborg Kristensen Langballevej 170

86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk
86 29 84 25 b.haaning.andersen@oncable.dk
86 72 25 80 gjs@tdc.dk
86 29 80 45 hindborg-kristensen@mail.tele.dk

Afdelingsrepræsentanter:
Badminton
Basketball
Bordtennis
Cykelmotion
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Pétanque
Tennis
Volleyball

John Johansen
Peter Hahn
Martin Andersen
Hans Jørgen Jørgensen
Jan Henriksen
Kjeld Pedersen
Annette Nørager
Mikael Hahn-Thomsen
Olav Jensen
Claus Jacobsen

Visbjerg Hegn 19
Englodden 7, Storhøj
Langballevænget 18
Gyldenkronesvej 1
Gyldenkronesvej 6
Toftevangen 4
Borrevænget 6
Visbjerg Hegn 14
Toftevangen 7
Baneleddet 2

86 29 88 88
86 27 52 32
86 29 79 22
86 29 74 24
86 29 74 05
86 29 92 42
86 29 76 67
86 29 91 19
86 72 08 18
86 72 17 28

johnjohansen@wanadoo.dk
peterhahn@mail.tele.dk
martin-andersen@mail.tele.dk
w.jorgensen@get2net.dk
reintoft@henriksen.mail.dk
kjeld.pedersen@odder.dk
anfk@webspeed.dk
o-j@get2net.dk
krusejacobsen@mail.dk
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Bordtennis

TMG Bordtennis
2004-05 En fantastisk sæson

Sæsonen 2004-2005 har forhåbentligt
været et vendepunkt for TMG bordtennis. Ja, faktisk bør vi takke 2 unge
fyre, Michael og Finn, for succesen i
denne sæson. Michael og Finn, måske
bedre kendt som Tugwell og Maze,
har i det sidste år været fantastiske
ambassadører for denne lille sportsgren. Det betød i hvert fald, at mange
af byens drenge mellem 7 og 12 år fik
lyst til at prøve kræfter med det finurlige spil.
Efter et par sæsoner med ganske lavt
medlemstal, har i denne sæson næsten
40 børn ugentligt kommet fredag eftermiddag og aften, hvor Niels, Ruben og Claus har stået for træningen.
Der er blevet servet, loopet og smashet i lange baner, altid med et stort
smil på læben.
Det skal også nævnes, at en del af
medlemsgrundlaget er børn fra Beder,
Højbjerg og Malling, som selvfølgelig også er velkomne.
Men det har ikke kun været for sjov.
Vores drenge har vundet flere stævner, og TMG er pludseligt kommet på

landkortet igen indenfor bordtennis.
Og rent faktisk er TMG bordtennis jo
dén afdeling i klubben, der nogensinde har været højst rangeret, nemlig
med en plads i 2.division for mange
år siden. Ja faktisk så mange år siden,
at oprykningspokalen er blevet væk.
Vi kan faktisk også prale af kredsmestre for seniorer, både i single og
double ved Claus Mikkelsen og Niels
Kridal. Og dét selvom Niels og Claus,
lige skulle have repeteret reglerne i
double, da de stillede op til den første
kamp.
Samtidigt er bordtennis afdelingen
blevet styrket på bestyrelsen, idet sidste generalforsamling resulterede i en
3-dobling af antallet af medlemmer til
de nuværende 6 personer. Herligt.
Forventningerne til den nye sæson,
som starter i midten af September er,
at vi øger træningsmulighederne for
børnene, så alle får chancen for at
træne 2 gange om ugen. Desuden tilbyder vi mulighed for voksenbordtennis…ja, kære læser, du læste
rigtigt, mange har givet udtryk for

lyst til at spille bordtennis igen. Så
Jørgen, Jesper, Bendt, Claus, Niels og
hvad I ellers hedder, støv allerede nu
det gamle bordtennis bat af. Der kommer mere information efter sommerferien, dels i Mårslet bladet, og dels
via vores opdaterede hjemmeside
www.tmgbordtennis.dk.
Som afsluttende bemærkning vil jeg
gerne benytte lejligheden til endnu
engang at takke de 3 trænere Claus,
Ruben og Niels for god og inspirerende træning. Faktisk er de 3 gutter
et bevis på, at selv i 2005 er det muligt at finde frivillige trænere, der gratis stiller sig til rådighed for børnene,
endda fredag aften. En stor tak fra
bestyrelsen
God sommer ønskes alle spillere, forældre og andre vordende bordtennisspillere i Mårslet – stedet, hvor vi
spiller bordtennis.

Af Martin Andersen
Formand www.tmgbordtennis.dk
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Klubmestre 2004-2005
Årets klubmestre i bordtennis blev efter flere spændende kampe følgende:

Puslinge, årgang ’95 eller yngre
1. Jeppe Steen Nielsen
2. Malthe Winther
3. Martin Thingsgård

Senior:
1. Claus Mikkelsen
2. Niels Kridal
3. Ruben Nielsen

Yngre drenge, årgang ’93-’94
1. Jens Meto
2. Anders Christensen
3 Emil Christensen

Åben double, børn
1. Martin Holste / Emil Christensen
2. Marc Kynde / Anders Christensen

Drenge årgang ’91-’92
1. Simon Thingsgård
2. Mikkel Grøfte
3. Christian Nielsen

De 4 spillere, der dystede om mesterskabet i double:
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Håndbold

Alt udsolgt til TMG’s første håndboldskole!
I gennem flere år har vores unger være tilmeldt naboklubbernes håndboldskoler. Således også indstillet på at
arrangere kørselsordninger for de
håndboldelskende unger, blev de sidste år tilmeldt en skole i en nærliggende klub. Men umiddelbart inden
sidste frist for tilmelding udløb, blev
håndboldskolen aflyst! Sikke en skuffelse. Alle andre nærliggende håndboldskoler var også fyldt op, og det
gjorde bare skuffelsen endnu større.
Nu var der ikke længere mulighed for
at give ungerne den oplevelse, en
håndboldskole er. I alle tilfælde ikke
det år!

gust 2005 i og omkring Mårslet hallen.
Det er første gang vi afholder en
håndboldskole i TMG, og vi er naturligvis alle lidt spændte.
Selve tilmeldingen har været en stor
succes! I løbet af ganske kort tid er
alle 60 pladser på skolen blevet besat,
sådan at der nu også er en venteliste,
men vi håber at få plads til alle. Alle
tilmeldte er fra TMG / Mårslet, så der
vil være mange kendte ansigter.

*****
Har du brug for en pause fra havens
strabadser, eller kan dine rygstykker
ikke tåle mere sol, så kom og oplev
en sprudlende flok unger for fuld udblæsning.
Måske bliver du så inspireret af ungernes glæde ved håndboldskolen, at
du i næste sæson får lyst til at give en
hjælpende hånd ved afholdelse af
endnu en håndboldskole, et stævne,
som hjælpetræner for et hold, som
tidtager til vores hjemmekampe eller
lign. Ethvert bidrag vil blive taget
varmt imod.

*****
Erfaringer er til for at man skal lære
af dem – og det har vi så gjort i TMG
Håndbold!
Hvorfor sende vores spillere til andre
klubbers håndboldskoler, hvorfor ikke i stedet give spillerne mulighed for
at deltage i en håndboldskole i egen
klub?
Derfor har vi i år valgt at afholde en
3-dages håndboldskole for gruppen af
spillere i alderen 9-12 år i samarbejde
med DGI. Håndboldskolen afholdes
fredag den 5. august til søndag 7. au-

måtte være nødvendigt. Så vi er overbevist om, at også selve håndboldskolen vil blive en stor succes!

Håndboldskolen vil blive ledet af
dygtige instruktører fra DGI og hjælpetrænere fra TMG Håndbold. Andre
frivillige hjælpere vil bakke op om
arrangementet ved at holde HalHuset
åben og desuden assistere, hvor det

HalHuset vil som tidligere skrevet
være åbent og leveringsdygtig i forskellige former for frugt, is, slik og
læskedrikke – også til voksne tilskuere.

På gensyn i Mårslet hallen!
TMG Håndbold
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SVANE-CUP 2005!
Danmark heldigvis.
Efter kampen var der diskotek, men
vi valgte at tage hjem på skolen igen
og hygge os der. Ro blev der vist først
ved et (01.00) tiden.
Søndag stod igen på kampe rundt om
i hallerne, og nu spillede vi efter Cupsystemet, det vil sige at taber man en
kamp er man helt ude af turneringen,
så desværre var der nogle hold som
kun fik en enkelt kamp eller to søndag. Et hold – drengeholdet - klarede
sig rigtig flot og fik en sølvmedalje.
Herefter blev busserne igen vendt
mod Mårslet og meget trætte nåede vi
hjem ca. kl. 18.00 efter endnu en
RIGTIG god tur.
Tak for denne gang

Traditionen tro gik dette års tur igen
til Svane-Cup i Ålborg.
Vi var 74 børn og 13 trænere som tog
af sted fredag 8. april 2005 fra Mårslet Hallen.
Turen gik som de sidste 2 år forbi
McDonald’s i Haverslev hvor den
”sunde” aftensmad blev indtaget til
stor glæde for os alle.
Efter ankomsten til Gistrup Skole
hvor alle blev indkvarteret. Drengene
var heldige at få hele gymnastiksalen
alene og pigerne fik klasseværelser
lige omkring dem.
Fredag skulle 3 hold fra TMG allerede starte med kampe, og resten var
trofaste publikum til alle kampene.
Alle hold vandt heldigvis deres kampe den aften under stor jubel.
Lørdag var det tidlig op (kl. 06.00)
indtagelse af fælles morgenmad og
derefter af sted i bus til de respektive
haller hvor kampene nu blev afviklet.
Sidst på dagen samledes vi igen på
skolen hvor vi hyggede os indtil vi
igen skulle med bus til Nørresundby-

hallerne, hvor aftensmaden blev indtaget og der blev spillet ”landskamp”
– det var trænere fra Danmark imod
Norge og Sverige. Denne kamp vandt

Hilsen
Flemming Kristiansen
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Har du lyst til at være håndboldtræner
Har du lyst til at …
Tage del i en aktiv idrætsklub?
Bidrage til sportslige og sociale arrangementer?
Påtage dig et job som håndbold træner / hjælpetræner for en flok herlige unger?

Så vil vi til gengæld love dig …
Hyggeligt samvær med børn/unge og deres forældre!
Mulighed for kurser/uddannelse!
Sociale arrangementer med andre trænere!

Så vi sammen …
kan skabe rammerne for et godt og frugtbart klubliv i TMG Håndbold til glæde for både spillere, trænere og ledere!

Hvem kan du kontakte?
Bettina Bundgaard, tlf. 86 72 20 22 / bestyrelse1@tmg-haandbold.dk
Annette Nørager, tlf. 86 29 76 67 / formand@tmg-haandbold.dk

Vi ses til håndbold i Mårslet hallen – og på
www.tmg-haandbold.dk
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TILLAD OS AT PRÆSENTERE OS
MÅRSLET JULETRÆSLAUG
Sådan ser vi altså ud, den lille gruppe
af private mårslettere, der kan finde
på at sælge støtte/medlemsbeviser á
20 kr. en kold dag i april.
Mårslet Juletræslaug består for tiden
af 7 mennesker, og er resterne af
gruppen "Egne begivenheder" fra
projektet Væreby/Leveby fra år 2000,
som altså bare er fortsat. Juletræslaugets formål er at skabe aktivitet i byen - ikke for egen skyld - men for
Mårslet's.
Mårslet Juletræslaug er aktivt med i
byfesten - vi står for det store kræmmermarked i Bomgårdshaven. Det er
naturligvis os der står for byens juletræ, der tændes omkring 1. dec. og
som står og lyser op til efter jul, forhåbentlig til glæde for både store og
små.
Mårslet Juletræslaug arrangerer også
1. nytårsdag fælles travetur rundt om
Vilhelmsborg - kaldet Nytårsluntningen.
Andre aktiviteter kan sagtens tages op

Fra venstre: Carsten Hansen, Kaj Christensen, Poul Enevoldsen, Flemming
Brandt-Nielsen , Lisbeth H. Christensen, May-Brit Madsen og Mariann Hahn
-Thomsen.
og føres ud i livet, men så skal vi nok
være flere til at tage fat.

Folkene i juletræslauget er kun med,
fordi det er sjovt!

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00

70151516
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At rejse er at leve på, - på godt og ondt
14 år er længe at vente, men rygsækken passer endnu og ”Lonely Planets”
rejseguider er stadigvæk til at finde
rundt i. I den mellemliggende periode
er familien blevet udvidet med 3 børn
og da den yngste nærmer sig 7 år med
hastige skridt, får bilen lov til at holde
et par år til, for vi vil ikke vente længere. Verden venter, og vi vil ud og
opleve den sammen med vores børn.
Sådan var vores tanker for et år siden,
da vi besluttede at sætte handling bag
den gamle drøm fra før vi fik børn.
Efter mange diskussioner enedes vi
om Asien, som vi, modsat mange i
vores generation, sprang over for 15
år siden. Temaet for rejsen blev anderledes oplevelser : vi skulle fejre
jul på en strand i palmers skygge, opleve sommer om vinteren, fremmede
kulturer, og ikke mindst tid frem for
travlhed. Alt dette kunne indfries i
Thailand, og da landet er stort og varieret besluttede vi os for koncentrerer
os om det ene land.
Orloven fra arbejde blev bevilliget;
skolen gav børnene fri i 2 måneder,
da den på ingen måde har dårlige erfaringer med at børn prøver at være
sammen med deres forældre 24 timer
i døgnet i et par måneder; billetter,
vaccination og hus-passere blev ligeledes arrangeret.
Den 6. december 2004 landede vi i
Bangkok med 5 rygsække og 3 nætter

på forud reserveret hotel, og returbilletter 8 uger senere. Derefter lå Thailand åben for os. Vi havde naturligvis
haft alle antenner ude når nogle talte
om Thailand men vi havde valgt ikke
at planlægge turen hjemmefra. Vi
ville nemlig lære landet at kende sammen. Tillige var det vigtigt for os at
være her og nu, uden tanke for hvor
vi mon var en uge senere. Vi fik en
masse gode og aktuelle rejse tips fra
de danskere der rundede hotellet inden deres tur gik tilbage til Danmark.
Med den viden samt en forudbestilt
trekking tur i nord Thailand nytåret
over i bagagen, besteg vi nattoget
sydpå. Vi holdt os bevidst væk fra de
største turistmagneter og fandt med
lethed det ene paradis efter andet.
Thailand er et let land at rejse i, så der
behøves ikke være langt fra tanke til
handling. Når vi blev fyldte af et sted
pakkede vi sammen og drog videre.
Dagene blev fyldt ud med badning,
snorkling, spil, højtlæsning dagbogsskrivning, vandreture, motorcykel
kørsel, lektier, valg af mad på stedets
restaurant og lidt tøjvask. Enkelt og
nærværende. I løbet af 3 uger var vi
på 3 meget forskellige øer og lidt omkring inde på fastlandet.
Som planlagt ved ankomsten sov vi

nytåret ind i en lille bjerglandsby på
en guidet trekkingtur i en stor nationalpark tæt ved grænsen til Myanmar
(Burma). I Nytåret afholder thaierne 3
af deres i alt 6 feriedage, så vi oplevede en fyldt lejrplads ved landets største vandfald. Modsat tilstandene på
standene i syd oplevede vi at være i
undertal, og med vores lyse hår blev
børnene pludseligt en turistattraktion
for de ferierende thaier. Vi overnattede i 3 forskellige bjergbyer ud over
lejrpladsen, sejlede på bambus tømmerflåder, vandrede langs floder, over
bjergpas og igennem bambus skove
og tørre rismarker. Temperaturen om
dagen var omkring de 30Co, men nætterne var bitterligt kolde, da temperaturen efter solnedgang faldt til 5-10
Co. Efter fire dages vandring sluttede
vi af med en ridetur på elefanter, godt
nok i stole, men vi var alligevel solgte
- vi måtte have flere elefanter.
Dem fandt vi i en dal nord for byen
Chiang Mai, på en slags plejehjem for
misbrugte og nedslidte elefanter. Her
trives en stor flok sammen med deres
mahoutter/elefantføre, og her fik vi
lov til at komme tæt på. Vi levede
med elefanter omkring os i 3 døgn, vi
red på nakken af dem, badede dem,
fordrede dem, red lidt mere og betrag-
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tede dem. Det var fantastisk og et af
turens højdepunkter.
Nord Thailand er meget spændende
og smukt. Tidligere tiders mange handelskaravaner har tydeligt præget området med fremstilling af mange forskellige håndværker. Vi bevægede os
rundt med de lokale busser og oplevede mange spændende bjergkørsler,
eller vi lejede motorcykler til at udforske området på egen hånd. Vi var
også så heldige at mødes med
”elefant folkene” igen og fik en tur på
ladet af en pickup helt op oppe i
grænseområdet til Myanmar for at
opkøbe syge elefanter. Efter en måned i bjergene var det atter tid til lidt
mere ø-ferie. Vi valget at søge østpå
til øerne tæt på grænsen til Cambodja.
Vi fandt her en lille ø med kun to
overnatningssteder og nogle fantastiske koral rev.
Sidste stop før Bangkok blev byen
Kanchanaburi ved floden Kwai. Ikke
så meget pga ”Dødens jernbane” og
broen, men grundet et tempel, der
efterhånden har en del tigre, som de
har modtaget som gaver. Disse tigre
ville vi gerne tæt på, og det kom vi!
En speciel oplevelse, som vi sent vil
glemme.
Nu tre måneder efter at vi kom hjem
fra en helt igennem vellykket rejse,
flyver vi stadigt lidt. Der går ikke
mange dag imellem, at Thailand bliver nævnt i en eller anden sammenhæng. Det er et fantastisk land med
nogle dejlige mennesker. Deres buddhistiske tro skaber en ro og stabilitet
i et land trods problemer med et meget årvågent militær og udbredt korruption. På nogle områder er det stadigvæk et uland mens det på andre
områder er foran vores egen europæiske standard.
Vi bliver ofte mødt med spørgsmålet:
Var I ikke i nærheden af flodbølgen?
Vi tænkte så meget på jer! Tak for
alle tankerne. Og jo, vi var tæt på
flodbølgen, men heldigvis var vi lige
ankommet med båd til en af de få byer på fastlandet som ikke blev ramt,
da mangroven stoppede bølgen. Vi
oplevede kun den intense og spændte
atmosfære med helikoptere i luften og
ambulancer i pendulfart mellem strandene og hospitalerne. Vi følte os fak-

tisk alt for heldige! Det, der var
skræmmende for os, var tanken om
alle de mennesker som vi havde lært
at kende ude på øerne. Hvordan var
deres skæbne? Skulle vi vende tilbage
og hjælpe dem, og hvad var vores
hjælp værd, når vi havde 3 børn med?
Vi valgte at drage videre og har derfor en meget mindre viden om flodbølgen end de fleste danskere, der i
stedet oplevede medie bølgen i ugerne efter den egentlige bølge.
Men et dansk ægtepar, Jürgen og Karna, som vi mødte på vores favorit ø
Kho Mook, er først lige vendt hjem til
Danmark. De var på øen, da bølgen
ramte og oplevede hvordan huse, både og eksistensgrundlaget forsvandt
på få minutter. De oplevede kaos,
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sorg, fortvivlelse og angsten for endnu en bølge. I dagene efter fungerede
de som barfods-læger da al forbindelse til omverdenen var revet væk. Da
de har besøgt øen igennem de sidste
mange år, blev de helt naturligt medinddraget i ø-rådene efter katastrofen.
Gennem dem ved vi nu, at der døde 2
på øen. Hverdagen er langsomt kommet i gang igen for de fleste via erstatninger fra regeringen. Men de beretter om, hvordan børnene glemmes i
dette kaos, hvor skolen stadigvæk
ligger i ruiner. Og børn der lever i
angsten for endnu en bølge, da de
voksne ikke har overskud til at tage
sig af børnene.
Disse børn skal hjælpes! Der skal
skaffes penge til at få skolen i gang
igen. Derfor afholder vi et rejseforedrag med billeder fra vores tur til inspiration for andre der går med rejsedrømme ligesom os. Jürgen og Karna
kommer også og viser billeder fra øen
efter katastrofen og beretter om børnenes behov her og nu.
Datoen for rejseforedraget er

den 7. juni i Sognehuset,
så hold øje med opslag i Super Brugsen og andre steder i byen, samt på
Mårslet Webben.

På gensyn.
Steen og Britt Skytte Nordentoft
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EGNSARKIVET
Egnsarkivet er åben for alle interesserede den anden onsdag i hver måned fra
kl. 16,00 til 17,30. Indgangen er fra skolens parkeringsplads på Obstrupvej.
I denne måned onsdag den 8. juni
Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte
Edvard Borgbjerg - tlf. 86 29 21 48
Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80
Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmside:
lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

På Mårslet Egnsarkiv kan du se
mikrofilm med sognets folketællinger, referater af sognerådets møder og de senest frigivne
kirkebøger.
25 forskellige lokalhistoriske
hefter kan købes på Egnsarkivet

Ny E-mail Mårslet-bladet

Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Indlaeg@maarslet-bladet.dk

Www.maarslet.net
Klaverundervisning i Langballe
for voksne...

- begyndere som viderekomne
mandage og torsdage før kl. 14
tlf. 2013 4070, mail: klaver@ewnconsult.dk
hjemmeside: www.ewnconsult.dk
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Der var engang……
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike
I Norges land boede der engang en
meget klog mand. Han var så klog, at
han skrev bøger om, hvad vi mennesker gør mod hinanden, herunder også om Romunionen, Europæiske
Fællesskaber og andre mærkværdigheder, som tilværelsen kan byde en.
I Danmark vil han nok mest blive
husket for sin bog om Den lille håndbrygger, en fantastisk historie om øllets tilblivelse i Danmark. Han er også manden bag håndbryggerlavet i
Brabrand. som den dag i dag laver
fremragende øl.
Denne historie begynder for 17 år
siden, Sct. Hans aften.
Håndbryggerne i Brabrand og snapsebryggerne fra Mårslet havde talt med
den dygtige naturvejleder, Jan Kjærgaard, om han ville hjælpe os med at
lave en rigtig god tur, og sammen var
vi en hel masse mennesker taget af
sted til Troldhøjen ved Gjern bakker.
Sct. Hans aften er en aften, hvor heksene er meget aktive. Troldhøjene
åbner sig, og man kan somme tider se
direkte ind i dem, men det er meget
farligt. Man kan nemt blive opslugt af
dem.
Det er også på den aften, at heksene
forvandler sig, og lokker folk til sig,
men opdager man det i tide, - så er
der kun en ting at gøre, og det er at
skynde sig over rindende vand, thi så
bliver heksens magt brudt ! Det kan
være en flod, eller en lille bitte å.

Bare det er rindende vand.
Vi var forberedt på det værste. Børnene bævede, og de voksne var urolige,
for kendte vi egentlig hinanden ? Var
der ikke en, der ikke passede ind i
sammenhængen ? En trold eller en
heks…
Sammen så vi bålene, som var overalt
i landskabet, for udsigten på vores høj
var vældig god. Men højen er et farligt sted, og Jan Kjærgard måtte fortælle sandheden, at sidste år var der
en ung mand, som blev noget så forelsket i en dejlig pige, som han stod
sammen med på Troldhøj, nøjagtig i
dag for et år siden.
Pigen var meget smuk, og han var så
glad for hende, at han sagde tak til at
komme med hende hjem. Pludselig så
han, at der var noget bag hendes ene
øre, der var unormalt. Det er mest der,
man kan se forskellen mellem mennesker og hekse og trolde.
Den unge mand vidste, hvad han
skulle gøre, og styrtede af sted, ned
fra den mægtige høj ,mod Gudenåen,
hvor han ville krydse vandet. Den
unge pige løb efter ham, og mens hun
løb, forandrede hun sig: De smukke
sko forsvandt, og pludselig havde
hun stærkt behårede bare ben, hun
voksede for hvert skridt hun tog, og
var til sidst hen ved 6 meter høj. Hun
tog kæmpeskridt, og halede ind på
den unge mand, som med nød og

næppe kom først til Gudenåen. Da
han kastede sig i vandet og svømmede over på den modsatte side, var han
reddet.
I arrigskab løb heksen tilbage og rev
et par træer op med rode, jo – hun var
meget gal. Hun løb tilbage til
Troldhøjen, og fordi hun var meget
hidsig tog hun nogle store kampesten
og løftede dem op og bed i dem. Så
rasende var hun. Stenene fik mærker
efter hendes tænder. Man kunne tydeligt se, hvor der var blevet bidt i stenene.
Vi blev alle sammen meget forskrækkede over den sandfærdige fortælling,
og vi syntes, vi kunne se mystiske
personer overalt, og hastede derfor
ned gennem træerne ad den smalle sti
mod vores ventende bus…
Da vi kom ned til foden af Troldhøj lå
2 mægtig store kampesten med tandmærker fra heksens bid !
Og så kom vi ellers ind i bussen i en
fart, og mens vi kørte tilbage mod
Mårslet, talte vi om, at vi fremover
altid vil passe meget på, hvem vi taler
med Sct. Hans aften.
Så pas på Sct. Hans aften, du ved aldrig helt, hvem du snakker med.
Se, det var en rigtig historie.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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MÅRSLET BRIDGEKLUB

Efterårssæsonen starter torsdag den 8. september 2005 kl. 19.00
på
Lokalcenter Kildevang, dagligstuen.
Nybegyndere kan også være med idet sæsonen også omfatter repetition af sidste års lektioner.
Pbv
Bjarne Lindskrog

Tlf. 8629 2208
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Mødested og Rundkørsel
I Mårslet-Bladet i december/
januar nummeret luftedes de
kommende planer for trafikdæmpningen gennem midtbyen i
Mårslet.
I T-krydset, hvor Obstrupvej udmunder i Hørretvej, skal der placeres en mini-rundkørsel, en
svagt hvælvet skive på vejbanen,
der kan passeres af større køretøjer som bybussen.
Men en rundkørsel på dette sted
er ikke en ny opfindelse sådan én
har vi haft i byen tidligere! Billedet viser det tydeligt. Midt ude
på Hørretvej ved Obstrupvejs
udmunding stod der engang en
stander forsynet med 6 vejskilte.
Standeren var forankret på vejen
med en klods af kampesten. Teksten på skiltene kan ikke læses,
men de øverste to skilte må vise
vej mod Tranbjerg og Testrup.
Det tredje øverste, der ikke kan
ses, peger sikkert mod Hørret og
det fjerde mod Obstrup eller byens stolthed
- skolen mellem Obstrupvej og
Testrupvej. Det næstnederste
skilt kan heller ikke ses, men det
må vise vej mod Langballe, og
det nederste skilt peger mod Tander.
At standeren med vejskiltene
kunne stå her midt på vejen, siger
lidt om, at trafikken gennem byen dengang må have været minimal. Standeren med vejviserskiltene var mødested for byens ungdom - det var her, man
satte hinanden stævne. Pigen
med cyklen til højre for standeren er Inge, datter af Søren og
Eline Sørensen på 'Borregården',
og pigen midt mellem cyk-lerne
er Jette, datter fra 'Visbjerggården' - og billedet må være taget Ca. 1950.

Mårslet bymidte ca. 1950. Midt ude på Hørretvej er der rundkørsel omkring en
stander med vejviserskilte.
Standeren var ungdommens mødested,
hvor man satte hinanden stævne.

Helt til venstre på billedet ses
Musikhuset, Hørretvej 1 - på det
tidspunkt var der en trikotageforretning og en barber i huset. Den
store gruppe træer, der ses lige
efter Musikhuset, kan vi ikke
genkende i dag - det er elmetræer
plantet på byjorden, trekanten
foran kirken.
Tage Hansen fortæller om træerne i sine barndomserindringer fra
Mårslet i 30'rne - der er udgivet
af Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening - at den yderste ende af
Trekanten ned mod Hørretvej var
plantet til med træer, og at det
var mødestedet for by-ens drenge, der her sad ugenert og røg
cigaretter og drak sodavand.
Træerne er for længst blevet fældet - kun ét fik dengang lov at
blive stående, nemlig det træ som
junistormen i 2004 knækkede, og
hvis rester nu skal omdannes til
en byskulptur af trækunstneren

Jørn Rønnow.
I et af forslagene, til hvad skulpturen skal forestille, er der nævnt
at skulpturen bør indeholde et
stort 'M' - stående for Mårslet,
Midtpunkt og Mødested -og netop ordet 'Mødested' var jo pigernes betegnelse for stedet ved vejviserstanderen ikke så langt fra
træet. - Og så indgår 'Mødestedet'
også i Brugsens slogan: 'Stedet
hvor man mødes'.
Gården, der ses mellem træerne
til højre på billedet, er
'Bomgården', der forsvandt fra
bybilledet i 1974, da gården blev
revet ned for at give plads til Butikstorvet. Træerne foran gården
kan ses endnu - det er de to store
kastanietræer, der står ved Hørretvej ved stiopgangen til Butikstorvet.
Hans Møller
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Så er det endelig sommer. Grøn
Guide.

Det grønne myldre frem i køkkenhaven, blomsterbedene og over det hele.
Ukrudtet gør ingen undtagelse. Det
myldre også frem og så snart det har
regnet lidt kommer sneglene også.
Hvad skal vi så gøre ved det?
Med hensyn til ukrudtet så sæt et nyt
blad på hakkejernet og kom det værste
af det til livs. Brug det som en behagelig og afstressende terapi. Man har
med gode resultater behandlet stressede og langtids sygemeldte mennesker
med havearbejde, så har du en have så
udnyt det. Hvis du ikke trænger til behandling for stress, så kan det nok også
virke forebyggende at gå en tur i haven
med hakkejernet. Huske at selv det
værste rodukrudt: mælkebøtte, skvalderkål, tidsler, agerpadderokke, senegræs med flere, ikke kan tåle at blive
hakket om hver gang, de stikker hovedet op af jorden. Selv om de er sejlivede, så opgiver de til sidst, hvis man er
ihærdig, og aldrig lader dem vokse sig
større end et par blade – Vær med til at
gøre Mårslet til et sprøjtefrit område.
Der er i Mårslet og i hele Århus Syd
blevet sat mange stæretårne op. De er
også et led i, at vi kan undgå at sprøjte
vores græsplæner og boldbaner. Stærene fodre deres unger med stankel-
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re om at komme i gang, da de små
snegle er meget mere følsomme end de
større snegle. Der er to produkter, der
slå sneglene ihjel (alle snegle), som det
er lovligt at bruge i haven. Det er ferramol og nematoder. Bemærk der sælges
også andre produkter, som kun må benyttes ”under glas”, og det er der en
grund til. Det er forbudt at bruge dem i
haven. Hvis man bruger Ferramol eller
Nematoder, så brug det målrettet. Ferramol er et jernfosfat. Det drysses, der
Den iberiske snegl er blevet udbredt
mange steder. Ligesom med ukrudtet hvor sneglene er. Læg f.eks. nogle
gamle brædder i haven, sneglene vil
gælder det om, at være hurtigt ude,
typisk søge ind under brædderne, hvor
ihærdig og målrettet i indsatsen mod
sneglene. Allerede i marts kunne man ferramol bl.a. kan placeres. Nematoder
finde sneglene, men de var små og in- er en snylter, som lever i sneglen, og
aktive, nu er de blevet større og kaster slår den ihjel. Det kræver større påpassig sultent over mange af havens plan- selighed at anvende nematoder, da det
ter. De små og unge snegle ligner ikke er vigtigt at nematoderne er friske og
levende, når de anvendes. Hvad man
de voksne. De har én stribe, som kan
være mere eller mindre tydelig, langs helst skal bruge er et temperament
hver side. De to striber ender, som et V spørgsmål, ca. lige mange brugere er
tilfreds /utilfredse med at bruge henpå bagenden af sneglen. Farven kan
holdsvis ferramol og nematoder.
være fra gråblå til brun eller orange.
De små snegle er meget lettere, at samHar du spørgsmål om snegle eller anle, klippe over eller hælde kogende
vand på, end de store snegle, så det er dre miljøspørgsmål så kontakt Grøn
bare om at komme i gang. Man kan se Guide tlf. 86 93 86 71 eller på mail
birtebgg@post8.tele.dk. Du kan også
billeder af sneglene på
holde dig orienteret om miljøspørgswww.naturhist.dk
mål eller hvis det er haven, der er det
Ved man fra sidste år, at man er meget vigtigste så kan du abonnere gratis på
plaget af sneglene og ønsker at bruge et nyhedsbrev på www.miljoenyt.dk.
et middel mod dem. Så er det også babenslarver, som mange steder er et
problem i græsplænerne, da de spiser
græssets rødder. I forbindelse med stæretårnsprojektet er der udarbejdet et
undervisningsmateriale til folkeskolen.
Materialet fortæller bredt om stæren og
dens plads i økosystemet og kan derfor
være af interesse for mange. Materialet
findes frit tilgængeligt på www.aloom-okologi.dk/staeren.
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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