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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
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Skal vore (Mårslet-) rødder

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

begraves for tid og evighed?

REDAKTION

Efter den ganske succesfulde, arkæologiske undersøgelse af
det til bebyggelse udlagte område sydvest for Mårslet indtil de
"ulovlige" 150 meter fra Giber Å ligger det klart, at her har boet mennesker fra efter sidste istid - lige til middelalderen.

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.

Der blev ved den sporadiske undersøgelse af grænsen mellem
det øverste, pløjede lag og lerlagets top fundet spor af bebyggelse og redskaber stammende fra ældre stenalders bondekultur, fra bronzealderen, fra vikingetiden og fra middelalderen.
Området er lidt højere end det omgivende landsbyområde, og
her har derfor været stenalderfolkets dvæleområde - til forskel
fra de lave og permanent våde omgivelser. Uden at kende Moesgårds konklusion vil jeg derfor vurdere, at her har oprindelsen til Mårslet ligget.
Uden at bukke under for de økonomiske interesser, der betyder
tung og permanent bebyggelse på det relativt lille område, finder jeg, at der i alles interesse bør udføres en tilbundsgående
udgravning af den hidtil nærmest upåagtede bakketop - og at
der efterfølgende foretages en fredning af den med anlæg
af en mindre mindelund til minde om vore fjerne og talrige
forfædre, der har levet og jaget der.

Distribution: Postvæsenet.

Sven Voxtorp

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

(Se foto af udgravningen 2. øverste billede på forsiden)
Tryk: Werks offset A/S 86 27 54 59

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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Nyt fra tandplejen juni 2005
I tandplejen har vi en klinik på
næsten alle kommunens skoler. Vi
tror, det betyder meget, at vi er tæt på
alle vore kunder.
Det giver også mulighed for et rigtigt
godt samarbejde med skolen, daginstitutioner og sundhedsplejerske.
For løbende at kvalitetssikre tandple-

jens tilbud har vi indledt et samarbejde mellem klinikker, der ligger i
samme del af kommunen. Her på
Tranbjerg skoles tandklinik er vi i
netværk med klinikkerne på Solbjerg
og Grønløkke.
For at inspirere og lære af hinanden
vil vi i en periode efter sommerferien
arbejde sammen på hinandens klinikker. Det betyder, at børnene af og til

kan møde en ny tandlæge på klinikken, men det vil altid være den faste
tandlæge, som har det overordnede
ansvar.
Vi håber, I vil tage godt imod vore
dygtige, erfarne og engagerede kolleger fra de andre klinikker.
Hilsen personalet på Tranbjerg
skoles tandklinik.

Mårsletbladet på nettet
Www.maarslet-bladet.dk
E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Ændret forretningsgang i Fællesrådet
Formanden for Fællesrådets forretningsudvalg, FU, er sygemeldt. Indtil videre ændres forretningsgangen, således at henvendelser til Fællesrådet skal gå til Fællesrådets kasserer:
Keld Schmidt-Møller
Ovesdal 38
8320 Mårslet
Email: ksm@agurk.dk

Find danseskoene frem til byfesten
Musikerne er parat – er du også klar
til at danse en aften væk fredag 19.
august når Imitators med Ole Nørskov på bas spiller op til bal i byfesten.
Kan du li’ musik af Beatles, Rolling
Stones, Searchers, Van Morrison,
Bob Dylan, Stevie Wonder og James
Brown, så bliver du ikke til at hive af
dansegulvet i skolens kantine.

mulighed for at blande sig med hinanden, tilflyttere og gamle kendinge,
unge som voksne, naboer, venner og
gode bekendte.

dem og lige så mange kaster sig ud i
dansen så snart de hører de første toner af Take me to the river, Beast of
burden o.s.v..

Om bandet kan vi sige at Imitators er
et garvet rockband med lokalt islæt i
form af bassisten, korsangeren og
læreren Ole Nørskov samt trommeslageren Jes Eiler. De to andre er guitaristen Carsten Pedersen og sangeren
Tim Campbell.

Så kom op i skolens kantine med indgang fra hallen P-plads, smid en 50’er
eller køb billetten på forhånd i Brugsen for at være sikker på at komme
ind. Festen går i hvert fald i gang ved
20.30-21 tiden.

Byens beboerforeninger får alle tiders
chance for at skabe sig en sjov fælles
aften. Tilbuddet lyder: Gå sammen
om en god middag i jeres fælleshuse
og kom så op i kantinen og få en svedig svingom.

Når bandet sætter stikket i forstærkerne, tænder for strømmen og slår den
første akkord i gang, afleveres de
kendte gamle sange med en smittende
energi.

Også alle andre i byen får en sjælden

Alle kender sangene, de fleste elsker

Vil I gerne lytte til tre af bandets sange, kan I gå ind på hjemmesiden
www. Imitators.dk og finde flere oplysninger og tre indspillede numre.
Med festlig hilsen, bagmændene
Ole Nørskov og Steen Bille

Nye forsidebilleder til Mårslet-Bladet
Er der nogen blandt læserne som har nogle rigtige gode billeder fra lokalsamfundet er vi de glade modtagere.
Billederne sendes til indlaeg@maarslet-bladet.dk
Vi ønsker vore læsere en rigtig god sommer
Redaktionen
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MÅRSLET BYFEST 2005
18. - 21. august.
Sådan bliver programmet.
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. K0MA + Ole

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
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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. 10.00 Petanque på banerne ved HalHuset. Prøv dette herlige spil.
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. 15.00 CIRKUS KRONE. Familieforestilling på fodboldbanerne.

Kræmmermarkedet i Bomgårdshaven: TILMELDING
Markedsboder a´ 20 kr.
MayBritt Madsen
Kagebagekonnurrencen
Marian Hahn Thomsen
Børnedyrskuet
Lisbeth Christensen
Æblescenen
Flemming Brandt-Nielsen.

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86 297582
86 295792
86 291350
86 293082
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KRÆMMERMARKEDET I BOMGÅRDSHAVEN
Byfesten i Mårslet afholdes i år fra
torsdag den 18. august, til søndag den
21.august.
Byfestprogrammet har
masser af tilbud til alle aldersklasser,
og næsten alle lyster.
En hjørnesten i byfesten de senere år
Kræmmermarkedet i Bomgårdshaven,
hvor det er Mårslet Juletræslaug, der
står for løjerne.
Kræmmermarkedet bliver afholdt lørdag den 20. fra klokken 09.00, hvor
man starter med morgenkaffe og
rundstykker - måske med en til lejligheden fremstillet Byfestdram.
Ved udsalgsstedet kan man hele dagen hygge sig med naboer og venner

med lidt øl og snak.
Her vil også Kagebagekonkurrencen
blive afgjort af rigtige smagsdommere. Kvinder og mænd opfordres til at
udvise deres kreative evner, hvad
angår bagning. Ros, hæder og præmier til der tre bedste. Ring til Marian
for at være med, Kræmmermarkedet
har de forudgående år været særdeles
velbesøgt, og hvorfor skulle det ikke
også blive sådan i år?
Bomgårdshaven bliver fyldt med markedsboder haven rundt.
Vil man have en bod , så ring til
MayBritt, det koster bare 20 kr.
Kaj har stadig sin billedskole for bør-

nene, hvor alle børn, der har lyst kan
male gaver til mor og far - med lidt
vejledning, hvis det behøves. For børnene er der også hestevognskørsel og
ikke mindst børnedyrskue under de
gamle æbletræer.
A´propos æbler. Nyt i år bliver æblescenen, hvor alle der har lyst, med
eller uden talent, her kan man få lov
at optræde med, hvad man har. Der er
givet masser af talent i Mårslet.
Når kræmmermarkedet slutter ved
tre-tiden om eftermiddagen, så tager
Fodboldens venner over med Taverna-stemning. Men der er en anden
historie.

Kræmmermarkedet i Bomgårdshaven. Tilmelding.
Markedsboder a´ 20 kr.
Maybritt Madsen.
Kagebagekonkurrencen
Marian Hahn Thomsen
Børnedyrskuet
Lisbeth Christensen
Æblescenen
Flemming Brandt-Nielsen
Med venlig hilsen Mårslet Juletræslaug.

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

86 297582
86 295792
86 291350
86 293082
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BYFEST - BYVANDRING
Fredag den 19. august kl. 19
”Det gamle bondesamfunds gårde og huse - byvandring
i Mårslet nord for Giber å
I fortsættelse af sidste års byvandring, hvor der blev set på gårde og huse syd for Giber å, indbyder Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening i år som et led i Mårslet Byfest til en byvandring nord for åen, hvor Hans
Møller vil fortælle om bymidtens tidligere gårde, der i dag er parcelhuskvarterer, og om bydelens huse, der
engang alle havde tilknyttet et erhverv.
Der vil også blive fortalt om ’Borgerhuset’, ’Afholdshotellet’, Stationen og om De Gamles Hjem, der blev
bygget i år for 50 år siden og i dag efter flere udvidelser udgør ’Lokalcenter Kildevang’. - Bliv klogere på
din by - tag med på årets byvandring. Alle kan deltage. - Mødested ved ’Musikhuset’, Hørretvej 1.

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.

På Egnsarkivet samles og opbevares sognets lokalhistorie.

I august er det onsdag den 10. august (I juli holdes der lukket)
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 hjemmeside:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

Tag med på byvandring nord
for Giber å fredag 19. august.
Hans Møller har været i arkivet
og fundet beretninger frem om
Mårslets gamle gårde og huse
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Flik-flak
med 6.b

Brev til
kommunen

Læs MSVs indlæg

Læs SBs indlæg
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Festivalen i SFO bragte mange børn frem på scenen. Se billederne i SFOs indlæg.

Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Afslutning af skoleåret
Når MÅRSLET-Bladet udkommer har vi
sendt alle 730 elever på en velfortjent sommerferie, som på grund af Folketingets beslutning om fremover at rykke ferien en uge
i indeværende år bliver en uge længere.
I sommerferien bliver gulvet i hallen efter
planen renoveret., hvilket det længe har
trængt til, så det kan stå klar til en ny sæson.
Samtidig bliver der lavet 6 badmintonbaner,
som er et længe næret ønske.
Fik eleverne så lært det de skulle? Det er
der meget der tyder på, for de elever fra 9.
og 10. kl., som vi tog afsked med i år, kom
herfra med generelt meget fine resultater,

samtidig med at de med deres positive indstilling, høflige optræden og evner til at samarbejde er værdige repræsentanter for vore dages ungdom. Den læsetest for 3. kl., som
kommunen gennemførte i foråret viste, at antallet af gode læsere er steget fra 78% til 85%
på årgangen. Nu skal den slags tal tages med
et gran salt. En enkelt elev ud af 72, som har
eventuelle medfødte læsevanskeligheder, kan
forrykke procentsatsen væsentligt, og derfor
er det ikke helt fair, når de enkelte skoler
hvert år bliver sammenlignet. Det, vi kan bruge tallene til, er over en årrække at se om den
indsats, vi gør, også har den forventede posi-
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tive effekt, men 100% er et urealistisk
tal, så derfor er der en øvre grænse, når
vi sætter os et mål.
Den 15. juni sagde skolen farvel til den
sidste 10.kl. Det var vemodigt, da vi
har en lang og god tradition for 10.kl.
på Mårslet Skole. De senere år er der
færre af vores egne elever, der har

nem fingrene med for eksempel pyntning af træerne med toiletpapir og
venlige hilsner skrevet med afvaskeligt kridt, frem for meget restriktive
regler, som det bliver interessant for
eleverne at bryde. I vore dage må
man som skoleledelse balancere mellem at sætte grænser for det utillade-

nemsnitlige klassekoefficient på en
årgang er under 24 elever, er der
plads til elever, der kommer fra andre
skoledistrikter, såfremt forældrene
måtte ønske det. Dette forslag kan for
visse skoler i Århus betyde en stor
tilgang fra andre områder, og en tilsvarende afgang fra andre, som ryk-

valgt deres egen skole, når de skulle i
10.kl. Hvis man er født og opvokset i
Mårslet kan det være sundt at gå i
10.kl. i et andet skoledistrikt, så det er
meget forståeligt, men på
den anden
side er det
også givtigt
for skolen at
have elever
med en anden
baggrund end
de øvrige elever, så det er
samlet set et
tab.

lige og samtidig tolerere et vist råderum, for derved at undgå decideret
hærværk og andre påfund, som eventuelt kan gå ud over yngre kammera-

Sidste skoledag for afgangsklasserne
Der har i lokalpressen i begyndelsen af
juni været en del debat om elevernes
adfærd på sidste skoledag. Vi har i år
haft en rigtig god sidste skoledag uden
nævneværdige problemer, men der har
da igennem årene været ting, der skulle
justeres, men som vi indtil nu har kunnet tackle. Set fra skolens synspunkt er
det en balancegang mellem at se igen-

ter. Indtil videre mener vi, at det er
lykkedes, og at de øvrige elever har
syntes, at det var sjovt, når det var
“karameldag”.

ker det samlede billede af f.eks. elever med anden etisk baggrund. I Mårslet har vi kun et par årgange, som vil
give mulighed for at elever uden for
skoledistriktet kan blive
indmeldt,
men i den
påbegyndte
overgang fra
tre til fire
spor, som vi
lige har startet på kommende 1.kl.,
vil de lave
klassetal give plads til
elever udefra. Det er dog min vurdering, at det overordnet set ikke vil
give den store forskel for os, udover
vanskeligheden med at bevare de lave klassetal, hvis der kommer mange
udefra.

Frit skolevalg
Fra august træder regeringens forslag
om frit skolevalg for alvor i kraft.
Det betyder i Århus Kommune, at i
årgange på en skole, hvor den gen-

Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes
en god ferie med tak for i år.
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Åbent brev til kommunen
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen

Mårslet 9. juni 2005
Signaler til Byrådet fra skolebestyrelsen på Mårslet Skole
I de kommende år vil Mårslet næsten blive dobbelt så stor som i dag (fra ca. 3.000 til 5.000 borgere). Der er planlagt store, nybyggede områder, og efterspørgslen efter grunde og boliger er meget stor. De ejendomsmæglere og
byggefirmaer, der har til opgave at sælge ’varen’ melder om MEGET stor interesse. De taler om grunde, der
’bliver revet væk’. Forleden blev en af de nye parcelhusgrunde solgt for højeste bud: Knap 1,4 mio. kr.
Gode skatteydere søger i hundredevis til Mårslet. Det er alene udbud og efterspørgsel, der regulerer udbygningstakten. Når kommunens embedsmænd skal give svar på den forventede udviklingen, taler de alene om, hvor
mange, der traditionelt flytter til nye udstykninger, og at erfaringer viser...
Vi bor her i Mårslet og efter det, vi hører og ser kommer udbygningstakten til at bryde med både traditioner og
erfaringer – og sikkert også kommunens egen plan, der taler om en udbygningstakt på 30-40 nye boliger pr. år.
Derfor bekymrer det os på Mårslet Skole, at kommunen angiveligt har afskaffet princippet om samtidighed. Det
må være almindelig sund fornuft, at kommunen planlægger udbygning af områder samtidig med, at der bliver
set på udvidelse af skolen, pasningsmuligheder efter skole, øvrige institutioner, veje, stier, idrætsfaciliteter, arealer til aktiviteter osv.
Skolebestyrelsen finder det bekymrende, at kommunen meget gerne byder de gode skatteydere velkommen til
Mårslet, men ikke samtidig har en plan for opdateret borgerservice, der nødvendigvis må følge med en så stor
udstykning. Vi forventer ’et efterslæb’ med hensyn til borgerservice. Det vil være utilfredsstillende for såvel de
nuværende beboere i Mårslet som for nye borgere.

Den sandsynlige udbygningstakt fylder meget på vores ’dagsorden’. En anden del handler om et mangeårigt
ønske og behov for et godt og tidssvarende pædagogisk servicecenter. Også med hensyn til faglokaler er vi
bagud – lokalerne er ikke tidssvarende. Tilmed tyder alt på – på grund af den store tilflytning – at der kommer
yderligere pres på faglokalerne.
Vi har længe set frem til, at vi nu snart stod ’næst i køen’ med hensyn til at få tildelt penge til modernisering
og udbygning. Imidlertid ser det ud til, at vi på Mårslet Skole rykker den forkerte vej i køen.
Også med hensyn til SFO har vi et efterslæb. Vi har 238 børn. Det betyder, at vi skulle have to basislokaler
mere. Vi har heller ingen fælleslokaler på skolen. Hvornår mon det her bliver vores tur?
Med hensyn til det faglige og pædagogiske indhold har vi på skolen være nødt til at skære i de praktiske/
musiske fag for mellemtrinnet for at kunne leve op til minimums timetallet i de humanistisk/naturfaglige fagområder. Her har vi fraveget egne princip for at tilgodese loven. Vi har mistet råderum.
Vi ser frem til en god dialog med Århus Kommune, så Mårslet også i fremtiden er et godt sted at være.
Venlig hilsen
På skolebestyrelsens vegne,
Erling Sørensen, skolebestyrelsesformand
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Sol og sommer

Af DIDDE, Gul stue
Den eventyrlige festival løb af stablen d. 9. og 10. juni med
stor succes. Torsdag var solen med til at skabe en glimrende stemning både foran scenen og ved boderne. Muddi og
Salamidrengene startede som sædvanligt festivalen op med
højt humør, derudover var der blandt andet optræden af
flere SFO-grupper, herunder sidste års MGP-vindere fra 1.
klasse. Endvidere underholdte Tonni Trifolikum både store
og små med hans skøre tricks. Fredag var vi igen heldige
med vejret og på scenen var der blandt andet forskellige
eventyrforestillinger, optræden af 2. klasses børn fra
SFO’en og danseshows af tidligere SFO børn. Begge dage
blev der gravet på livet løs
i guldgraverland, sunget
på scene 2, og
børnene blev
forvandlet
med teatermaling og i frisørboden.

Hobixen, 0. klassesgruppen, havde deres første overnatning her i SFO’en d. 20.- 21. maj. De havde en rigtig dejlig aften, hvor der blev leget, hygget, set Disney Sjov og
alle lærte hinanden endnu bedre at kende. Lørdag morgen
kom forældrene og spiste morgenmad, hvilket skabte en
god afslutning på overnatningen.
Grøn Stue, 1. klassesgruppen, havde deres overnatning
ved SFO’en fredag d. 27.- 28. maj. De havde en rigtig god
overnatning med strålende vejr, hvilket var heldigt, da
overnatningen foregik udendørs i telte. De fik mad på bål,
legede en masse lege og var på skattejagt i skolens kældre. Det gik heldigvis fint med at ligge i telt på trods af
Flash festen samme aften.
Gul Stue, 2. klassesgruppen, havde lejr d. 20.- 21.- 22.
maj. Vi havde lånt Strandskolens SFO og havde en rigtig
god tur. Børnene var vilde med at være et nyt sted med
blandt andet tumle/puderum, bordfodbold og masser af
plads. Der blev leget, kravlet i krat og hygget på livet løs,
så de fleste var godt trætte efter to overnatninger.
Oasen, 3. klassesgruppen, havde som tidligere nævnt, deres overnatning i april. Det var desværre den sidste inden
deres start i 4. klasse.

Det var nogle
fantastiske
festivaldage, og vi vil hermed gerne takke alle sponsorer, I
har stor del i at festivalen igen i år blev en succes. Vi glæder os allerede til næste år, hvor samarbejdet imellem byens institutioner igen kan blive styrket.
Slutteligt vil vi endnu engang ønske 3. klasserne held og
lykke fremover. Derudover ser vi frem til at byde de nye
0.klasses børn og forældre velkomne d. 1. august, hvor børnene starter på Gul Stue. Vi ønsker alle en rigtig god sommer, vi glæder os til at se Jer efter ferien.
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Idræt og is til eleverne Mårslet Skole
Af STEEN BILLE, Formand for MSV
Flik-flak spring og hop på den store
airtrack i DGI-huset. Det var målet for
eleverne fra 6.b da de entrede Oddergrisen for at tage på en idrætstur til
Århus. Som deres lærer Niels Wulff
Jørgensen selv skriver om turen:
”Målet var at benytte de gode faciliteter som huset indeholder. Desuden gav
samarbejdet med Mårslet Skoles Venner os mulighed for at hyre en instruktør der kunne hjælpe med at gøre det til

I starten af juni var to repræsentanter for Mårslet Skoles Venner, Henrik Sørensen og Steen Bille, med til
intromødet for forældrene til de
kommende børnehaveklasse-børn.
Få minutters fortælling om Mårslet
Skoles Venner som byens filantropiske forening der i dette skoleår
har ydet 20.000 kr. i støtte til anderledes oplevelser for børnene i skoletiden – uanset om det har været

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

Telefon: 86290388
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
boh@aaks.aarhus.dk
Afdelingsleder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk
Souschef
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aaks.aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen
Thomas Gerstrøm
Telefon: 86294088
gerstroem@mail.dk
Ungdomsklubben Flash
Anders Rasmussen
Telefon: 40312436

en god oplevelse”.
”Vi tog af sted fra Mårslet klokken 8
og blev kørt lige til døren af DGIHuset (bag Bruuns Galleri). Vi klædte
om og efter diverse opvarmningslege
tog vi fat på springene. Det var primært de to springgrave og den store
airtrack der blev brugt til at udføre flere forskellige spring og forøvelser til
spring i”.
Efter to timers tumlen og megen latter
klædte eleverne om igen og tog toget
hjem til Mårslet.
”Det blev en god og anderledes skoledag, hvor alle – på hver deres niveau –
fik noget med hjem”, konkluderer Niels Wulff Jørgensen om besøget.

DGI-huset, stomp eller fortællingen
om Pjaltehætte for de yngste klassetrin.
Mens forældrene lyttede til skolelederen, skolebestyrelsen og MSV,
kunne børnene hver nyde en is under deres første besøg i et klasseværelse – en is sponseret af
SuperBrugsen.
Næste gang forældrene møder Mårslet Skoles Venner er på børnehaveklassernes første skoledag mandag
15. august.
Her er MSV vært for en kop kaffe,
te og et rundstykke til forældrene i
skolens kantine.

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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AKTIVITETER I AUGUST 2005
Mandag d. 8. august 2005 kl. 14.00:
Hanne Torp fortæller eventyr.

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

Torsdag den 11. august 2005 kl. 14.00:
Sommermøde i Sognehuset, Gudstjeneste.

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Onsdag den 17. august 2005:
Heldagstur til Ålborg - afgang kl. 9.00.
Turen går i år til Aalborg Zoo. På vejen op i distriktet drikker vi formiddagskaffe med Annelises superkringle.
Vi får middag i Aalborg Zoo.
Turen starter kl. 9.00 fra Lokalcenter Kildevang.
Vi er hjemme igen ca. Kl. 17.00.
Pris kr. 160,00.
Tilmelding kan ske til: Hanne Jensen på tlf.nr. 86
292066, Hanne Torp på tlf.nr. 86 292710 eller Brugerrådskontoret på tlf.nr. 86 762974
senest den 12. august 2005.
Mandag d. 22. august 2005 kl. 14.00:
Ole Iversen fortæller om en tur til USA.
Lørdag d. 27. august 2005 kl. 14.00:
Festugearrangement.
Squaredance.
Onsdag d. 31. august 2005 kl. 14.00:
Vita Lok møde.
Venlig hilsen
Brugerrådet

Træværkstedet holder sommerferie i maj, juni, juli og
august.
Meddelelser:
Pensionsmedarb.: Mandag d. 1. august kl. 9-12

Ret til ændring forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet.
tlf. 86 76 2970.
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Hvad prædikestolen i Mårslet Kirke forkynder
af sognepræst Hanne Davidsen
Jeg vil dog her citere hele teksten.
Den lyder sådan:
”For således elskede Gud verden,
at han gav sin søn, den enbårne, for
at enhver, som tror på Ham, ikke
skal fortabes, men have evigt liv.
Gud sendte ikke sin søn til verden
for at dømme den, men for at enhver skal frelses ved Ham.”

På Mårslet Kirkes prædikestol er
citeret nogle ord fra Bibelen, som
man plejer at kalde ”Den lille Bibel”.
Det er et sted fra Johannesevangeliet,
nærmer bestemt kapitel 3, vers 15-16.
Det vil sige hele skriftstedet kunne
dog ikke være der, så indskriften på
prædikestolen slutter lidt pludseligt.
Men det gjorde ikke noget i gamle
dage, for da kendte man fortsættelsen.

Vi gemmer os i mørket alene.
Det glædelige kristne budskab er,
at lyset er kommet til verden, og at
vi frelses fra den evige død og det
totale mørke. Man skulle så tro, at
vi som en selvfølge frygtesløse tog
livet til os, og elskede det. Men det
er ikke en selvfølge. Der er meget
at være bange for, der er megen
frygt i verden og i vort sind. Vi kan
nogle gange have mest lyst til at
lukke os inde og gemme os og prøve at flygte fra livet. Vi kan undertiden opleve en længsel efter undergang og mørke. Det kan være, fordi
vi ikke magter livet, fordi det synes
uoverkommeligt og alt for svært.
Det kan også være, at vi drives af
sindets skyggesider, så vrede og
aggression eller længsel efter død
og ophør tager magten over os. Der
kan være flere ting, vi helst vil holde skjult. Når vi har det sådan, er
lyset en trussel, og vi kan fristes til
at blive i mørket af flere grunde.
Fordi vi skammer os, eller fordi vi
er bange. Vi kan gemme os i mørket, fordi vi har været ofre for onde
handlinger og føler os urene og
uværdige. Vi kan gemme os, fordi
vi føler os skyldige og helst vil

dække over vor skyld. Vi kan gemme os, fordi vi føler os brændemærket eller dødsmærket og ikke kan
udholde de andres blik og forlegenhed. Andres dom.
Når vi står over for Gud er alt
åbenbart. Han ser alt. Men hans
dom over os er ikke fortabelse og
forstødelse. Dommen er afsløringen
– og den kan være ubehagelig nok.
Sådan at komme ud i lyset og blive
set som man er - med alle de fejl og
skrammer, man har; at stå der, nøgen i al sin sårbarhed og utilstrækkelighed, kan være skræmmende.
Men vi må da huske på, at Guds
dom ikke medfører forkastelse, sådan som det ofte er med menneskers dom, for Gud elskede verden
så meget, at han gav os sin søn, for
at redde os ud af mørket og ind i
lyset.
I lyset er vi to
Vi oplever tit og ofte, at det er
meget svært at komme ud af vor
selvkredsen og selvforagt. Det er
vanskeligt at komme væk fra denne
trodsige gennem-sig-væk. Nogle
siger, det drejer sig om at få styrket
sit selvværd, at få opbygget noget
mere selvtillid. Altså, man skal lære
at elske sig selv, man skal forstå, at
man er helt i orden. Når man har
fået opbygget sin selvfølelse og sit
selvværd, så kan man styrket forlade sit skjulested. Man skal kunne se
sig selv i spejlet og sige: Du er god
nok.
Jeg forstår godt tankegangen, den
er da heller ikke helt forkert. Alli-
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gevel er der noget, der skurrer. Man
får ikke sandheden at vide ved at se
sig selv i spejlet. Spejlet fortæller
kun, at man er grim. Smuk bliver
man derimod af at blive set, af at blive elsket. Det er kærligheden, der
driver selvhad, selvforagt og dødslængsel ud af sind og tanke. I den
andens blik ser man anerkendelse og
accept, men også en appel om at blive genelsket. Den anden, den jeg elsker, har brug for mig. Derfor gælder
det om, at jeg holder mig i live, at jeg
passer på mig selv - for den andens
skyld. Det er altså ikke sådan, at
selvkærlighed er forudsætning for
næstekærlighed, som det ofte hævdes, altså at jeg må elske mig selv for
at kunne elske andre. Det er snarere
lige omvendt: At fordi jeg er elsket,
kan jeg elske mig selv, og derved
motiveres jeg for at sørge for mig
selv – for den andens skyld.
Guds kærlighed får os ud i lyset
Så tænker nogen måske, jamen, der
er ikke nogen, der elsker mig. Men
deri tager I tager fejl. For Gud elskede verden så meget, at han gav sin
søn den enbårne for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv. Altså, Gud elsker verden, elsker sin skabning, elsker dig
og mig. Han ser os, som vi er, og han
elsker det, han ser. Vi er afsløret og
alligevel elsket. Vi står der i hans lys,
og alt er åbenbaret, men i hans øjne
er vi smukke. Med sit tilgivende og
livgivende blik lyser han vort mørke
sind op, så vi forstår, at vi ikke skal
fortabes men have evigt liv. Det vil
sige al tid og alle vegne, ligger der en
fremtid foran os som mulighed. Mulighed for at det, der gik galt og i
stykker, kan blive sat sammen på en
ny måde. Mulighed for liv og lykke.
Guds velsignende blik rammer os
som solens varme stråler, og vi får
lyst til at gå ud i mulighedernes land.
Det forkynder Mårslet Kirkes prædikestol.
<

Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk

Kirketider
JULI

AUGUST

SØNDAG d. 3. juli kl. 9:00
6. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 5, vers 20 - 26
Om at forlige sig med sin modpart
ANNE NICOLAISEN
SØNDAG d. 10. juli kl. 9:00
7. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 19, vers 15 - 21
Historien om de betroede penge
ANNE NICOLAISEN
SØNDAG d. 17. juli kl. 10:00
8. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 7, vers 15 - 21
Træet kendes på frugten

JETTE ROSENBERG
CHRISTIANSEN

SØNDAG d. 7. aug. kl. 10:00
11. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 18, vers 9 -14
Historien om farisæeren og tolderen
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 14. aug. kl. 10:00
12. søndag efter trinitatis
Mark. kap. 7, vers 31 -37
Jesus helbreder en døvstum mand
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 21. aug. kl. 11:00

FRILUFTSGUDSTJENESTE
I BOMGÅRDSHAVEN
(se nedenfor på denne side)

SØNDAG d. 24. juli kl. 19:30
9. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 16, vers 1 - 9
Den udspekulerede forretningsfører
EMMY HAAHR
SØNDAG d. 31. juli kl. 10:00
10. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 19, vers 41 - 48
Jesus græder over Jerusalem
HANNE DAVIDSEN

13. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 10, vers 23 - 37
Den gode samaritaner
prædikant HANNE DAVIDSEN

SØNDAG d. 28. august kl. 9:00
14. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 17, vers 11 - 19
Jesus helbreder 10 spedalske
JETTE R. CHRISTIANSEN

Kirketider i september er endnu ikke endeligt fastlagte.
Vi gør det igen!
Der bliver friluftsgudstjeneste søndag den 21. august kl. 11.00 i Bomgårdshaven. Igen i år kommer Skanderborg Brassband og spiller til salmerne.
Mårslet Kirkekor synger under ledelse af organist og korleder Pia Labohn.
Prædikant er Hanne Davidsen. Assisterende præster er Jette Rosenberg
Christiansen og Ole Davidsen. Som et særligt indslag opfører en gruppe fra
vor lokale dramaforening "Åben Himmel" et lille liturgisk drama, instrueret af
Jakob Sheppard Hermann. Altervinen denne dag er rødvin, og brødet er godt
dansk landbrød, så alle kan deltage i nadveren siddende i græsset eller på
de opstillede bænke. En god lyd sørger Susanne og Jørgen Lauritsen for.
Så kom til gudstjeneste i det fri og få en anderledes oplevelse. Tag tæppe
og madkurv med. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Der vil kunne købes lidt supplement til frokosten - både mad og drikkevarer.
Vi beder til de højere magter om godt vejr!

Gratis transportmulighed
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke - og til kirkelige arrangementer i øvrigt
- kan ældre og dårligt gående, bestille gratis transport med kirkebil.
Henvendelse skal blot ske senest om fredagen kl. 8:30 før gudstjenesten om
søndagen på tlf.nr. 8629 8190.
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Kirke og Kunst
Strålende sol og sydlandske temperaturer gjorde sit til, at søndag
den 29. maj blev en festlig dag i Mårslet Sognehus.
Af Jørgen Lauritsen

Vejret viste sig fra sit venligste
hjørne denne sidste søndag i maj, da
det stort anlagte arrangement til fordel for de nye messehageler til Mårslet Kirke blev afviklet i sognehuset.
Sognepræst Hanne Davidsen var i
sidste øjeblik blevet sygemeldt, så
det blev Jette Rosenberg Christiansen, der - med Hanne Davidsens ord bød velkommen og sagde bl.a.:
- Efteråret 2003 besluttede menighedsrådet, at der skulle nedsættes et
udvalg, som skulle arbejde for fremstilling af messehagler til Mårslet
kirke. En lille gruppe på syv kvinder
og to mænd mødtes til et orienterende møde den 17. februar 2004.
Vi var heldige at få Rie Vodder,
som er professionel designer og
kunstner og bosiddende i byen, tilknyttet projektet som kunstnerisk
konsulent og rådgiver. Men alle i
gruppen er kommet med ideer og
forslag til symboler, komposition,
farver osv. Et enestående teamsamarbejde både i forberedelsesfasen og i
fremstillingsfasen.
Jeg er meget imponeret over det
arbejde, der er udført. I dag fremlægger gruppen det foreløbige resultat af
deres store arbejde. På broderiet til
den hvide hagel, som Rie Vodder har
designet og broderet er anvendt 180
kvindetimer, og broderiet er færdigt
og klar til montering. Det er hendes
fornemme donation til projektet. Den
grønne hagel har Bente Sørensen
designet, Ninna Sørensen har broderet brystmotivet. Rygmotivet er broderet i fællesskab af Bente FiskerSørensen, Bente Sørensen, Karen
Lunderskov, Bente Andersen og Olga
Nielsen. Der er indtil videre anvendt
260 kvindetimer på den grønne. Endnu en flot donation. Desuden er Lilian Hejlsborg og Bodil Bjødstrup tilknyttet projektet sammen med de to
modige mænd Ryon Sørensen og Fisker-Sørensen.

Der skal lyde en stor tak fra menighedsrådet til alle for jeres vilje,
evne og lyst til at skabe noget smukt
til Mårslet kirke.
For at skabe de rette rammer for
præsentationen af broderiarbejdet
har mange flittige hænder været i
gang. Tak for jeres entusiasme. Et
kæmpe forarbejde har I gjort. Jeg
vil også benytte lejligheden til at
sige tak for de mange donationer vi
har fået – fra enkeltpersoner, virksomheder og foreninger.
Donationer til en sag, som måske
kan synes unyttig, unødvendig, alt
for luksusbetonet – set i forhold til
al den nød og elendighed, der er i
verden.
Men netop fordi der er så megen
nød og så meget grimt og ondt i
verden er der behov for at blive
mindet om, at der også er noget
smukt, godt og stort i verden, noget,
der rækker ud over det dagligdags,
udover det fornuftige og nyttebetonede. Kunsten skænker os noget
smukt og dejligt at se på. Noget, der
vidner om og viser hen til noget
større og endnu smukkere. Sådan er
det med messehaglerne. Vi lever
som bekendt ikke af brød alene.
Messehaglerne bliver vores æstetiske vidnesbyrd om DET ANDET,
DET STORE.
Det vi har hørt så meget om – nu
skal vi se det! Kunsten – her messehaglerne - gør det usynlige synligt,
skaber billederne, gør konkret. Det
er kun billeder, men de er gode! Og med disse ord fra Hanne Davidsen gik startskuddet!

Mange flotte præmier
Det var overvældende, hvad der var
kommet ind af donationer, og
kunstbordet bugnede af akvareller,
malerier, smykker, håndarbejder i
fineste kvaliteter, og lodderne til 25
kr. gik som varmt brød. Der var
mange, der købte flere lodder for
derved at opnå en større gevinstchance. Tombolaens 250 præmier

- også alle donationer - var udsolgt på
rekordtid og i den udendørs pitabod
kneb det for medlemmerne af børneklubben ”Ørnereden” at følge med.

Udstillingerne
Mårslet Kirkes sølv var i dagens anledning udstillet, og Hans Møller
fortalte på en levende og kompetent
måde om anvendelse og traditioner
gennem tiderne.
Og fik man ikke set børnealtetavlen
i kirken i påsken, var det her muligt
at komme helt tæt på de 25 billeder
fremstillet af 3. c på Mårslet Skole
Men det, det hele drejede sig om,
var de to nye messehageler. De var
begge udstillet på deres nuværende
stadie. Den hvide designet og broderet af Rie Vodder og den grønne designet af Bente Sørensen og broderet
(endnu ikke helt færdig) af et team på
6 damer fra Mårslet.

Kioskvarer
Det har ikke før været muligt at købe
et postkort fra Mårslet, men det var
det i søndags.
Her var kort med børnealtertavlen
”Påsken i Billeder”; ikonbilleder
malet af Fisker Sørensen; små kort
med reproduktioner af messehagelernes ryg- og brystmotiver; Mårslet
Kirke i sommer- og vinterdragt og
klistermærker med mårsletmotiver,
og Lene Andersen beretter om stor
interesse for kristuskranse af perler.

Over det forventede
Da regnskabet blev gjort op efter fire
forrygende timer, viste det et imponerende overskud på 16.500 kr.
De største poster trak tombolaen
med 5.611 kr. og kunstboden med
5.553 kr.
Et imponerende flot resultat set i
lyset af, at der om lørdagen havde
været loppemarked med rekordstor
omsætning. Jo, interessen for fællesskabsprojekter er fortsat meget levende i Mårslet.
<
Se billederne på næste side.
¼
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Kirke og Kunst
Billeder fra festdagen i sognehuset 29. maj 2005

Vejret var perfekt og tilstrømningen fra starten helt overvældende

Den hvide messehagels motiv studeres

Den grønne endnu ufærdige hagel

Mårslet Kirkes Korskole og Pia Labohn underholder

Hans Møller om kirkesølvet

Kunstboden med et udsnit af de mange flotte donationer

Fremstil selv din egen kristuskrans!

De mange gæster nød det dejlige vejr på gårdspladsen

Stor interesse for kunstboden -

- og tombolaen fik udsolgt på rekordtid

Et udsnit af de mange tilhørere ved de underholdende og iørefaldende indslag med Pia Labohn og Lisbeth Frandsen
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Mårslet Kirkes Kor var, som omtalt i sidste nummer af Mårslet Bladet, på en begivenhedsrig tur til Sverige.
Korets leder og dirigent, Pia Labohn beretter her om de hektiske dage hinsidan og besvarer spørgsmålet:

Hvorfor rejse til Norbufestival?
I Kr. Himmelfartsferien - fra den
4. til den 8. maj deltog jeg sammen
med kirkens kor for
7. gang i den årlige
Norbusangfestival,
som foregår på skift
mellem de 5 nordiPia Labohn
ske lande, Island,
Norge, Finland, Sverige og Danmark.
I år var vi i Västerås i Sverige.

ne Sanna Källman og Johan Hogenäs. Der blev sunget på portugisisk,
kreol, cubansk, og hvad der ellers
bydes på af sprog i det latinamerikanske.
Det var svært at få vendt tungen
rigtigt – og hvad der også var svært
var at få det rigtige ”vrik” i hofterne. Der var for Sanna Kallman en
sand nydelse. Johan Hoganäs spillede på originale latinamerikanske
instrumenter bl.a. en 3-strenget guitar fra Cuba.

indsigt i en musikalsk verden, som vi
ikke arbejder med herhjemme. Altså
– det skal være HELT anderledes end
det daglige arbejde. For mig som korleder er det også en kæmpeinspiration at få en snak med de øvrige korledere, høre deres kor og udveksle kormaterialer.

Ingen tid til at lege turist!
Det blev til fem vidunderlige og
meget travle dage. Op ved 6-tiden for
at stå i kø ved morgenbadet og smukkeseringsspejlene, spise, arbejde i
workshop, spise, arbejde i workshop,
fællesprøve med alle deltagerne, spise, aftenarrangement og i seng ved
23-tiden. Næste dag forfra.
Og vi gik ca. 10 km hver dag for at
komme frem og tilbage mellem de
forskellige dagsordenpunkter. STØN!

Fælles afslutningskoncert
Resultatet af anstrengelserne så
og hørte vi til afslutningskoncerten
i Västerås Konserthus.
Det var FORNEMT – et storslåët
show, og en stor tak skal hermed
lyde til de 2 forældre, der var en
uvurderlig hjælp på turen – Nette
Nord, som havde fem-gangsjubilæum – og Trine Sølver Larsen,
som var med for 2. gang.

Caribiske rytmer.

Inspiration og indsigt

Vi deltog i workshoppen ”Afrocaribisk sang og dans” – en meget
vellykket workshop med instruktører-

Formålet med at rejse til disse
festivaler er, udover de faglige og
sociale oplevelser, at børnene får

Foto: Nette Nord

Ikke bare det at synge - Hver gang, vi tager af sted, har jeg
også en anden tanke i baghovedet: At
finde venskabskor.
I 2000, da festivalen fandt sted på
Island, fik jeg, efter vi havde optrådt
ved en koncert, en henvendelse fra en
islandsk korleder – Gudmundur
Omar Oskarsson, som var leder af
Skólakór Mosfellsbæjar, med piger i
samme aldersklasse.
Han var begejstret for vores repertoire og fik noderne med hjem til de
sange, vi havde optrådt med.
Der var god kemi os 2 korledere
imellem, og allerede året efter - i
2001 - meldte islændingene deres
ankomst i Mårslet.

Successen gentaget

Foto: Trine Sølver Larsen

Sanna Källman instruerer pigerne i de afrocaribiske danserytmer

Den 8. juni – var de her så igen, og
det blev atter til et herligt gensyn og
en dejlig koncert i Mårslet kirke. De
16 piger gav en flot prøve på deres
meget brede repertoire i kirken akkompagneret af deres dygtige pianist
Arnhildur Valgardsdottir.
Vi fik bl.a. islandske folkemelodier, John Denver, ”Over the Rainbow”, Johann Strauss sunget på is-
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landsk og negro spirituals på engelsk.
Vores eget kor gav også et flot bidrag; men det herligste var næsten,
da vi til sidst forenede de 2 kor i spiritualen ”This Little Light”, som var
den sang, der i 2000 førte os sammen
i Reykjavik.
Det var en stor fornøjelse for mig at
dirigere den samlede flok og dejligt,
at vi kunne få de respektive solister
fra Island og Mårslet til at deles om
soloerne.
Vi sluttede koncerten af med 2 danske sange valgt af vore islandske gæ-

ster – ”Pandeben! – Godt det gror”
med tekst af H.C. Andersen og ”I
skovens dybe stille ro”.

Til Island i 2007
Om to år er det vores tur til at
rejse til Island, hvor islændingene
er værter for den årlige festival. Der
er ingen tvivl om, at Skólakór Mosfellsbæjar og min ven Omar står
parat med åbne arme, for at vi skal
få en dejlig oplevelse.
Længe leve det nordiske samarbejde!
<

Adresser
Sognepræst
HANNE DAVIDSEN
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
davidmaa@post.tele.dk
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
Organist og korleder
PIA LABOHN
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 8655 6408
pialabohn@mail.tele.dk

Det islandske kor (bagest i røde bluser) og Mårslet Kirkes Kor før koncerten i
Mårslet Kirke den 9. juni. Yderst til venstre korleder Pia Labohn og til højre det
islandske kors leder og dirigent Gudmundur Omar Oskarsson.
KORSTART
Mårslet Kirkes Korskole starter den nye sæson torsdag den 25. august kl.
15. – 15:45 i Sognehuset. Korskolen er for børn i 3. – 4. og 5. klasse.
Mårslet Kirkes Kor starter den nye sæson torsdag den 25. august kl. 16 –
17:30 i Sognehuset. Koret er for børn fra 6. klasse og opefter – efter forudgående optagelsesprøve. Yderligere oplysninger fås hos korleder Pia Labohn
på tlf. 86 55 64 08 eller mail: korpia@os.dk

Sommermøde for ældre
Der afholdes sommermøde for de ældre i Mårslet Sogn
torsdag den 11. august kl. 14:00
Vi mødes kl. 14.00 i Mårslet Kirke til en kort gudstjeneste, hvor sognepræst Hanne Davidsen prædiker. Derefter går vi til et veldækket kaffebord
med lækkert tilbehør og underholdning i sognehuset.
Sangeren Dorthe Nørmark Larsen fortæller og synger akkompagneret af
pianist og organist Pia Labohn.
Kirkebilen kører den sædvanlige opsamlingsrute og er ved Kildevang ca. kl.
13:30. Afgang igen fra sognehuset kl. 16:30.
For dem der ikke kan bruge Kirkebilen, kan der hos kirketjener Lis Nissen
på tlf. 8629 8190 mellem kl. 8:00 og 8:30, bestilles anden transportmulighed
Vi håber på en sommerlig og fornøjelig eftermiddag.

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
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
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Indre Mission

Lærkereden

Onsdag den 17. august er der
møde med ungdomskonsulent,
cand. theol. Per Ladekjær, Århus.

Børneklubben ”Lærkereden” er
for alle børn fra børnehaveklasse
og til 3. klasse.
De mødes næste gang efter sommerferien i sognehuset

Aftenen vil
byde på en gennemgang
af
lignelsen
om
sæ dem anden,
som vi bl.a.
finder i Markus-evangeliet
kapitel 4.
Vi skal forsøge at sætte os ind i,
hvordan Jesu tilhørere hørte det
budskab.
- Hvordan skal vi forstå det i vor
tid?
- Hvilken effekt har Bibelen på
mennesker i dag?
- Hvorfor bruge tid på at læse i
Bibelen i dag?
Er du interesseret i at høre nogle
bud på disse spørgsmål, så mød op
i sognehuset
onsdag den 17. august kl. 19:30.
Vi glæder os til at se dig.

Cand. theol. Per Ladekjær, (33)
er konsulent i Indre Missions Ungdom i Århus. Han er medforfatter
til bogen ”117 spørgsmål” (Unge
spørger om Gud) og en meget
brugt foredragsholder i forbindelse
med fortolkning af bibelske - og
især gammeltestamentlige - tekster.
Herudover fungerer Per Ladekjær
som den praktiske organisator i
forbindelse med ungdomsarrangementer i Indre Missions regi.
Børneklubberne:

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.
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mandag d. 15. august kl. 16.
og derefter hver mandag fra kl. 1617
Børnene synger, hører en fortælling fra bibelen, leger og deltager i
mange forskellige aktiviteter.

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.
Vi holder sommerpause i juli og
mødes igen
mandag den 8. august kl. 19:00
hvor vi planlægger nyt program for
efteråret.
mandag den 15. august kl. 19:00

Legestuen Mariehønen starter
den nye sæson,
mandag den 15. august kl. 16:15
og derefter - som sædvanlig - hver
mandag kl.16:15 - 17:30
på Langballevej 82.
Alle børn op til 6 år er velkomne
i legestuen.
Forældre er også velkomne
Vi hygger os, leger og synger
med børnene, og der bliver fortalt
små historier.

inviterer Olivia til bålaften hjemme
hos sig selv i anledning af sin fødselsdag.

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.

Børn og unge i

Fælles familiespisning

Indre Mission
I tæt tilknytning til Indre Mission
arbejder Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler som et landsdækkende folkekirkeligt børnearbejde.
Forkyndelse og vidnesbyrd, hvilket vil sige kristnes personlige udtryk for, hvad troen på Gud og livet
i Jesus Kristus betyder, har altid
stået centralt i bevægelsens arbejde. Derudover har mange diakonale
initiativer rod i Indre Mission. Det
gælder bl.a. Indenlandsk Sømandsmission, KFUM´s Soldatermission,
Blå Kors, Kristeligt Arbejde blandt
Blinde, Kirkens Korshær og Sankt
Lukas Stiftelsen. I Indre Mission
ligger hovedvægten fortsat på forkyndelsen og vidnesbyrdet; men
med det udtrykte ønske, at troen
også sætter spor i forhold til medmennesker i nød.

Den 3. fredag i hver måned afholder vi fællesspisning i sognehuset fra kl. 18:15 og et par timer
frem.
Der er ikke er fællesspisning i juli
så næste gang bliver

fredag d. 12. august 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.

*
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.
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”In 750 m Autobahnkirche”
Af Jørgen Lauritsen

Ferietiden med den store udrejsetrafik står nu lige for, og skal
man hurtigt sydpå ad landevejen,
er der for de fleste kun én vej:
”Die Autobahn”
Mange af os danskere har gennem
årene - i jagten på sol og varme - kørt
motorvejene tynde sydpå gennem
Tyskland. Det kan være på A7 gennem Tyskland til Østrig eller A1, der
forgrener sig ud syd for Hamburg på
vejen mod Beneluxlandene og Frankrig, og efterhånden er det også ved at
være komfortabelt at køre på motorvej gennem det tidligere Østtyskland
over Berlin til Dresden og videre til
Tjekkiet og Wien.
De mange kilometer efter kilometer
i højt tempo og bagende varme eller
de irriterende lange køer i skridtfart,
kan være overordentlig strabadserende, og det mangler da heller ikke på
opfordringer til hyppige rast og afslapning også mellem de pauser, hvor
der tankes.
Hvor vi i Danmark har et begreb
der hedder ”vejkirke” har vor nabo
mod syd etableret begrebet ”Autobahnkirche”. Og formålet er helt
klart: At opnå større trafiksikkerhed
ved at give et tilbud om afslapning
for sjæl og legeme i et hektisk og
stresset trafikmønster.
Ikke bare med ovennævnte in mente er det en anbefalelsesværdig oplevelse at besøge disse ”Autobahnkircher”. Kirker er måske så meget
sagt, for mange af dem er ofte ganske
små kapeller, etableret indenfor de
sidste årtier, bygget over det samme
koncept og enkelt indrettet i en moderne byggestil, mens andre er
”rigtige” kirker, beliggende i små
affolkede byer, med motorvejens fortættede trafik blot få hundrede meter
væk.
Her skal nævnes fire eksempler på
vidt forskellige ”Autobahn-kircher”,
hvor man - alt efter temperament kan slappe lidt af fra speeder og rat:
På Autobahn A7 ved frakørsel 87,

Kirchheim/Hessen. Kapellet er skiltet på henvisningsskiltet til Autohof
Hessenland.
Det er, som mange af de andre, et
lille ottekantet kapel på kun 6 m i
diameter og 5 m til loftet. Det indfaldende lys, gennem de blå vinduer i toppen, skulle sætte den besøgende i en særlig afslappet stemning. Kapellet er åbent i dagtimerne
men lukket om natten, og man kan
komme til det både fra nord og syd.
Der er henvisningsskilte, så snart
man er kørt fra motorvejen, og det
ligger i umiddelbar nærhed af rastepladsens restaurant.

knytning til Autohof ”Strohofer,”
på A3, Würtzburg-Nürnberg, frakørsel 76, Geiselwind, og man kan komme til den fra begge retninger.

Interiør fra Geiselwind.
Det er den første privatejede Autobahnkirche i Tyskland (!) og måske
nok - set med vore øjne - mere sjælden end køn. Kirken blev indviet så
sent som i september 2001.
Et besøg her kan praktisk kombineres med en en optankning på den tilhørende tankstation.
Går turen østpå forbi Dresden er
der på A4, Dresden-Görlitz, frakørsel
88a, Uhyst am Taucher, et eksempel
på en kirke, Peter und Paul, fra 1801,
der er blevet til Autobahnkirche.

Foto: B.A.B.

Autobahnkapelle Kirchheim/Hessen

Foto: Dieter Woltjes

Autobahnkirche Peter und Paul
Den ligger ikke ret langt fra motorvejen, højt i den lille by Uhyst am Taucher og fungerer samtidig som sognekirke for de omkring 400 indbyggere.
Autobahnkirche Geiselwind
Går turen sydpå over München,
ligger en af de nyeste, bygget i til-
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Har man efter et besøg her mod på
en lille udforskning af området, ligger der i kirken informationsmateriale til vandreture af kortere eller længere varighed, f.eks. til det nærliggende kloster St. Marienstern.

smukt ved vinmarker og -bjerge i
den lille by Waldlaubersheim. Kirken er fra 1190 og var i 90-erne ved
at falde for sparekniven, da tanken
om en Autobahnkirche opstod. Den
har således kun båret denne titel i
14 år. Tårnet, fra sidste halvdel af
det 15. århundrede, er en ottekantet
og skiferbeklædt pyramidespids
med 4 hjørnestolper. Er der god tid,
bliver man efter et besøg i kirken
ikke skuffet over byen og dens
pragtfulde natur.
<

Foto: Dieter Woltjes

Et kig ind i kirken Peter und Paul
Uhyst am Taucher

25

SOGNEHUSET i JULI :
Ingen arrangementer

AUGUST:
Onsdag d. 10. aug.
Dramamøde
kl. 19:00 - 21:00
Torsdag d. 11. aug.
Sommermøde for ældre
kl. 14:30 - 16:30
Fredag d. 12. aug.
Fredagsspisning
kl. 18:15
Tirsdag d. 16. aug.
Menighedsrådsmøde
kl. 19:00 - 22:00
Onsdag d. 17. aug.
Dramamøde
kl. 19:00 - 21:00
Lørdag d. 20. aug.
Dramamøde
kl. 15:00 - ?
Torsdag d. 25. aug.
Korskole og kor
kl. 15:00 - 17:30

Foto: Dieter Woltjes

Kloster St. Marienstern
Den sidste Autobahnkirche, der skal
omtales her, ligger på strækningen
Koblenz-Bingen ved A61, frakørsel
nr. 47 Waldlaubersheim og er skiltet
på motorvejen 750 m. før frakørslen i
begge retninger. Den ligger meget

Kirken i Waldlaubersheim
Der er i dag i Tyskland 28 Autobahnkirchen og -kapeller og flere er
under opførelse.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!

Ferier
Sognepræst Hanne Davidsen holder ferie i ugerne 27, 28 og 29:

fr.1. juli - sø. 24. juli.
Sognepræst Jette R. Christiansen
holder ferie i ugerne 29, 30 og 31:

ma. 18. juli - ti. 9. aug.
Embedet passes i
uge 27 af Anne Nicolaisen
tlf. 8692 7454
uge 28 af Jette R. Christiansen
tlf. 8692 7330
uge 29 af Emmy Haahr
tlf. 8627 0325

Menighedsrådets
næste møde er et budget- og regnskabsmøde der afholdes
tirsdag den 16. august kl. 19 - 22
i sognehuset.
Her er der mulighed for at få indblik i Mårslet Kirkes økonomi, hvor
regnskabet for 2004 og budgettet for
2006 vil blive gennemgået og kommenteret.
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære budget- og regnskabsmødet.
OBS. Der er intet menighedsrådsmøde i juli.
Mårslet Bladet i FARVER? - så:
http://www.maarslet-bladet.dk
Redaktion og foto:
Jørgen Lauritsen ©2005

jlt@pc.dk
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Hørretløkken
En tilflytter til det nye kvarter 'Hørretløkken' i Mårslet spurgte i Jyllands-Posten om, hvad adressen
'Hørretløkken i Mårslet' betød sprogligt. Svaret, der blev givet i avisen,
var kun delvis rigtigt.
Landsbyen Hørret er Mårslet sogns
ældste bebyggelse - landsbyen menes
opstået Ca. 500 år før vor tidsregning
ved overgangen mellem bronze- og
jernalder. Landsbynavnet menes dannet af navnet 'Hørghwith', hvor
'Hørgh' er betegnelsen for en gammel
hedensk helligdom. Endelsen 'with'
betyder skov - altså kan Hørghwith
tydes som helligdommen i eller ved
skoven. Navnet Hørret har gennem
tiderne haft forskellig stavemåde.
På gamle kort ses landsbynavnet stavet som 'Hørit', 'Høret', 'Høredt' og
'Hørred'.
Landsbyen Hørrets jorder var før udskiftningen i landsbyen i 1785 opdelt
i 2 hovedmarker og en Løkke
- Aaesmarken, der lå nord for Hørret
Byvej og Højballevej, og Østermarken, der også kaldtes Skovmarken,
fordi den grænsede op til Hørret skov,
og så Løkkemarken, som naturligt
blev kaldt Hørretløkken, der udgjorde
landsbyens indhegnede fællesareal,
der brugtes til kreaturgræsning. Hørretløkken strakte sig fra sognegrænsen ved Jelshøj langs Jelshøjvej lige
til Præstegårdsjorden i Mårslet. Løkken i Hørret har haft en meget stor
udstrækning, men af gamle kort fremgår det, at en meget stor del har været
opfyldt med sumpede vådområder,
der ikke har egnet sig til egentlig
dyrkning - først den langt senere dræning af området har gjort jorden brugbar til landbrugsjord.
På et tidligt tidspunkt er det sydligste
af Løkkemarken blevet udstykket i
små parceller og bebygget langs vejen
Hørretløkkevej - og det var det område i Mårslet, der indtil for få år siden
alene bar navnet Hørretløkken.
Den nye udstykning 'Hørretløkken'
har ikke noget med Løkken i Hørret
at gøre. Udstykningen ligger på den
nordlige del af Præstegårdsjorden, der

Boligkvarteret 'Hørretløkken ' ligger på den nordligste del af parcel 2 og omfatter det på tegningen prikkede område samt arealet,
der er angivet som Epidemikirkegård

i 1895 blev udstykket til
'Møllegården', der blev opført ved
Obstrupvej - på tegningen er det parcel 2 og 3.
Det sydligste af parcel 2, det skråskaverede, udgør i dag bebyggelserne
ved Præstegårdsvej og 'Mølleparken',
'Baneleddet' og 'Andelsboligfællesskabet Møllegården' langs
Obstrupvej.
Parcel 3, der er den sidste ubebyggede del af Møllegårdens jord, er i dag
privatejet. Også her kan der ventes
boligbyggeri.
Udstykningen i Hørretløkken har matrikelnumrene 1 - den egentlige landbrugsiord - og matr. nr.24, der af Præstegårdsjorden i 1849 blev udstykket
og udlagt som Epidemikirkegård,
men dog aldrig kom i brug som kirkegård.
Da Århus kommune i 2001 udstykkede det nordligste af parcel 2 i
det nye parcelhuskvarter med 61 villagrunde og 2 storparceller til boligforeningsbyggeri, skulle udstykningen have et navn og navnet

'Hørretløkken' blev valgt, selv om det
som beskrevet ovenfor aldrig har været en del af Løkken i Hørret
- men det da et smukt og et godt navn
til kvarteret. - Det nye kvarter
'Hørretløkken' ses på tegningen som
Epidemikirkegård og det prikkede
nordligste område af parcel nr. 2.
Også bynavnet 'Mårslet' har været
stavet forskelligt gennem tiderne
- i 1790 kaldtes byen 'Morslet'. Stavelsen 'slet' betyder slåning eller rydning, og det, der er ryddet, er den
'mor', bevoksning eller skov, der var
på stedet. Forstavelsen i bynavnet har
intet med 'mår' at gøre! Navnet Mårslet betyder alene 'rydning af skoven'.

Hans Møller
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TMG - Nyt
TMG´s FU tilbyder igen ”idræt på tværs”
for børn i børnehave- og 1. klasse.
Jeg er glad for at det lykkedes igen i den kommende sæson at kunne tilbyde børn i 0. og 1. klasse ”idræt på tværs”. Det
vil sige at vi i løbet af vinteren forhåbentlig kommer til at prøve mange forskellige af Mårslets idrætsgrene. Vi skal boltre os i gymnastiksalen, vi skal nok også en tur over til spejderne og måske en tur i svømmehallen.
Tidspunktet er i år mandag kl. 16.30 til 17.30 og Bjørn vil være at finde på holdet på lige fod med mig. Således vil en af
os altid være til stede sammen med trænere fra de andre afdelinger.
Jeg vil gerne opfodre de andre afdelinger om at tage kontakt til mig, gerne på mail: Be.Seerup@tdcadsl.dk så vi sammen
kan finde ud af hvad programmet for idræt på tværs skal indeholde af spændende sportsgrene. Sidste sæson prøvede vi
det hele, udendørs og indendørs fodbold, håndbold, at hoppe på airtrack, bordtennis, badminton, gymnastik og meget
mere.
Ideen med sådan en aktivitet vinteren igennem er at motivere børnene til at være motorisk aktive. De er lige startet i skolen, sidder ned i flere timer end de plejer og trænger derfor til at få brændt noget energi af. For den gruppe børn kan det
være svært at vælge hvilken sport man egentlig gerne vil gå til, derfor vores tilbud – prøv lidt af det hele og find ud af
hvad du bedst kan li’.
Har i spørgsmål er de velkomne på tlf. 86 29 65 43 eller på mail.
Hoppende hilsener fra Bjørn og Bente Seerup

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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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Stavgangs nyt fra TMG
Sådan er programmet ud for sæsonen efter sommerferien.
Kom og vær med. Du kan stadig nå at prøve det!
Ring til Bente på tlf. 86296543 eller mobil 30564770
Stavgangs kalender sensommer 2005:
August:
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 9. kl. 19.00 mødested boldbanerne
d. 16. kl. 18.45 mødested stationen
d. 18. kl. 19.00 mødes vi v. P-pladsen Vilhelmsborg
d. 23. kl. 19.00 P-plads Vilhelmsborg
d. 30. kl. 19.00 mødested bold banerne

September:
Torsdag d. 1. kl. 18.45 mødes vi ved stationen
Tirsdag d. 6. kl. 18.45 mødes vi ved stationen
Tirsdag d. 13. kl. 19.00 P-plads Vilhelmsborg
Torsdag d. 15. kl. 18.45 ved stationen
Tirsdag d. 20. kl. 19.00 boldbanerne
Tirsdag d. 27. kl. 18.45 stationen
Oktober:
Tirsdag d. 4. kl. 18.45 P-plads Vilhelmsborg
Torsdag d. 6. kl. 18.45 P-plads Vilhelmsborg
Tirsdag d. 11. kl. 19.00 boldbanerne

Vi vil her efter sommerferien ikke dele så meget op i konditræning og udflugt, men mere tage på ture i den skønne natur
og styrke kondien derved.
Friske stavgangshilsener fra Helle, Inga og Bente,
TMG gymnastikafdelingens stavgang

Kl. 14.45 til 16.10
M/K gymnastik for seniorer
Esther

Kl. 16.15 til 17.40
Motionsgym./ Callanetics/ Pilates
Esther
Kl. 17.45 til 19.10
Spring fra 4.klasse
Michael, Sara og Henrik

Kl. 16.00 til 16.50
Showdance 4. og 5. klasse
Anne Sofie

Kl. 17.00 til 17.50
Puslinge 5 – 6 år
Bjørn, Malene og Cecilie

Kl. 18.00 til 19.15
Drengefræs 1., 2., 3. klasse
Annette, Andreas og Bjørn

Kl. 19.30 til 21.00
Aerobic
Vibeke

Kl. 16.00 til 16.50
Puslinge 4-5 år
Instruktør mangler, Sara og
Emil

Kl. 17.00 til 17.50
Spring 0. og 1. klasse
Camilla, Sasja og Nis

Kl. 18.00 til 19.30
Rytme og spring
2. og 3. klasse
Camilla, Stine og Sasja

Kl. 19.30 til 21.00
Mutter Fit
Instruktør mangler

Kl 19.15 til 20.45
Herre motion
Benny

Torsdag

Onsdag

Tirsdag
Kl. 15.30 til 16.30
Voksen – barn
Instruktør mangler

Fredag

Formand
Keld Pedersen
Toftevangen 4
86 29 92 42

Kasserer
Lisbeth Christensen
Hørretvej 13
86 29 13 50

Sekretær
Mette Lene Schulz
Langballevej 128
86 29 77 04

Bente Seerup
Præstegaardsvej 7A
86 29 65 43

Gitte Sandager
Gyldenkronesvej 35
86 29 51 40

Camilla H. Kristensen
Langballevej 170
86 29 80 45

Programmet er foreløbigt, idet der bl.a. kan ske ændringer som følge af instruktørernes arbejde, skolegang og fritidsgøremål.
Tilmelding finder sted i HalHuset mandag den 6. september kl. 18.00. Oplysninger om overtegnede hold kan du finde på www.maarslet.net fra den 1. september 2005.
Medlemmer fra sidste sæson vil modtage et girokort og får således mulighed for forhåndstilmelding.
Du kan få yderligere oplysninger hos bestyrelsen:

Hvis vi ikke får instruktører til de hold, der mangler en sådan, kan vi blive nødt til at aflyse . Så det er også en opfordring: Skulle du gå med en instruktør i maven eller kender du en, så vil vi gerne have et hint

Kl. 16.30 til 17.30
Idræt på tværs
Bente og Bjørn
Henvendelse Bente
tlf. 86296543

Mandag

FORELØBIGT PROGRAM FOR TMG GYMNASTIK 2005/2006
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Gymnastik
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Badminton
Sidste nyt fra TMG Badminton
Nu skulle det være ganske vist!!
Dette BØR læses af alle med interesse for badminton og motion !!!!!!
Igennem mange år har Mårslethallens gulv trængt til en kærlig hånd og nu sker det.
Halgulvet bliver slebet ned, defekte brædder udskiftes og stregerne bliver genetableret – og nu kommer det bedste:
Banerne vil blive flyttet lidt rundt, så der bliver plads til en bane mere – så vi kan råde over 6 baner.
Det betyder at vi kan tilbyde vore nuværende eller nye medlemmer en mulighed for at få nogle af de eftertragtede tider
mandag eller onsdag. Ring 86 29 88 88 eller mail johnjohansen@wanadoo.dk hvis
I/du vil på en liste over interesserede.

Sidste nyt fra TMG BadmintonUngdoms afd.
Til alle børn/unge med interesse for badminton og motion.
Det kunne måske også være din far eller mor !!
Da vi havde åben hus i april var der mange der snuste lidt til badmintonspillet og blev skrevet op på en vente liste, til
evt. ledige pladser i sæson 2005/2006. Den nye bane åbner jo op for større tilgang end vi først havde regnet med, så ,
hvis du kunne tænke dig at spille badminton og du er mellem 7 - 17 år, så kontakt da venligst:
Ungdomsudvalgsformand:

Jesper Holm 86 29 86 90 eller mail jesperogvibeke@webspeed.dk

Sidste nyt fra TMG BadmintonSenior afd.
Sidste år startede nogle af vores ”ældre” medlemmer seniorafdelinge op med stor succes. Der bliver spillet

Tirsdag 11.20 – 12.05
Man møder kl 11.00 til omklædning så man er parat til at gå på banen præcis 11.20.
Nærmere information om seniorbadminton ring venligst til
Egon Mølby / Bodil Friis - 86 292565
Et tilbud til spillere, der er fyldt 55 år og hvor der er mulighed for at – dyrke det sociale samvær efter spillet.

Hvis du har skiftet adresse, så kontakt venligst Steen B. Hansen
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BADMINTON 2005/2006
TMG Badminton melder sig på banen igen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny og spændende badmintonsæson. Sæsonstarten nærmer sig og vi vil derfor gerne informere om vores tilbud for den kommende sæson.
Spilletider - mulighederne for spilletid er i år følgende:
Bemærk: Fredagstider er ændret p.ga. at Badminton afd. har afgivet en halv time til Basketafd.
Spilletider for voksne:
Mandag 17.45 - 18.35
Mandag 18.35 - 19.25
Mandag 19.25 - 20.15
Mandag 20.15 - 21.05
Tirsdag 11.20 – 12.05
Onsdag 19.25 - 20.15
Onsdag 20.15 - 22.45

Motionistgruppe
Fredag 19.00 – 20.00
Baneleje
Fredag 20.00 - 20.55
Baneleje
Fredag 20.55 - 21.50
Baneleje
Fredag 21.50 - 22.15
Seniorbadminton
Motionistgruppe
Lørdag 08.00 - 09.00
Turnering, Senior/Veteran

Motionistgruppe
Motionistgruppe
Baneleje
Drop-in (frit spil for medl.)
Baneleje

Badmintonsæsonen starter mandag den 22.august og slutter ved udgangen af april måned.
Tilmelding:
Vi har tilmelding til den nye badmintonsæson i Halhuset på følgende tidspunkter:
Tirsdag den 15. August kl. 19.00 - 19.30:
Tirsdag den 15. August kl. 19.30 - 20.00:
Børn og unge tilmelding:

Voksne der ønsker ændret spilletid
Nye voksne medlemmer.
Se venligst sidste nyt fra ungdomsafd.

Kontingent:
Kontingent, inkl. hovedbestyrelses bidrag (120,00kr.), udgør for hele sæsonen:
Voksne:
Turneringsspiller, 20 år og over kr.
Turneringsspiller, under 20 år kr.
Motionist, Mandag og onsdag kr.
Seniorspiller Tirsdag
kr.
Motionist, Fredag
kr.
Baneleje, Mandag
kr.
Baneleje, Fredag
kr.
Baneleje, Lørdag
kr.
Basismedlem
kr.

1250,650,625,250,550,1850,750,900,225,-

Et basismedlem skal være tilknyttet en bane leje,

Hvis du har skiftet adresse, så kontakt venligst Steen B. Hansen

Ønsker du at støttet TMG Badminton så kontakt John Johansen - 86 29 88 88
eller mail johnjohansen@wanadoo.dk
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Lidt om de forskellige medlemskategorier for voksne:
Motionist:
Som motionist-medlem kan man deltage i spil i en motionistgruppe.
En motionistgruppe har til formål at deltagerne spiller i forskellige sammensætninger og kombinationer. Deltagerne i
motionistgruppen disponerer i fællesskab over hallens baner i spilletiden og tilrettelægger hvorledes afviklingen af spillet og rokeringen skal foregå.
Bemærk - en motionist gruppe er baseret på double-spil og gruppen bemandes herfor med op til 4 spillere pr. bane
Senior badminton:
Et tilbud til spillere, der er fyldt 55 år og hvor der er mulighed for at – dyrke det sociale samvær efter spillet.
Turnering:
Disse træner èn gang ugentligt i to timer. De deltager i DGI`s holdturneringer. Denne sæson 2005/06, er der tilmeldt,
Veteran 40 Serie 1 og Veteran Serie 2 u/ single. I kontingentet for denne gruppe er der indeholdt træningsbolde.
Baneleje:
Som baneleje-medlem lejes en bane i en spilletid af TMG Badminton. Lejeren disponerer selv over den lejede bane og
kan frit vælge spilleform og medspillere. Medspillere skal være medlem i TMG Badminton, d.v.s. et andet banelejemedlem, motionist-medlem eller basis-medlem.
Basis:
Som basis-medlem har man ingen fast spilletid, men der gives mulighed for deltagelse i spil på en lejet bane samt i deltagelse i drop-in badminton og i klubbens arrangementer i øvrigt.
Turneringsbadminton:
TMG Badminton er også i år tilmeldt DGI's holdturnering med en række hold. TMG deltager for voksne indenfor forskellige alderstrin og styrke.
Holdturnering er også for motionistspillere – TMG har flere hold tilmeldt i motionistturneringen, som er for spillere som
ikke spiller eller har spillet turnering på højere niveau. Har du lyst til at høre mere om holdturnering for motionistspillere
kan du kontakte John Johansen, tlf. 86 29 88 88
Spillersammenføring:
Kunne du tænke dig at spille badminton, men ingen har at spille med, er du velkommen til at kontakte John Johansen.
Spørgsmål vedrørende tilmelding o.a. kan rettes til
Steen B. Hansen

86 29 12 28

John Johansen

86 29 88 88

TMG Badminton – din lokale badmintonklub som bliver støttet af:
Nordea - Erling Dybvad

- Revisionsfirma Steen B. Hansen
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Alle tiders loppemarked!
Endnu en gang har TMG`s loppemarked sat rekord.
Det er efterhånden ved at være sædvane, at der hvert år sættes nye rekorder. Derfor er der også en hvis nervøsitet op til loppemarkedets afslutning
for, om vi igen kan opnå bare et nogenlunde tilfredsstillende resultat i
forhold til året før, for det kan vel
ikke blive ved? Der er rigtig mange
usikkerhedsmomenter i at arrangere
sådan et udendørs arrangement. Vi er
afhængige af om vejret bliver godt,
får vi nok lopper ind, kan vi få folk
nok til at hjælpe med indsamlingen,
folk nok til at stille op og sælge, kommer der kunder nok o.s.v. Opbakningen fra hjælpere over hele linen og fra
vore kunder har bare været rigtig god
i år.
Vore skilte var ved at være lidt sølle,
men vor lokale maler Erling Dybvad
sørgede for at alle vore skilte blev
frisket op.
Til indsamlingen tirsdag har vi aldrig
set så mange hjælpere og biler.
Landmændene Jens Thomsen og Per
Mikkelsen stillede hver med en traktor og gummivogn, Svalk stillede
med lastbil og chauffør og der ud
over var der 5 – 6 biler (pickup), så
der var virkelig gang i indsamlingen.

sket op, så var der også nye trøjer til
alle sælgerne, som er sponsoreret af
Ole Thygesen.

Inden vi lørdag morgen kl. 05.00 begyndte at køre lopper til pladsen, fik
vi alle morgenkaffe med rundstykker
sponsoreret af Mårslet Bageri. Også
her har vi aldrig haft så mange hjælpere.

Jens Thomsen sponserede igen en
gris, som i år gave rekordindtægt på
godt kr.5.200 og Lars Christensen
støttede os også i år med blomster,
som også gav rekordindtjening på
godt kr. 7.000,-

Umiddelbart syntes der ikke at være
helt så meget knald på salget som i år
2003 og 4, men da kassen blev gjort
op viste det sig at der var rekordomsætning på over 60.000. Vi var lidt
tilbageholdende med at komme frem
med omsætningen, for vi mente der
måske var en fejl et eller andet sted.
Men efter at banken mandag morgen
kom frem til samme resultat, så måtte
det jo være sandt.

Rigtig mange, og mange flere end der
plejer og flere end vi havde forventet,
har hjulpet os med indsamling, opstilling, salg og oprydning m.v., så vi er
ovenud tilfredse med indsatsen og
resultatet.
Alt i alt har der været over 50 personer som har hjulpet til på en eller anden måde.

Ud over at skiltene i år var blevet fri-

Også på affaldssiden satte vi rekord.Vi plejer at kunne have affaldet i
en stor container, men i år måtte der 2
store containere til , så ifølge vor lokale vognmand Per Andersen, som
støtter loppemarkedet ved at skaffe os
af med affaldet, så har der været 13 –
14 tons affald.

Uden alle vore støtter, sponsorer, bidragsydere med lopper og vore trofaste gode kunder, ville vi ikke kunne

skabe et godt og hyggeligt loppemarked, som mange Mårsletborgere ser
frem til som en årlig tilbagevendende
god aktivitet for byen og TMG.
Nettoresultatet til TMG blev på ca. kr.
45.000

Loppemarkedsgruppen.

Fotos Flemming Kristiansen
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TMG havde i 2004 mere end 1500 medlemmer. Dvs. omkring 1/3 af byen er medlem. Og vi har et
dejligt klubhus, som medlemmerne bruger en masse. De resterende 2/3 har jo for en stor del også
tilknytning til klubben, og det er også meningen, at huset skal være åbent for dem. Vi har i TMGs hovedbestyrelse diskuteret, hvordan HalHuset indgår i klubbens og byens liv, og har formuleret, hvordan vi synes det kan lade sig gøre.
Vision for HalHuset
Foreninger og borgere i Testrup-Mårslet området anerkender HalHuset som et imødekommende og attraktivt værested.
TMGs afdelinger og medlemmer anser HalHuset som et perfekt klubhus.
TMGs gæster fra andre sportsforeninger og idrætssammenslutninger ser HalHuset som et komfortabelt opholdssted i
forbindelse med sportsbegivenheder.
Århus Kommune respekterer og anerkender HalHuset som en væsentlig bidragsyder i udviklingen af nærmiljøet.
Mission for HalHuset
Det er HalHusets mission at være klubhus for alle afdelinger under TMG.
HalHuset kan desuden være mødested for andre foreninger i Testrup-Mårslet området.
Herudover kan HalHuset være rammen om fælles aktiviteter arrangeret af disse foreninger.
Endelig kan HalHusets kiosk og opholdsrum være mødested for alle andre interesserede.
Økonomi
Det er målet at omkostninger til drift og vedligehold af HalHuset skal dækkes af overskud fra Kiosksalget. Hvis det ikke
er muligt dækker TMGs afdelinger underskuddet via kontingentet.
Regler for anvendelse af HalHuset
HalHusets areal er ikke tilstrækkeligt til at kunne honorere alle ønsker om anvendelse. Derfor er der opstillet et regelsæt
for anvendelsen af HalHuset.
Afdelinger under TMG kan reservere mødelokaler til afholdelse af bestyrelsesmøder og idrætsstævner for et år ad gangen. For denne ret betaler afdelingerne et fast beløb om året.
Øvrige foreninger i Testrup-Mårslet området kan gratis reservere mødelokaler og HalHuset fra gang til gang.
Erhversvirksomheder, offentlige og private institutioner kan leje mødelokaler og HalHuset til følgende priser (excl.
moms):
Hverdage kl.8.00 – 16.00 og Søn-og helligdage hele døgnet:
Det lille mødelokale 40, - kr. pr. time.
Det store mødelokale 80, - kr. pr. time.
HalHuset 160, - kr. pr. time.
Bestilling af lokaler
HalHuset og kiosken holdes åbent i idrætssæsonen af en gruppe frivillige, normalt mandag til torsdag 16:30 – 22 og når
der er idrætsstævne. Lokaler kan bestilles i kiosken eller hos HalHus kasserer, Børge H. Andersen: 8629 8425.

70151516
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Der var engang……
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike
Hvis du en aftenstund kommer forbi,
hvor brændevinsfolkene holder deres
hemmelige møder, vil du vanskeligt
kunne undgå at høre deres sangglæde.
To gange i timen gjalder deres stemmer, og de oppiskes ideligt af deres
lille, vævre visepræsident til at præstere det ypperste.
Og skønt lyder det sikkert for nogle,
og der trænes og gøres ved i det omfang visepræsidenten har tid, thi den
er ikke ubegrænset al den stund, at
han også skal passe hustru, børn og
badminton i sportsforeningen - og
sikkert meget mere.
En gang hvert år dyster man mod
brændevinsfolkene fra Egåens sumpede egne nord for Århus. På grund af
de mange giftige dampe fra Egåens
vande påvirkes deres indvånere, og
det går ikke upåagtet hen. De stakkels
mennesker forekommer både besynderlige og ikke helt med, men vi fra
Mårslet lader os ikke mærke af deres
specielle udseende og klædedragt.
Man har vel pli.
De fleste af os gik i samme klasse
som børn, og vi husker endnu lærernes glæde over at skulle undervise så
kloge og smukke børn !
Derfor ville skolen også lære os alt,
hvad der var sat på tryk, og efter mange års terperi stod vi en dag og var
klar til at tage ud i livet. Den gamle
inspektør gav os nogle få råd med på
vejen, og han lagde i særlig grad vægt
på at advare os mod de farlige, sumpede egne nord for Århus…Som han
sagde: ”Folk går i simple klæder og
lugter ikke godt, - om de er meget
smukke ? ak nej, det er de not…”
Ordene sad som mejslede ind i kroppen på os, og uden frygt var vi ikke,
da den første sangerdyst skulle finde
sted i Mårslet. Uden at vide hvorfor,
havde vi udfordret netop disse men-

nesker til kappestrid udi sangens kunster. Og første indtryk var ildevarslende:
Vi havde netop sunget om, at her i
Mårslet, der sker der ik` en ski…vi
vandrer ned til åen, hver aften, vi har
fri, der står vi så og snakker om liv og
død og dram, men ellers sker der ingenting, - og det er da en skam…
Pludselig kunne vi høre hestene vrinske og de store hunde begynde at gø,
da noget tungt bevægede sig i landskabet: En kæmpe flok af bønder fra
Egådalens sump - i spidsen går der
én, han er drukken, skæv og plump,
den livligste af dem, deres Oldermand, og det er hans ret at jage frit i
Egådalens land. Det hænder, at han
snupper en lækker, lille steg, men så
er det i banko - helt uden munter
leg…Er unge pi`r på skødet, og har de
sultent blik, - så er det oldebørn, der
er ude efter slik…..
Aftenen var forrygende og er blevet
gentaget igen og igen. Vi har vundet
sikkert hver gang, men på deres hjemmebane bestikker de dommeren, så
derfor står der ikke Mårslet Brændevinslaug på pokalen hver gang, der
har været dyst.

Mange minder presser sig på fra de
begivenhedsrige aftener, men hemmeligheder er hemmelige, og derfor kan
vi kun give dig et simpelt indblik i
forløbene, - som da visepræsidenten
ikke nåede frem til sit mål i tide, hvilket kunne ses på hans bukser. Han
blev med vold holdt tilbage af folk,
som senere ulidelig smukt sang om
”Bjørnen vågner”, så selv DRs legendariske Fisker-Sørensen måtte indrømme, at aldrig havde han hørt noget
så smukt.
Snart er der sangerdyst igen i Mårslet,
og atter vil de smukke sange, de grimme sange, de frække sange, drikkeviserne, remserne og de impulsive udgydelser vælte frem i et overflødighedshorn af smuk kunst. Men det oplever du ikke, det er kun for brændevinsfolkene, og dem kan ikke alle og
enhver blive en af.
Men du kan gå ind på vores nymodens hjemmeside,
www.maarsletsnaps.dk – se under
Om foreningen, og du kan der få lov
at se vores slagsang - og den om Folkene fra Egåen, landet mod nord.
Og det er en rigtig historie…
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Kilden i Vilhelmsborgskoven
- og lidt om den lokalhistorie, der knytter sig til skaberen af stedet
På Mårslets-Bladets forside ses et
billede af kildevældet i Vilhelmsborgskoven nær Oddervej. Til fods kommer man til kilden ved fra Vilhelmsborg at følge Vilhelmsborg Allé gennem skoven til den gamle Odder landevej, eller ved efter broen, der i
Langballe fører Oddervej henover
Langballevej, at følge cykel- og gangstien til højre mod Vilhelmsborg Allé.
Vil man besøge kilden med bil, er det
kun muligt ved at køre mod Beder og
i lyskrydset før butikstorvet at dreje
til venstre ad den gamle Oddervej.
Kildeudløbet er fra 1840 - det årstal
står der på den store halve møllesten,
der er en del af stenopbygningen omkring kilden. Men hvem etablerede
udløbet af kilden her og hvorfor?
I 1830 indså lensbaron Ove Gyldenkrone på Vilhelmsborg, at skulle han
have økonomisk udbytte af sine skove, måtte han ansætte en forstmand.
Derfor søgte han en skovrider til at
tage sig af Vilhelmsborgskoven, Hørret skov og Fløjstrup skovene, der
strakte sig fra Moesgård til Mariendal.
En ung, nyuddannet skovrider, den
22-årige Peter Schrøder, hørte om
stillingen, sadlede straks sin hest og
red om natten fra Haderslev til Vilhelmsborg, som han nåede næste
morgen. Han fik foretræde for baronen, søgte pladsen og fik den.
For første gang fik Vilhelmsborg en
skovrider. Peter Schrøder var skovrider til sin død i 1877, hvorefter sønnen Henrik Schrøder blev hentet til
Vilhelmsborg som ny skovrider. Da
han døde i 1912 blev hans søn Eiler
Johannes Schrøder godsforvalter og
skovrider indtil 1922. Far, søn og
sønnesøn, skovridere i 92 år under 4
baroner, er de eneste skovridere i Vilhelmsborgs historie.
Peter Schrøder fik skovriderbolig i
den dengang 3-længede, hvidkalkede
og stråtækte bondegård
’Frederiksdal’, der lå i den østlige
ende af Vilhelmsborgskoven. På
gårdspladsen var der som på alle gårde en brønd, men det skete ofte, at der

Kilden i Vilhelmsborgskoven (foto Annemarie Dalsgård)
ikke var vand i brønden. Og det var
uheldigt, hvis familien var midt i en
storvask, eller der bare skulle pumpes
vand op til kaffen.
Peter Schrøder havde oppe i Vilhelmsborgskoven bemærket en kilde,
og i den var der altid vand. Han lod
kilden lægge i rør, der blev ført frem til
Oddervej nær Frederiksdal, og herfra
kunne skovriderfamilien så hente
vand, når brønden på skovridergården
var tør.
Omkring kildeudløbet, der var et
gammelt kanonrør, lavede Peter
Schrøder et lille anlæg. Han plantede
bl.a. 4 bøgetræer - kun ét af dem står
tilbage. De andre er gået til og ses i
dag som store stubbe. Også resten af
det dengang smukke anlæg er i dag
væk, men mange ældre kan endnu
huske, at det var her. Kærlighedskilden blev stedet også kaldt, for det var
her man satte den elskede stævne. I
flere år gik elever fra Beder Gartnerskole om morgenen en tur til kilden,
og også elever fra Landbrugsskolen
brugte kilden som mødested.
Der var opgaver nok for den nye

skovrider at tage fat på i 1830. Det
første han gjorde, var at inddele skovene i afdelinger. Dér, hvor hjørnerne
af afdelingerne mødtes, lod han opsætte granitsten med afdelingsnumrene indhugget med romertal. I Vilhelmsborgskoven er der bevaret 3 af
disse gamle afdelingssten fra 1830, og
i Hørret skov finder vi 2.
Da Ove Gyldenkrone i 1824 som ny
lensbaron havde overtaget baroniet,
var der ingen hovedbygning på Vilhelmsborg - de to tidligere baroner
havde haft bolig på Moesgård, som
efter Gyldenkrones fallit i 1822 var
gået tabt for familien. Det var hårde
tider for landbruges og baronen var
fattig, så det blev først i 1843, at Ove
Gyldenkrone fik bygget ny hovedbygning - den nuværende. Men da han
vidste, hvor bygningen skulle ligge,
lod han i 1830 skovrideren begynde
en indretning af parken, hvor der blev
plantet sjældne træer. Så vidt vides, er
der i dag ingen af de først plantede
træer tilbage - det sidste var blodbøgen ved Giberåen, der ødelagt af stormen blev fældet for få år siden. De
ældste træer i parken i dag er nogle
bøgetræer plantet af Peter Schrøder i
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1845.
I 1838 købte Peter Schrøder af baronen de 2 gårde Frøkærgården og
Tranbjerggården. Han brød Frøkærgårdens bygninger ned og lagde jorden ind under Tranbjerggården. Selv
om der således ikke siden har været
nogen Frøkærgård i Mårslet, har navnet levet videre og ca. 130 år senere
givet navn til bebyggelsen Frøkærparken.
I 1840 anlagde Peter Schrøder
skovrider-familiegravstedet på Mårslet kirkegård. Hans bror var den første, der blev begravet her. Senere
fulgte hans forældre, hans kone og en
datter, inden han selv døde i 1877 og
fik sit sidste hvilested her. I familiegravstedet, der ligger ved kirkegårdsdiget ud mod vejen ’Ved Kirken’, er
der i alt 10 begravelser. I 1998 overtog Mårslet kirke gravstedet som bevaringsværdigt.
Efter Peter Schrøders død blev søn-

nen Henrik hentet til Vilhelmsborg
fra et skovriderembede ved Dronninglund Storskov. Han havde lært skovbrug på Wedelsborg på Fyn. Henrik
Schrøder føjede i 1880 endnu en gård
til Tranbjerggården, som han derefter
solgte i 1881. Omring år 1900 blev 2
af længerne på Frederiksdal revet ned
og i stedet blev den nuværende 400
m2 røde teglstensbygning opført. Her
boede skovriderfamilien til 1922.
Eiler Johannes Schrøder blev efter
faderens død i 1912 hentet til Vilhelmsborg som skovrider fra en stilling ved Gl. Estrupskovene. Han kom
kun til at virke i 10 år. Da baroniet
Vilhelmsborg i 1921 blev frikøbt som
fri ejendom, fik skovrideren sin opsigelse samtidig med, at den daværende
baron satte Vilhelmsborg til salg. Ved
afrejsen fra Frederiksdal i 1922 er
familiens initialer og årstallene 18301922 indridset i en rude, som der i
dag værnes om på Frederiksdal.
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I 1930’rne udlejede godsejer Lars
Hviid Frederiksdal, og der blev da
indrettet kro i bygningen - Tyrolerkroen, der også eksisterede under
besættelsen. Siden blev bygningen
udlejet til tegnestue, og i 1972 købte
lejeren, arkitekt Ib Møller, bygningen
af godsejer Knud Hvid - det var året
før Knud Hvid solgte Vilhelmsborg
til Århus Kommune. Ib Møller er stadig ejer af Frederiksdal.
Trods de store omvæltninger består
kilden stadig. Der er i dag ikke meget
vand i udløbet, men det skyldes nok
mere manglende vedligeholdelse end
manglende vand - men hvem skal
egentlig vedligeholde kilden? Er det
kommunen, der ejer Vilhelmsborg, er
det Frederiksdals ejer, er det det kommunale skovvæsen eller nogle helt
andre?
HANS MØLLER

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

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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Hundeskue påVilhelmsborg
LØRDAG 2. JULI
PAPILLONKLUBBEN under D.K.K. afholder sit 15 års JUBILÆUMSSKUE på plænen foran hovedbygningen på Vilhelmsborg mellem klokken 10 - 16.
Dagens dommer er Inga Bonnez, DK.
De bedst præmierede hunde konkurrerer senere på dagen i ” STORE RING ” om titlerne BEST IN SHOW I og II samt
” ÅRETS VILHELMSBORGHUND ” .
LYDIGHEDSHUNDENE ( flere racer) dømmes i klasse 1 - 2 -3 samt eliteklassen af dommer Vagn Johansen, DK og
Bruno Christensen DK.
Publikum gratis adgang.
Papillonklubbens
Vilhelmsborgudvalg

MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2005

39

Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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