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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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Kunne vi ikke gøre det lidt pænere!

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

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

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 26 06
Email: jacoblind@tdcadsl.dk
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.

Gennem flere år har Fællesrådet arbejdet med en plan om at gøre bymidten i Mårslet lidt pænere. Intentionerne er der ikke noget i vejen med,
men pengene skal skaffes og Kommunen skal være med, så det trækker
ud.
Et meget centralt sted i bymidten har man for et stykke tid siden fundet
på at placere 4 containere til henholdsvis papir og glas. Hvorfor, hvem og
hvordan man har fået denne ide vides ikke, men det er absolut ikke med
til at forskønne byen. Det kan derfor ikke gå hurtigt nok med at få dem
bort fra bybilledet. Den tidligere placering bag Super Brugsen synes rimelig diskret, og man kunne måske få lidt afskærmning og beplantning
op omkring dem. Så tilbage med containerne.
Ikke langt fra de famøse containere, næsten skjult i blade og ukrudt står
skiltet om bogbussens P-tider i Mårslet endnu. Mon ikke der kunne være
nogen som tog initiativ til at skiltet blev fjernet og pladsen fejet m.v.
Hele byens opslagstavle under halvtag på torvet mellem Bageren, Unibank og Brugsen, har efterhånden stået på pladsen en del år og gjort det
godt. Placeringen er noget bedre end den oprindelige. Såvel standeren
som arealet er ikke længere så flot og pæn og det hele kunne godt trænge til en ”ansigtsløftning” og rengøring.

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

Ikke langt fra de 3 nævnte områder, har vi ved stationen HHJ´s ”flotte”
blå teknikbygning. Den fik særdeles megen kritik da den blev opført,
men nu har vi måske vænnet os til den? Enhver anden privat person som
Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
kunne tænke sig at opføre sådan et skur, ville helt sikkert ikke kunne få
tilladelse til det. Skuret har nok været nødvendigt for HHJ, men KommuUdkommer hver måned i et oplag på 1800
nen har ikke vist mod til at stille krav til udformning og diskretion. Man
stk.— dog ikke i januar og august.
kunne evt. opstille et hegn eller stakit omkring skuret i en meters afstand
og plante humle, arkitektens trøst eller andet som kunne skjule det blå
Distribution: Postvæsenet.
skur.
Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57

Med håbet om at vi alle i Mårslet vil arbejde for en pænere by.

Tryk: Werks offset A/S 86 27 54 59

Jacob Lind

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Keld Schmidt-Møller
Formand:
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

Ovesdal 38
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
8320 Mårslet

Tlf. 86 29 34 10
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

ksm@agurk.dk
vest@post.tele.dk
ksm@agurk.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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En ildsjæl er ikke mere !!
I denne tid behandler vi i Århus Byråd og i teknisk udvalg lokalplanerne 696 og 698 – som – når de er udbyggede vil
betyde væsentlige ændringer i hele Mårslet og omegn.
Lokalplanernes endelige udformning har været en lang og meget arbejdskrævende proces – ikke mindst for Fællesrådet
og de mange andre, der har været involveret.
Her har Anne Worm som formand for Fællesrådet – ikke bare sat et fingeraftryk – men fodaftryk Ikke mindst hendes
engagement, utrættelige indsats, skarpe pen parret med en ukuelig optimisme og evne til at se muligheder i stedet for
begrænsninger – det har medvirket til at disse lokalplaner har undergået store ændringer.
Ændringer som var det optimale der kunne opnås – også set i forhold til den gældende kommuneplan.
Det er bestemt ikke altid nogen let endsige taknemmelig opgave at være formand for et Fællesråd, og skal få de meget
forskellige synspunkter til at ”bøje sammen”
Anne Worm var en rollemodel for dette arbejde - ære være hendes minde.
Margrethe Bogner

Søges: Trafikvagter
Gives: Glade smil og en tryg skolevej
Efter nogle års tro tjeneste vil en del af morgenens trafikvagter ved fodgængerovergangen ved åen gerne trække sig lidt i
baggrunden.
Vi søger derfor et antal ansvarsbevidste voksne, der kan og vil bruge 20 minutter en gang om ugen fra kl. 7.40 til
8.00 på at hjælpe byens skolebørn sikkert over Tandervej.
Tjansen belønnes med masser af venlige smil og hilsner fra både børn og voksne, fodgængere, cyklister og bilister. Desuden er det jo rart at vide, at man bidrager til en sikker skolevej.
I stedet for en fast ugentlig vagt kan du evt. blive afløser.
Kontakt Leif Nord, tlf. 86 29 91 20, eller Per Henrik Hansen, tlf. 86 29 73 87.

Mårsletbladet på nettet
Www.maarslet-bladet.dk
E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Jubilæums-reception
1980, hvor Susanne for første gang
trådte ind ad døren i det gamle lægehus, hvor Ryon Sørensen indtil da
havde klaret sig alene i et års tid, til
udflytningen i det nye lægehus og
udvidelse med både kvadratmeter,
lægestab og elektronisk databehandling.
Susanne har gjort hele udviklingen
med, og hun føler sig bedst tilpas, når
der ”er gang i forretningen”!

Det at kunne fejre 25 års jubilæum i
samme virksomhed er efterhånden en
sjældenhed, og når det så oven i købet er i en by af Mårslets størrelse, er
det ikke så lidt af et særsyn. Men det
er ikke desto mindre tilfældet, når
Susanne
Lauritsen
d. 1. november runder de 25 år som
lægesekretær her i Mårslet.
Og hvem kender ikke Susanne,
altid hjælpsom, med et smil på læben
og en venlig bemærkning, selv i de
travle og undertiden stressende situationer, der kan opstå i Lægehuset på
Butikstorvet.
Tiderne har unægteligt ændret sig
en hel del siden den novemberdag

Der afholdes reception i Mårslet
Lægehus den
1. november 2005, kl. 15-18

Susanne Lauritsen

Dorte Lillelund Mortensen.
Lene Møller Sørensen
Søren Svenningsen

Små jobs på Mårslet Bladet. Er det noget for dig?
Bladgruppen bestræber sig hele tiden
med at gøre bladet bedre og få mere
stof i bladet.
Vi kunne bl.a. godt tænke os at der
kunne være plads til navnenyheder, at
nogen ville skrive lidt om vore annoncører og lidt opsøgende om hvad der
sker i området.
Disse opgaver kunne godt være fordelt på flere personer.
Med hensyn til navnenyheder så søger vi en person som vil modtage og
skrive navnenyhederne i bladet.

Et lille og spændende job.
Med hensyn til jobbet om at skrive
om vore annoncører, tænker vi os en
person som over en begrænset periode, vil besøge vore annoncører og
skrive lidt om dem i bladet så kendskabet til dem kunne blive lidt større
og bl.a. derved give vore annoncører
lidt mere valuta for deres annoncer.
Den nuværende bladgruppe har ikke
selv ressourcer til selv at skrive om
hvad der sker her i Mårslet, så til dette job kunne vi tænke os en person

som vil holde lidt øje med hvad der
sker i området og selv tage initiativ
til at skrive lidt om dette.
Ring til Jacob Lind
86 29 26 06
eller
Hanne Salling Jensen
86 72 20 00
og hør nærmere om det er noget for
dig.
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”Brug Brugsen… !”
To kendte ansigter optrådte fredag den 9. september som velfungerende servicemedarbejdere i Superbrugsen.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Mon ikke reklameafdelingen hos
Djurslands Bank har haft Brugsforeningernes gamle slogan i tankerne, da
der skulle slås til lyd - og syn - for et
nyt tidssvarende logo til den lille østjyske bank med hovedsæde i Grenå.

Karl Jørgen Jensen som travl servicemedarbejder
I hvert fald gjorde kunderne, der
fredag den 9. september om eftermiddagen, handlede i Superbrugsen i
Mårslet store øjne, da de kom frem til
kasselinierne og blev tilbudt at få
varerne pakket i en nydelig bærepose

af sort stof, der tilmed var gratis.
De to nye ”servicemedarbejdere”,
der således ville hjælpe de fortravlede mårslettere op til weekenden
var Helle Frølich og Karl Jørgen
Jensen fra Djurslands Bank i Tranbjerg.
De to kendte ansigter har nu ingen
planer om at skifte job. Det festlige,
og tilmed nyttige tiltag, handlede
udelukkende om at gøre opmærksom på - og lidt reklame for Djurslands Banks nye logo.
Om jobbet som servicemedarbejder for en eftermiddag, siger Karl
Jørgen Jensen:
”Vi havde naturligvis i forvejen
aftalt forløbet med uddeler Jesper
Nielsen, der med det samme var
med på ideen, så alle formaliteterne
var i orden, og det blev for os en
rigtig sjov eftermiddag. Vi fik mange kommentarer fra kunderne der
var glade for initiativet”.
På et spørgsmål om der slet ikke
var negative reaktioner, kommer
det med en latter fra Karl Jørgen
Jensen:
”Jo, det kan man på en måde godt

Karl Jørgen Jensen og Helle
Frølich
sige. Der skete det, da vi startede
med at pakke kundernes varer i de
sorte poser, at enkelte troede vi var i
gang med at stjæle varerne fra båndet, men alt blev til smil, da sammenhængen gik op for folk, og vi tilbød
så efterfølgende vor service i hvert
tilfælde”.
De to bankmedarbejdere nåede på
de to timer at udlevere over 200 poser med Djursland Banks nye logo.
Bankens øvrige filialer i Østjylland
havde tilsvarende tiltag, og her i området måtte også Kvickly i Tranbjerg
holde for, med kollegerne fra filialen
på Tranbjerg Hovedgade.
Om disse humørfyldte indslag, som
Djurslands Bank er så kendte for, vil
skaffe flere kunder til banken skal
tiden vise. Det er imidlertid en kendsgerning - humør eller ej - at den største tilvækst i de senere år, netop er
sket til de mindre og mellemstore
banker.

Og sådan ser det ud, det nye logo,
udformet som et trekløver, der symboliserer sammenslutningen i 1965 af
de tre banker, ”Folkebanken for
Rougsø og Sønderhald Herreder”,
”Banken for Kolind og Omegn” og
”Banken for Grenaa og Omegn”

Helle Frølich fylder endnu en bærepose. Klar til afhentning, når der er betalt.

***
Det at skifte logo kræver store overvejelser. Det er omkostningstungt og
ikke noget, man sådan bare lige gør.
Det handler ikke kun om nyt brevpapir og visitkort, det gælder også, og i
særlig grad, facadeskilte, firmabiler,
påklædning og alle de steder, hvor
det visuelle indtryk har betydning.
Og så er det vigtigt, at det gamle logo
bliver helt begravet!
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SuperBrugsen Mårslet inviterer til vinaften med franske Rôhne vine
Onsdag den 23. november 2005 kl. 19.30 i Mårslet Borgerhus
v/ Søren Friis
Søren Friis har arbejdet med vin og spiritus siden 1960, i supermarked, agentur, og import, heraf de sidste 15 år i FDB/
Coop Danmark. Han har været på specialkurser i Skotland, England, Polen, Spanien, Portugal og Frankrig, samt på studieophold i på vinakademier i Tyskland, Østrig og England. Han har ligeledes arbejdet som faglig vinguide i Europa og
har forsat et stort netværk til vin- og spiritusverdenen.

Smag på 12 forskellige vine fra Rôhne i Frankrig.
Aftenen slutter med ostebord og endnu et glas vin.
Alt dette fås for kun 75,00 kr.
Der vil også være gode tilbud og mulighed for at bestille vin til julebordet.
Billetter kan købes i SuperBrugsen. Vær hurtig, der er kun et begrænset antal billetter.
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Generalforsamling i Mårslet borgerhus
Der indkaldes til generalforsamling i
Borgerhuset, Banevej 2, 8320 Mårslet
tirsdag den 8/11-2005.
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter.
Som noget nyt vil der være fælles spisning kl. 18.00. Menuen er Skipperlabskovs.
Billetter kan købes i Brugsen kr. 20,00 (max. 50 billetter).
Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Julestue den 26 og 27 november 2005.
Mårslet Borgerhus i week-enden.
Kom og se!

Julegaver!
Juleting. Adventskranse. Dekorationer.
Åben Lørdag d.26 kl.10 til 18.
Søndag d. 27 kl.10 til 15.
Der kan købes Gløgg, Kaffe, The, Øl og Vand.
Hilsen Mårslet Borgerhus.
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Byrådsmedlem Margrethe Bogner,
Socialdemokratiet

Byrådskandidat Ivan Dybvad,
Venstre

11

Byrådsmedlem Niels Brøchner,

Venstre

Byrådskandidat Claus Thomasbjerg
Socialdemokratiet

Onsdag den 9. november 2005 kl. 19.00
i Mårslet Borgerhus,
Mårslet
Valgdagen nærmer sig for By- og regionsrådsvalget, og vi har inviteret de lokale kandidater i Solbjerg og Mårslet til valgmøde.

Hvor skal vi hen – du?
(visionerne for Århus og i særdeleshed for det sydlige af Århus Kommune)
Lille Århus – hva´ nu?
(om kommunens økonomi)
– kom og vær med – og stil spørgsmål til kandidaterne her på falderebet inden X skal sættes tirsdag den 15. november.

Foreningerne er vært ved en kop kaffe, øl og vand kan købes under mødet
Venlig hilsen
Finn Pilgaard-Fruerlund – Socialdemokratiet Solbjerg - Mårslet
og Susanne Kuur, - Venstre 3. kreds
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Gunner N. Thomassen

Stem personligt - Stem mig i Regionsrådet
Regionerne:
Regionerne er en ny struktur med få store opgaver: Sundhedsområdet, Socialområdet, Regional vækstpolitik, Trafik
og infrastruktur, Turisme og Miljø.
Sundhedsområdet (sygehusene):
Sundhedsområdet er regionernes største opgave.
Udvikling og drift af sundhedssektoren skal gennemføres effektivt, så borgerne får mest muligt for offentlige midler.
Effektiviteten skal styrkes gennem Nytænkning i arbejds-or-ganisering, Konkurrence mellem offentlig og privat sygehusvæsen, Specialisering så små sygehuse opnår stordriftsfordele på specialområder.
Socialområdet:
Socialområdet er først og fremmest kommunernes ansvar.
I de tilfælde hvor flere kom-muner med fordel kan løse opgaver sammen påtager regionerne sig at koordinere arbejdet.
Regional vækstpolitik:
Sikring af den regionale udvikling i en global økonomi er regionernes vigtigste opgave.
Den erhvervs-politiske indsats skal styrkes og forstærkes for at sikre job og beskæftigelse. Berøringsangst skal overvindes og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og pri-vate virksomheder skal styrkes.
Regionerne skal igangsætte målrettede udviklingssamarbejder mellem forsk-nings- og uddannelses-institu-tioner, samt
private og offentlige virksomheder for at skabe nye produkter og dermed erhvervsudvikling.
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Intet ønske
om to skoler

15 års fødselsdag
for SFO3k

Læs SBs indlæg

Læs SFOs indlæg

Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Skoleintra — et nyt kommunikationsmedium
Nye elever til børnehaveklassen
Onsdag den 23. november kl. 19.00
til ca. 21.00 afholdes der i skolens
kantine det årlige informationsmøde for
forældre til kommende elever i børnehaveklassen. Der vil på
mødet blive orienteret om skolen generelt, om dagligdagen
i børnehaveklassen
og om mulighederne
for pasning efter skoletid. Det forventes
også, at tallene på
børn i skoledistriktet
født i 2000, samt de
børn fra 1999, der har
ventet, er udmeldt fra
skolevæsenet, så vi
kan give et kvalificeret gæt på antal klasser og klassestørrel”Sej, sejere, os!”
ser.

Skoleindskrivning
For at forældrene til de kommende
elever kan blive registreret centralt,

så de kan deltage i valget af den nye
skolebestyrelse i marts 2006, er indskrivningen blevet fremrykket til den

første uge, så de datoer, vi udmeldte
før sommerferien, passer ikke længere.
Der bliver i stedet indskrivning tirsdag
d. 3. januar og onsdag den 4. januar

2006 – begge dage fra kl. 16-19.00.

Skoleintra på Mårslet Skole
Det nye skoleintra
består af fire moduler: Lærerintra, skoleporten, Elevintra og
Forældreintra. Arbejdet med implementeringen af Skoleintra
er gået i gang, og fra
uge 43 overgår al
skriftlig intern kommunikation på skolen
gennem Lærerintra,
herunder reservationer af lokaler og materialer, klasselister,
postsystem og kalender. I takt med at
medarbejderne bliver
fortrolige med Lærerintra, bliver de også
kvalificerede til Skoleintraens øvrige moduler. Elevintraen
kan være et pædagogisk støtteredskab for lærer-/elevsamarbejdet, og
Forældreintra giver muligheder for
en mere nuanceret informations-og
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Skoleporten — Mårslet skoles nye hjemmeside

kommunikationsform mellem skole og
hjem. Det vil stadig være muligt at få
informationer i papirudgave, såfremt
man ikke har mulighed for at modtage
elektroniske beskeder. Sideløbende
med implementeringen af Lærerintra
arbejder den enkelte lærer og skolepædagog med at finde ud af, hvordan informationen og kommunikationen gennem forældre- og Elevintra bliver mest
hensigtsmæssig for alle parter.
I nogle klasser udsendes informationsbreve og lignende allerede elektronisk,
og i andre vil der være et behov for at
afstemme gensidige forventninger, inden man går i gang. Det vil betyde, at
implementeringen i klasserne ikke vil
være lige hurtig. Forældre- og Elevintraen skal dog senest medio januar
2006 være etableret for alle klasserne.
Elever og forældre vil blive informeret
om det videre forløb af klassens lærere.
Skoleportalen, der bliver skolens hjemmeside, vil blive brugbar fra ultimo no-

vember 2005.

Stæretårne
Der foretages løbende nye tiltag i forbindelse med klassernes arbejde med
miljøet. Og nogle tiltag er meget synlige for hele skolen.
Lige nu drejer det sig om projektet
”Giv sprøjtegiftene en på kassen”.
Der er heldigvis sprøjtestop i Århus
kommune. Og heldigvis kan meget i
stedet afhjælpes på effektiv vis uden
sprøjtene! Forår og sommer er der
problemer med skadedyr, og græsarealer invaderes af stankelbenslarver og
gåsebiller. De ødelægger græssets
rødder og giver store bare pletter i
grønsværen. Her kommer stæren på
banen – samt nogle klasser på skolen.
Eleverne har lavet et større antal stærekasser, der vil blive sat på 6-8 meter høje pæle, såkaldte ”stæretårne”
der er sat op omkring boldbanerne.
Efter at eleverne har afbarket pælene

på den del, der er sat i jorden.
Stærene, der vil sætte bo i kasserne,
er utrolig effektive til bekæmpelse af
især stankelbenslarver. En enkelt
stærefamilie kan på en enkelt sæson
æde sig igennem op imod 22.000
stankelbenslarver. Og i dette arbejde
lærer eleverne om beskyttelse af vores grundvand, får bedre forståelse
for naturens kredsløb, lærer om naturbeskyttelse gennem praktisk arbejde samt lærer om stæren og giver den
samtidig en tiltrængt hjælp til at leve
hos os.
Projektet er startet gennem Grøn
Guide, Århus Syd, der arbejder på, at
der bliver opsat stæretårne i hele lokalområdet Århus Syd.
Desuden er der givet økonomisk
hjælp fra Undervisningsministeriet.
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15 år i trekanten
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Af DIDDE,

Oasen

Forældremøde/
forældrerådsvalg
Tirsdag d. 27. september var der forældremøde/forældrerådsvalg i Trekanten. Der var stort fremmøde i
grupperne, vi er glade for at I igen i
år finder tid til denne begivenhed.
Møderne forløb rigtig fint, vi fik
blandt andet fremlagt vores visioner
for grupperne i dette skoleår. Derefter var der valg til forældrerådet. Det
nye råd består af: Formand; Lars
Skovlund (Anine 3.B), næstformand;
Kirsten Haagen (Martin 1.B), Sjur
Fitje (Hannah 0.B), Birgit Glud
(Martin 3.C), Claus Møller (Frederik
2.A), Britt Munk Jensen (Asger 1.C),
Steen Nordentoft (Astrid 1.A) og
Hanne Dahl Nielsen (Anna 0.B). Vi
ser frem til et godt samarbejde med
det nye forældreråd.

Pædagogisk weekend
Vores pædagogiske weekend d. 8. og
9. oktober var meget lærerig for personalegruppen. Kollegialt lærte vi
hinanden bedre at kende på tværs af
stueopdelingen, hvilket kan være en

Den perfekte verden, hvor dyr og mennesker lever i fordragelighed sammen

fordel i tilfælde af omrokeringer. Fagligt fik vi en god introduktion til evalueringsmetoden ”Kvintmodellen” og
ideer til hvordan vi kan gøre den til et
brugbart værktøj i vores daglige arbejde. Vi nåede omkring begrebet Aner-

kendende Samtale, de tilknyttede
konsulenter kommer og beriger os
med viden om dette på et kommende
personalemøde.

15 års fødselsdag
I skrivende stund er vi i gang med
planlægningen af SFO Trekantens 15
års fødselsdag torsdag d. 27. oktober.
Den vil blive fejret med forskellige
overraskelser, deriblandt en opfindsom tryllekunstner…

SFO-MGP

Morten er vores nye pædagogmedhjælper

Vores årlige SFO-MGP løber af stabelen tirsdag d. 8. november. I år er
der blevet ændret en smule på traditionen, idet vi har besluttet, at der vil
blive kåret to vindergrupper; en i afdelingen af playback/ kopisange, og
en i afdelingen af hjemmelavede sange/tekster. De to vindergrupper får,
udover et diplom, lov til at optræde
på næste års festival. Vi glæder os til
endnu engang at opleve børnenes
begejstring ved at optræde for mange
glade tilskuere i et A-hus pyntet op til
fest.
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2 skoler — ikke et tema for os

Mårslet Skole

Af ERLING SØRENSEN, Skolebestyrelsesformand

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

I forbindelse med byrådets drøftelse
om de nye lokalplaner 696 og 698,
kom der pludseligt et host fra rådmand Torben Brandi der kunne opfattes som en idé om etablering af 2
skoler i byområder der undergår en
kraftig udbygning. I og med at vi i
Mårslet netop står foran en endog
meget kraft tilvækst i befolkningstallet er det nærliggende at få den tanke,
at der på rådhuset er kommet en ny
dagsorden der skal tilgodese kommunens ønsker om få etableret endnu
flere boligområder i øget tempo.
Det har aldrig været et tema for skolebestyrelsen, at der kunne blive tale

om en opdeling af vores skoledistrikt
med endnu en skole i byen – tværtimod har vi ved givne lejligheder
markeret at vi vil fastfolde Mårslet
skole som én enhed.
Der er ikke brug for yderligere forvirring nu, hvor der allerede er afsendt klare signaler til byrådet om det
behov vi klart ser i horisonten med
hensyn til udvidelse af de bestående
rammer, herunder en opgradering af
skolens faglokaler samt etablering af
et mediatek (et pædagogisk servicecenter kombineret med et kombibibliotek).

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: 51575799
tg@aaks.aarhus.dk
Værestedet Flash
Anders Rasmussen
Telefon: 51575798
Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk
Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Telefon: 86298115
steenbille@mail.tele.dk

Dispositionsplan for byvækstområder i Mårslet

Redaktion af Skolesiderne
Thomas Gerstrøm
Telefon: 23663900
gerstroem@mail.dk
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Træstubben, der blev til kunst
Efter en hård efterårsstorm brækkede en stor gren af et træ i Mårslets centrum.
Tekst: Hanne Davidsen
Foto: Jørgen Lauritsen

Grenen faldt ned på vejen, men heldigvis kom ingen - hverken fodgængere eller bilister - forbi i det øjeblik.

mærksom på et par af dem. Vi ser
en kæmpestor nøgle og et dertil passende nøglehul, og i umiddelbar
nærhed af nøglehullet er der et
spørgsmålstegn.
Spørgsmålet er nok:
Hvad gemmer der sig
bag døren?
Nu synes jeg, at nøglen
ligner en rigtig gammeldags kirkenøgle magen til den, der passer til
Mårslet kirkes dør. Hvad gemmer
der sig bag kirkedøren? Forsvinder
spørgsmålet, når vi går ind i kirken,
når vi går til gudstjeneste? Nej, ikke
helt. Spørgsmålstegnet er et vidnesbyrd om, at vi mennesker er søgende mennesker og altid stiller spørgsmål og ikke gerne stiller os tilfreds
med noget svar – heller ikke kirkens.
Alligevel drages vi mod kirkedøren med vort håb, vor tro og vor
længsel. Og inden døre er der svar
at få på de grundlæggende spørgsmål:
•

Rønnau stubben i sin helhed
Træet blev fældet, og tilbage stod en
stor træstub. Jørn Rønnau fik til opgave at skabe en
skulptur ud af
stubben. Vi kan
nu se resultatet,
som er blevet
meget fint og
interessant.
Træstubben er
fuld af forskelliNøgle og spørgs- ge symboler. Jeg
vil her gøre opmålstegn

•
•
•

Hvor kommer vi fra?
Hvordan skal vi leve?
Hvor går vi hen?
Hvad så, når vi ikke slår til?

Vi lever af hinandens og af Guds
nåde. Vi lever af det, vi spiser, men
også af den åndelige føde som vi
kan få i kærligheden og i kirken.
Rønnau har på træstubben citeret
en enkelt linje fra 2. vers af
”Velkommen i den grønne lund”:
”Kan munden vi få ret på gang til
andet end at spise…” Sådan minder
Grundtvig os om det åndeliges og

sangens betydning. Så syng! I mange sange og salmer er gode svar at
hente.
På stubben finder vi også en slange. Mon ikke det er slangen fra Paradis, der fristede Adam og Eva til
at spise af den forbudne frugt.
Her har vi igen fødemotivet. Det er
ikke
ligegyldigt, hvad vi
spiser. I hvert
fald er det klogt
at nøjes med at
spise
naboens
Slangen
kone med øjnene
og så tage sin egen kone om livet!
På stubben ser vi symboler for
kvinde og mand. En dragning og
samhørighed mellem de to er nedlagt i naturen,
som Gud har
skabt den. Denne
dragning er en
velsignelse, men
den gør mennesket
sårbart.
Mellem de to, og
Kvinde og mand mellem Gud og
mennesket, burde der være en hjertelig forbindelse.
Derfor ser vi naturligvis et hjerte på
stubben. Kærlighedens grundsymbol. Med kærligheden følger ansvar
og skyld – der er altid en slange i
paradis, for vi lever jo ikke i den
fuldkomne verden.
Der er også spillekort på stubben.
De symboliserer livets tilfældighed.
Man mødes ved en tilfældighed, og
prøver at spille ens kort så godt som
muligt. Nogen gange lykkes det, og
man får full house – både kone, ar-
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bejde, børn og vovse. Andre gange må
man melde hus forbi og sige pas.

Alle Helgens
gudstjenesten
afholdes søndag d. 6. nov. kl. 10:00
i Mårslet Kirke.

Kærlighed

Tilfældighed

En træstub kommer med sit bud på
tilværelsens gåde, og vi andre tænker
med. Men det er kun et bud, og en dag
vil den forgå ligesom alt andet her i
livet. Men går man ind i kirken med
sine spørgsmål og sin sorg hører man
en tekst, der lyder sådan:
Menneskets liv er som græsset,
det blomstrer som markens blomster;
når vinden blæser hen over det,
er det der ikke mere,
dér, hvor det stod, ser man det ikke
mere.
Men Herrens troskab varer fra evighed
til evighed mod dem, der frygter ham.
Salmernes Bog 103, 15-17

<

Søndag den. 20. november kl. 14:

Familiegudstjeneste
Søndag den 20. november er der ordinær gudstjeneste kl. 10 - og kl. 14
slutter vi kirkeåret af med en familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne og korskolen medvirker.
Gudstjenesten markerer afslutningen
på den ordinære minikonfirmandundervisning i efteråret, men alle børnefamilier er velkomne til denne gudstjeneste. Begge er ved sognepræst Jette
Rosenberg Christiansen.

Mandagscafeen
Husk det er den anden mandag i hver
måned, at cafeen er åben i Sognehuset.
Her er der en god lejlighed til et uforpligtende samvær og en hyggesnak
over en kop kaffe eller the med friske
rundstykker. Næste gang er det den

14. november fra kl. 9:30-11:00

Til denne gudstjeneste indbydes
enhver, men særlig opfordring får de
pårørende, der i løbet af året har mistet et menneske, der stod dem nær.
Alle Helgens gudstjenesten er en
lysgudstjeneste, hvor vi tænder lys
for at mindes de døde.
Lyset symboliserer flere ting – både
at de døde har været som lys for os,
og at Gud er det lys, hvori de døde
nu bor.
Efter gudstjenesten inviteres alle
over i sognehuset til en gang
”kirkesuppe”.

Ungdomsgudstjeneste
Der afholdes ungdomsgudstjeneste
torsdag den 3. november kl. 17:00
for konfirmander, konfirmandernes
familie og andre familier og deres
halvvoksne børn.
Temaet for gudstjenesten er:
Lys-Mørke - et Alle Helgens tema.
Konfirmanderne kommer - på forskellig vis - til at præge gudstjenesten med udsmykning og optræden.
Desuden medvirker kirkens kor.

Friweekend
Sognepræst Hanne Davidsen har
friweekend fra fredag den 11. til
mandag den 14. nov.
Embedet passes af sognepræst Anne
Nicolaisen, Astrup, tlf. 8692 7454.

Gratis kørelejlighed
Til gudstjenester og alle kirkens
arrangementer i øvrigt, kan handicappede og dårligt gående bestille
kirkebil.
Henvendelse skal blot ske til kirketjener Lis Nissen senest om fredagen
mellem kl. 8:00 - 8:30, og tlf.nr. er
8629 8190.

Kirketider i november
TORSDAG d. 3. nov. kl. 17:00
Ungdomsgudstjeneste ved
HANNE DAVIDSEN og
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 6. nov. kl. 10:00
Alle Helgens Søndag
Matt.. kap. 5, vers 1 - 12
Bjergprædikenen
HANNE DAVIDSEN.
Efter gudstjenesten er alle velkomne
til kirkekaffe i Sognehuset
SØNDAG d. 13. nov. kl. 9:00
25. søndag efter trinitatis
Matt.. kap. 24, vers 15 -28
Den store forfølgelse
ANNE NICOLAISEN.
SØNDAG d. 20 nov. kl. 10:00
Sidste søndag kirkeåret
Matt.. kap. 25, vers 31 - 46
Dommen over nationerne
JETTE R. CHRISTIANSEN og
Kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
ved JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 27. nov. kl. 10:00
Adventsgudstjeneste
1. søndag i advent
Luk.. kap. 4, vers 16 - 30
Jesus prædiker de gode nyheder i
Galilæa og forkastes i Nazaret
OLE DAVIDSEN

Kirketider i december
Søndag den 4. dec.
Søndag den 11. dec.
(De ni læsninger)
Søndag den 18. dec.
Lørdag den 24. dec.

kl. 10:00 HD
kl. 16:00 HD

kl. 10:00 HD
kl. 13:30 HD
kl. 15:00 HD
kl. 16:30 HD
Søndag den 25. dec. kl. 10:00 HD
Mandag den 26. dec. kl. 10:00 OD
Søndag den 1. januar kl. 15:00 JRC

Gudstjeneste på

Kildevang
onsdag den 2. nov. kl. 14:30
i dagligstuen.
Vi begynder som sædvanlig med en
kop kaffe kl. 14.
Prædikant er sognepræst
Hanne Davidsen.

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2005

Salmebøger kan afhentes gratis.
I 2003 udkom Den Danske Salmebog i en ny, af Dronning Margrethe,
autoriseret udgave. Den forrige blev
autoriseret af kong Frederik IX i
1953. Det er altså 50 år siden, at salmebogen sidst er kommet i en ny,
autoriseret udgave.
At en salmebog er autoriseret betyder, at den er godkendt til brug i
Den Danske Folkekirke. Den nye,
som nu er udkommet, er kun nr. 15 i
rækken siden reformationen i 1536.
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Sogneaftenen i september:

Der var engang . . . .
H. C. Andersen-arrangementer kan stadig trække folk til.
Der var ingen
tegn på ”H. C.
Andersentræthed” den
28. september,
da cand.art. og
fhv. lektor Aage Jørgensen
fortalte
om
Aage Jørgensen
den 200-årige
fødselars liv med særligt udgangspunkt i og omkring eventyret Dryaden - et eventyr fra verdensudstillingen i Paris i 1867.
Sognehuset var fyldt - ekstra sto-

le måtte i brug, og de mange tilhørere fik på en god times tid et godt
indtryk af en kompleks persons indlevelse i datidens modernitet, her
udmøntet bl.a. gennem eventyret
”Oldefa’er fra 1853 og i forholdet
til Michael Drewsen, Silkeborg Papirfabrik og opfinderen, navnebroderen H. C. Ørsted.
Ved den efterfølgende kaffe blev
der stillet spørgsmål til Aage Jørgensen, vi fik et noget mere nuanceret billede af en rejselysten forfatter,
end det der normalt kendetegner vor
store eventyrdigter.
JL

De gamle salmebøger fra Mårslet
Kirke kan, fra d. 1. til d. 14. november (undt. mandag og lørdag/søndag
og så længe lager haves), afhentes
gratis i Sognehuset mellem kl. 8 og
8:30. Max. 2 stk. pr. person.
Så er du til klenodier fra lokalsamfundet, så er chancen her nu!
JL

Foto: Jørgen Lauritsen

Kollekt via mobiltelefonen
Den tid, hvor man altid gik med kontanter i lommen, er forbi, og det har fået
betydning for indsamlingerne via kirkebøsserne om søndagen.
Indtil nu har det kun været muligt at
give kollekt,
hvis man møder op i kirken og har
kontanter
med,
men
takket være
I gamle dage den ny teknologi, kan kollekten nu gives hele
ugen via mobiltelefonen!
Og det er let: Skriv SMS og send
den til 1299, så bliver der trukket 25
kr. på telefonregningen. Overførslen

skal først godkendes i en SMS,
som du får retur, og
det er så din garanti
for, at der netop
gives til dét formål,
du ønsker at støtte.
(Eksempelvis støttes i uge 44 Danske
Sømands- og udlandskirker)
- i dag Ordet ”kollekt”
kommer fra latin og
bruges i dag om en indsamling, der
finder sted i landets kirker ved

gudstjenesterne. - Vi tror ikke, de
tomme kirkebøsser skyldes uvilje fra kirkegængernes side, så
det bliver interessant at se,
hvor stor en udbredelse denne
nye
indsamlingsmetode får.
- og i fremtiden?

Mårslet Bladets hjemmeside:
http:// www.maarslet-bladet.dk

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

Programplan for Folkekirkeligt TV:
http://www.folkekirkeinfo.dk

Det var nu så nemt at gribe i lommen efter småmønterne!
JL
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Messehagelerne:

Premieredatoer fastsat!
Den hvide messehagel er nu helt færdig, og den grønne mangler kun enkelte justeringer

timer - kun til broderiet af bryst- og
rygmotiver.
Nu er arbejdet så tilendebragt og der
er fastsat datoer for præsentationen i
Mårslet Kirke.
Den hvide messehagel - festhagelen vil blive taget i brug ved gudstjenesten
1. juledag d. 25. december kl. 10, og
den grønne - til trinitatistiden - ved
gudstjenesten d. 8. januar 2006 kl. 10.
JL

Enestående
Med færdiggørelsen af disse to
messehageler til Mårslet Kirke står
vi overfor afslutningen på et enestående projekt.

Foto: Jørgen Lauritsen

For første gang afprøver sognepræst Hanne Davidsen den hvide messehagel,
og Rie Vodder foretager de sidste justeringer.
Vi er på designværkstedet den 9. september 2005 hos Rie Vodder i Mårslet.
Sognepræst Hanne Davidsen skal for
første gang prøve den hvide messehagel.
Knappenålene stritter og erstatter
endnu den endelige sammensyning og
der mangler også en lynlås, da Rie
Vodder forsigtigt hjælper den over den
sorte præstekjole, som Hanne David-

sen har på, for at helhedsindtrykket
kan vurderes.
Der er på dette tidspunkt kun små
detaljer tilbage, før den kan erklæres
for helt færdig.
Det har også været en lang proces
siden de to skitser for første gang blev
præsenteret for menighedsrådet den
22. november 2004. Rie Vodder fortæller, at hun har brugt omkring 200

Det er nu snart et år siden, 22. nov.2004, at Bente Sørensen (tv) og Rie Vodder
præsenterede deres skitser, hhv. den grønne og den hvide, for menighedsrådet.

Det er i den grad prisværdigt, at vi,
i en by af Mårslets størrelse, har formået at fremstille to så unikke stykker kirkekunst, som der her er tale
om, og som ikke ret mange - selv
meget større sogne - kan fremvise.
At det så overhovedet har kunnet
lade sig gøre, skyldes ikke mindst
den entusiasme alle de involverede
har lagt for dagen, og i særlig grad
skal vel nok fremhæves det flotte
samarbejde, der har været blandt de
syv flittige sydamer, som på skift og
med stor akkuratesse, under kyndig
vejledning af Rie Vodder, har broderet motiverne til den grønne hagel.
Der har også blandt Mårslets borgere været en stor interesse i at støtte
projektet - ikke mindst på Kirke og
Kunst-dagen i sognehuset den 29.
maj 2004.
Økonomien hænger dog ikke helt
sammen endnu, så donationer - store
som små - modtages med tak, ligesom vi takker de mange, der indtil nu
har støttet dette unikke projekt.
Kontonummer til bidrag:
NORDEA 1920-0306 813 471
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Sogneaften i november:

Hvad er det for et mysterium?
Dan Browns højaktuelle bog ”Da Vinci Mysteriet” er kernen i en debataften i sognehuset, torsdag den 17. november kl. 19:30.
der har taget initiativet til denne
aften, hvor Dan Browns bog vil
blive belyst, set både ud fra en videnskabelig og en kirkelig synsvinkel.
På spørgsmålet om hvorfor det
lige netop er denne bog, siger Hanne Davidsen:
- Jo, faktisk er det jo bare en god
kriminalroman, en rigtig hyggelig
sommerferielæsning. Den er heller
ikke noget at skrive hjem om sådan
sprogligt eller litterært, men ikke
desto mindre har jeg i mit arbejde
erfaret, at den har sat mange tanker
i gang hos folk.
- Hvad er det, der især har optaget
folk?
- Jeg tror der er flere ting. Der er
nogen som er blevet anfægtet, ja,
for nogen er deres barnetro virkelig
blevet ramt af alle de teorier, som
bogen fremsætter. Andre er blevet
nysgerrige og vil gerne vide mere.
Mon ikke især teorien om, at Jesus

skulle have haft et seksuelt forhold til
Maria Magdalene - og at der skulle
være efterkommere efter Jesus - har
optaget mange.
- Hvad synes du, er det mest interessante ved ”da Vinci Mysteriet”?
- Der er to ting. For det første:
Spørgsmålet om hvordan Bibelen er
blevet til, og hvad det betyder for vor
forståelse og brug af Bibelen, og for
det andet: Bibelens syn på seksualitet
- hvad mente Jesus om seksualitet? og hvordan må vi i dag, som kristne,
se på denne side af menneskelivet?
Det er først og fremmest disse to
spørgsmål, jeg vil bede Kjeld Holm
og Ole Davidsen om at drøfte.
Hanne Davidsen slutter med at pointere, at det ikke bare skal være en
dialogaften mellem Kjeld Holm og
Ole Davidsen, men at alle er velkomne til at blande sig i debatten.
Entré 50 kr. - inkl. kaffe - og overskuddet går til de nye messehagler til
Mårslet Kirke.
<

Min far ville ikke hejse
flaget på min fødselsdag!

den hest jeg fik og nonneskolen, hvor
fransiskanersøstrene satte mit sind i
bevægelse med agtpågivenhed over for
den katolske kirke.
Samtidig måtte jeg hele tiden både
hævde og skjule min danskhed, fordi
jeg og min familie tilhørte herrefolket.
De kaldte mig tøs, fordi jeg var glad
for heste og altid red og aldrig strikkede som ordentlige færøske piger gør!

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Der er lagt op til en interessant debataften i Sognehuset torsdag den
17. november, hvor hovedaktørerne
er dr. teol Ole Davidsen, Mårslet og
biskop Kjeld Holm, Århus.

Kjeld Holm

Ole Davidsen

Aftenens emne, Dan Browns bestseller ”da Vinci Mysteriet” har på det
seneste optaget mange mennesker og
været meget omtalt i medierne i det
sidste års tid.
Det er sognepræst Hanne Davidsen,

10. NOV.

Forfatteren Adda Lykkeboe, der er født den
20. april i 1939, lærte dog hurtigt hvorfor.

Vi møder Adda Lykkeboe på en
gård i Fløjstrup syd for Århus, hvor
hun har sin hest gående.
- En god uges tid før min 1-års
fødselsdag blev Danmark besat, og
da det var Hitlers fødselsdag samme dag som min, var der jo en naturlig forklaring, men min far fortalte også, at en dag ville Dannebrog gå til tops på min fødselsdag
- jeg skulle bare have tålmodighed!
Adda Lykkeboe er gæst i Hyggeklubben torsdag den 10. november kl. 14, og hun vil fortælle om

de modne års
tilbageblik, om
vi har en skæbne,
eller om vi selv
former den.
Begivenheder
fra hendes opvækst på Færøerne og talrige ophold i Italien, har Adda Lykkeboe
sat sig dybe spor.
- På Færøerne havde jeg både
lykkelige og dybt irriterende år.
Lykkelige på grund af naturen og

Adda Lykkeboe er uddannet bibliotekar, og da hun nærmede sig de 60,
sagde hun farvel til biblioteket og begyndte selv at skrive.
Den første roman ”Kontrakten”
udkom i 1999 og, to år senere, i 2001
fulgte så ”Balladen om Antonie”.
Adda Lykkeboes tredje roman
”Kærlighedens passagerer” er planlagt
at udkomme sidst på året eller i begyndelsen af 2006.
JL
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Sigøjnere til Mårslet
Sognehuset ramme om en minikoncert i Hyggeklubben.
Der var rigtig inciterende sigøjnermusik i Sognehuset, da sigøjnertrioen
Lavuta gæstede Hyggeklubben den 8.
september.
Gennem et bredt repertoire kom vi
på en musikalsk rundrejse i Europa,
og den harmonikaspillende Roland
Rudy Syrig fortalte på en spændende
og levende måde om sigøjnermusikkens mangeartede tilhørsforhold og

nem annoncer i Den Blå Avis, hvor
nøgleordet havde været kærlighed
til sigøjnermusikken.
Efter en kort pause, hvor der kom
kaffe og kager på bordet, var der
lejlighed til at stille spørgsmål til
gruppen, og der blev bl.a. spurgt
om forskellen på gammel og ny
sigøjnermusik. Det er, ifølge spørgeren, et spørgsmål man ofte får

SOGNEHUSET
i NOVEMBER
Onsdag d. 2. nov.
Litteraturkredsen
kl. 19:30 - 21:30
Tirsdag d. 8. nov.
Lokalhistorisk Forening
kl.19:30 - 22:00
Mandag d. 14. nov.
Mandagscafé
kl. 9:30 - 11:00
Torsdag d. 10. nov.
Hyggeklubben
kl. 14:00 - 16:00
(se programomtale andetsteds på
kirkesiderne)
Tirsdag d. 15. nov.
Menighedsrådsmøde
kl. 19:00 - 22:00
Onsdag d. 16. nov.
Indre Mission
kl. 19:30

Foto: Jørgen Lauritsen

Sigøjnerensemblet ”Lavuta” består af Robert Karlsson på violin, Roland
Rudy Syrig på harmonika og Nicolai Rosengren på guitar.
gav eksempler på den udvikling, der
er sket i de forskellige lande gennem
tiderne.
Flere af sangene blev sunget på sigøjnersproget romanes.
Roland Rudy Syrig fortalte, med et
humoristisk glimt i øjet, hvordan ensemblet havde fundet sammen gen-

stillet, når CD’er med sigøjnermusik falbydes på gaderne i de større
byer i f.eks. Rumæmien. Svaret var,
at megen sigøjnermusik i virkeligheden er klassiske værker i sigøjnerarrangementer og derfor nyere
og ikke den ”ægte” vare, den gamle, ”rigtige” folkemusik.
JL

Foto: Jørgen Lauritsen

Der var mange, der denne septemberdag havde fundet vej til Hyggeklubben

Torsdag d. 17. nov.
Sogneaften.
Tema: Da Vinci Mysteriet
kl. 19:30
(se omtalen andetsteds i bladet)
Fredag d. 18. nov.
Fredagsspisning
kl. 18:15
* * *
Hver mandag
kl. 16:00 - 17:30 ”Lærkereden”
kl. 19:00 - 20:30 ”Ørnereden”
Hver tirsdag
kl. 08:00 - 09:30 Konfirmander
kl. 13:00 - 14:30 Minikonfirmander
Hver onsdag
kl. 08:00 - 09:30 Konfirmander
kl. 13:00 - 14:30 Minikonfirmander
Hver torsdag
kl. 08:00 - 09:30 Konfirmander
kl. 13:00 - 14:30 Minikonfirmander
kl. 15:00 - 17:30 Kor og korskole
Hver torsdag i ulige uger:
Dagplejen, gruppe 14
kl. 09:30 - 12:00
Hver torsdag i lige uger:
Dagplejen, gruppe 15
kl. 09:30 - 12:00
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Kildevang fylder 50 år
Der var fuldt hus, og vejret kunne ikke være bedre, da den
runde fødselsdag blev fejret med manér.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Dagligstuen var fyldt til bristepunktet, og der var bygget pavilloner på udendørsfaciliteterne for at huse de mange gæster.
Mange tanker gik tilbage i tiden - til
august 1955 - da De Gamles Hjem
blev indviet. Det fremgik helt tydeligt af de mange taler, der blev holdt
på denne smukke septemberdag i
anledning af stedets 50 års jubilæum.
Rådmand Niels Erik Eskildsen holdt
festtalen, der bl.a. var en hyldest til
de mennesker, der gennem de mange
år, med en ildhu har sørget for at stedet, med navneskift fra De Gamles
Hjem over Mårslet Plejehjem, til det

Johannes Raunkjær

Niels Erik Eskildsen

med tilsammen 25 ældreboliger. Kildevangs Café havde sørget for den
kulinariske oplevelse i form af en
overdådig buffét, og ind imellem taler og hurraråb underholdt Beder
Spillemændene med fornøjelige og
livlige toner.
Sognepræst Hanne Davidsen overrakte en gave fra menighedsrådet, et
trækors, der fremover tages i anvendelse ved de månedlige gudstjenester
i dagligstuen.
<

Adresser
HANNE DAVIDSEN (HD)
sognepræst
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.
JETTE ROSENBERG
CHRISTIANSEN (JRC)
sognepræst
Tiset Præstegård
Gl. Horsensvej 77
8355 Solbjerg
Tlf. 8692 7330
jrc@km.dk
PIA LABOHN
organist og korleder
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 8655 6408
pialabohn@mail.tele.dk
LISBETH FRANDSEN
kirkesanger
Ormslevvej 64, 1.tv.., 8260 Viby J
Tlf. 8614 9718

det hedder i dag, Lokalcenter Kildevang, har været et godt og trygt sted
for de ældre medborgere. Han sluttede sin tale med at overrække en gave
på 10.000 kr. fra Århus Byråd.
I en improviseret tale mindedes den
første forstander Johannes Raunkjær
de år, hvor han selv dyrkede den store have, og hans kone, Paula, syltede
og henkogte afgrøderne. Derved blev
De Gamles Hjem i Mårslet det billigst drevne plejehjem i hele amtet. I
dag er der på det sted opført 6 blokke
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METTE GRØN BUGGE
sognemedhjælper
Serridslevvej 17, 8700 Horsens
Tlf.: 2216 6792
metteg80@hotmail.com
HENNY BAUNING
menighedsrådskasserer
Langballevej 168
Tlf. 8629 0649
bauning@webspeed.dk
Kontortid i Sognehuset:
Tirsdag og torsdag kl. 9:00 - 14:30
Tlf. 8629 0234
HELMER KEMP ANDERSEN
menighedsrådsformand
Marklodden 7, Storhøj
Tlf. 8627 2843
SOGNEHUSET
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 8190
LIS NISSEN, kirketjener
Træffes tirsdag til fredag
kl. 8:00 - 8:30 i sognehuset

Hanne Davidsen med korset, der er
fremstillet af vraggods fra Vestkysten
af Marianne Grønne Jensen

KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
INGA MICHELS, graver
Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers
på kirkegården.
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Indre Mission
Onsdag den 16. november kl. 19.30
er der møde i Mårslet sognehus,
med indremissionær Henri
Alex Jensen.
Emnet
er
"Jesus og den
første menighed", og tager
udgangspunkt
i
Johannes
Åbenbaring
Henri Alex Jensen kapitel 2.
(Privatfoto)
Her møder vi 7
små breve til nogle menigheder i
Lilleasien.
Det første brev er til modermenigheden i Efesus. Det skal vi
standse op ved.
I brevet roses menigheden for mange gode ting. Alligevel er der en
afgørende ting galt: De har mistet
den første kærlighed til Jesus.
I dag som dengang er disse breve
brandaktuelle, og henvender sig både til menigheder og enkelt-kristne.
Henri Alex Jensen (55) og har været indremissionær siden december
1972. Han har haft sit virke i Skive
(1972), Hjørring (1977), Grindsted
(1986), Esbjerg (1995) og Silkeborg
(2004).
Henri Alex Jensen har desuden i en
årrække siddet i Indre Missions hovedbestyrelse og desuden i Menigheds-fakultetets repræsentantskab.

Lærkereden
Børneklubben ”Lærkereden” er for
alle børn fra børnehaveklasse og til
3. klasse.
De mødes i sognehuset hver
mandag fra kl. 16- 17:30
Børnene synger, hører en fortælling
fra bibelen, leger og deltager i mange
forskellige aktiviteter.

Mariehønen er legestuen for børn
indtil 6 år. Din far og mor er også
velkomne.
I november afslutter vi vores egen
bog med bønnen Fadervor.
Vi skal måske på besøg i kirken, og
vi går i gang med en gemmekasse
med engle, hyrder, Josef, Maria og
det lille Jesus-barn, samtidig med at
vi hører juleevangeliet.
Det er meningen at hvert barn får
sin egen lille jule-gemmekasse med
hjem inden jul.
Vi følger stort set samme program
fra gang til gang for at skabe tryghed, kærlighed, omsorg og - ikke
mindst - genkendelse for det enkelte
barn.
Mariehønen holder åben hver
mandag kl.16:15 - 17:30
og det er på Langballevej 82.
Du er 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.

Ørnereden
Juniorklubben ”Ørnereden” er for
lidt større børn - fra 4.- 7. klasse.
Klubben mødes i sognehuset hver
mandag fra kl. 19:00 - 20:30

Mariehønen, Lærkereden og
Ørnereden
er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler, der er en moderne
udgave af den gammelkendte søndagsskole.

Fælles familiespisning
Fredag d. 18. nov. kl. 18:15.
Den 3. fredag i hver måned afholder vi fællesspisning i sognehuset.
Det er for alle, der har lyst til hyggeligt samvær med andre fra sognet.
Pris for aftensmad og kaffe er 30 kr.
pr. voksen - børnene spiser gratis.
Tilmelding to dage før (onsdag inden
kl. 21:00) til:
Eva og Christian Kaas-Petersen på
tlf. 8629 3434 eller mail:
kaas.petersen@mail.tele.dk.

Byens juletræ 2005
Hvad enten man bryder sig om det eller ej, så er det en
ufravigelig kendsgerning, at vi med hastige skridt nærmer
os julemåneden.
Mårslet Juletræslaug står igen i år for tændingen af årets
juletræ, og med den efterfølgende fællessang i kirken, er
det blevet en fast og godt besøgt tradition dagen før 1. søndag i advent.
Således også i år, hvor årets juletræ på pladsen foran kirken tændes lørdag den 26. november kl. 16:00
Fra samme dato vil kirken være belyst indtil udgangen af Juletræet 2004
februar 2006. Ringetiderne med kirkeklokken ændres dog
allerede fra d. 1. nov. til kl. 8:00 om morgenen og kl. 16:00 om aftenen. JL
”Mårslet-webben”:
http://www.maarslet.net

Redaktion: Jørgen Lauritsen
jlt@pc.dk
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TMG - Nyt
Håndbold

Oldboys håndbold i TMG er det noget for dig !
Gennem mange år har TMG været den eneste klub i Østjylland som har haft 2 Oldboyshold i turneringen. Det ene hold
er nu ophørt, da der var ved at være for få spillere til holdet. Det andet hold er fortsat med i turneringen, men her er
tilslutningen ej heller for stor. Derfor ser vi gerne nogle flere nye spillere på holdet.
I løbet af sæsonen spiller vi ca. 22 kampe, men træner desværre ikke.
Kunne du tænke dig at være med eller bare prøve at være med, for at se om det er noget for dig, så er du særdeles velkommen.
Ring til Jacob Lind 86 29 26 06 eller Ernst Jensen 86 29 14 54 og hør nærmere.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand og
halhuskasserer
Kasserer
Sekretær

Kurt Kirkedal Laursen Bedervej 14
Langballevænget
Børge Andersen
113
Gerda Svendsen
Visbjerg Hegn 29
Bente Hindborg KriLangballevej 170
stensen

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
John Johansen

Visbjerg Hegn 19

Basketball

Peter Hahn

Englodden 7, Storhøj 86 27 52 32 peterhahn@mail.tele.dk

Bordtennis

Martin Andersen

Langballevænget 18 86 29 79 22 martin-andersen@mail.tele.dk

Cykelmotion
Fodbold

Hans Jørgen Jørgen- Gyldenkronesvej 1
sen
Jan Henriksen
Gyldenkronesvej 6

86 29 74 05 reintoft@henriksen.mail.dk

Gymnastik

Kjeld Pedersen

Toftevangen 4

86 29 92 42 kjeld.pedersen@odder.dk

Håndbold

Annette Nørager

Borrevænget 6

86 29 76 67 anfk@webspeed.dk

Pétanque

Visbjerg Hegn 14

86 29 91 19

Tennis

Mikael HahnThomsen
Olav Jensen

Toftevangen 7

86 72 08 18 o-j@get2net.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

Baneleddet 2

86 72 17 28 krusejacobsen@mail.dk

86 29 88 88 johnjohansen@wanadoo.dk

86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.dk
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Gymnastik

STOP OP OG HOP 2004
Leg og bevægelse i Mårslet-Hallen for alle mellem 2 og 99 år
Gynmastikafdelingens instruktører og bestyrelse indbyder igen til aktivitetsdag for hele familien i Mårslet-Hallen, som i
dagens anledning bliver indrettet til et stort legeland for både voksne og børn. Alle - også ikke-medlemmer - er derfor
velkomne
lørdag den 5/11-2004 fra kl. 14 til 17.
Vi har igen i år et blandet udbud af muligheder for at lege, løbe, hoppe og gøgle:
Hoppebane-pude
Gøgler-skole
Forhindringsbane
Legehjørne
Springbane
Danse-hjørne
Det koster 20 kr. for personer over 2 år. Deltagelse sker på eget ansvar. Det er nødvendigt, at børn er ifølge med voksne,
med mindre de er selvhjulpne.
Der er adgang fra HalHuset og åbent i kiosken.
TMG Gymnastik

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2005
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Idrætsdag fik pulsen op

Fotos: Steen Bille
bud de normalt ikke kan finde i
TMG: Breakdance, karate, kickboksning, ropeskipping og rollespil.
De unge kunne også lære sig trinene
i showdance, de kunne slå vilde kolbøtter på den oppumpede airtrack og
de kunne tonse lørdagens sidste energi af med en heftig omgang rollespilskamp.
De næsten 100 indkøbte flasker vand
rakte knap til at dække deres væskebehov, men så serverede arrangørgruppen også pizza i en halv times
pause til at banke reserverne op igen.
Musikken tordnede og instruktørerne
råbte sig hæse da 53 unge i alderen
11-14 år svedte sig gennem seks
timers anderledes idrætstilbud i
Mårslethallen. Anledningen var en
idrætsdag skræddersyet til skolens
5.-8. klasseelever med en række til-

Otte piger fra en af 8. klasserne nåede lige at bede gruppen gentage
idrætsdagen i 2006 inden de kom i
tanke om at de ikke selv kunne være
med næste år hvis det er samme målgruppe.

Også på de øvriges små evalueringslapper af papir lød opfordringen med
enig pen: Lav det igen næste år!
Steen Bille

28

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2005

AKTIVITETER I NOVEMBER 2005
Tirsdag d. 1. november 2005
Brugerrådsvalg fra kl. 10.00 - 17.00.
Der er valg til brugerrådet.
Brug Jeres demokratiske ret til at få indflydelse på sammensætningen af brugerrådet. Der skal stemmes på 3 personer for at stemmesedlen er gyldig.
Kl. 14.00: Tirsdagsklub.
Onsdag den 2. november 2005
kl. 14.00:
Gudstjeneste.
Lørdag den 5. november 2005 kl. 14.00:
HIB Trio fra Grenå (harmonika - violin - guitar)
Tirsdag d. 8. november 2005 kl. 14.00:
Tirsdagsklub.

Lørdag d. 26. november 2005 kl. 14.00:
Der afholdes det traditionsrige julemarked på Lokalcenter Kildevang. I kælderen sælges der hjemmelavede ting
f.eks. Marmelade, kager og nisser. Ovenpå i centret er
der tombola, amerikansk lotteri og mulighed for at få
stillet tørsten og sulten. Markedet har åbent fra kl. 13.30
- 15.30
Mandag den 28. november 2005 kl. 14.00:
John Malm: Blomsterlandet Sydafrika.
Tirsdag den 29. November 2005 kl. 14.00
Tirsdagsklub.
Hver mandag kl. 14.00: I Underhuset:
Billard ( Pool )
Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Onsdag d. 9. november 2005 kl. 14.00:
Bente Fisker. Syng med.
Søndag d. 13. november 2005 kl. 14.00:
Banko v. Brugerrådet.
Tirsdag d. 15. november 2005
kl. 14.00:
Tirsdagsklub.
Fredag d. 18. november 2005 kl. 14.00:
Ingerlise Wendtland (Det gamle Mårslet).
Tirsdag d. 22. november 2005
kl. 14.00:
Tirsdagsklub.

Træværkstedet holder åben hver tirsdag fra
kl. 9.30-11.30.
Meddelelser:
Pensionsmedarb.:
Mandag den 7. november 2005 kl. 9-12.

Ret til ændring forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet.
tlf. 86 76 2900.

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2005

29

Et par indspark i bysnakken

For ca. et års tid siden faldt den lokale Berlinmur i Mårslet. Det skete i
stilhed, men til stor glæde for mange.
Hegnet, som delte byen langs banen
ved Langballevænget, fik en passage.
Tidligere sneg man sig igennem vandalernes hul i hegnet og tværs over
sporet på et uautoriseret sted. Nu kan
man på sin fodtur rundt i Mårslet
passere en af byens livsnerver med

oprejst pande, hvis blot man ser sig
for. Og skulle man gå lidt i sine egne
tanker, skal lokomotiv-føreren nok få
påkaldt sig opmærksomhed ved sit
fløjt, som det meste af byen har glæde af nogle gange i timen. Et fløjt, vi
skal passe på - for når vi bliver endnu flere i Mårslet, vil banen blive et
endnu vigtigere trafikmiddel. Væksten kan uden tvivl være med til at
sikre banen.
Debatten om udbygningen af Mårslet
har været domineret af en trist, negativ tone. Absolut velbegrundet, for
sagen har unægtelig været håndteret
kluntet fra såvel politisk som administrativ side. Men ingen kan forvente
at blive hørt på igen og igen, når de
bliver ved med at synge de samme
klagestrofer om vejene, skolen og
servicefunktionerne. Mårslet ligger
et dejligt sted. Og her vil mange
mennesker gerne bo. Det er byens

vækst inden for de seneste 30 år et
tydeligt bevis på. Kan væksten blive
organisk, vil der i fremtiden kunne
blive plads til mange flere glade indbyggere i Mårslet. Så bliver der virkelig basis for et bedre forretningsliv, et skole- og ungdomstilbud og
meget mere, som beriger byen; servicefunktioner, som vil være til gavn
og glæde for såvel de "gamle" som
nye beboere. Nye tilflyttere tilfører et
attraktivt sted nye værdier, til gavn
for alle, når blot vi levner plads til
hinanden i gensidig respekt. Fordi
man har boet i Mårslet en hel eller en
halv menneskealder, berettiger det
ikke til at holde andre væk, som gerne vil bo her og være del af det fællesskab, som er her. Lad os hilse de
nye tilflyttere velkommen. Da vi selv
kom, var vi også glade for at møde
åbne arme.
Sven Erik Bruun
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BYFESTEN I MÅRSLET
i oktober nummeret af Mårsletbladet.

Det er egentligt ikke fordi der skal
jokkes mere rundt i Byfesten 2005 !
Men alligevel. Det var jo den bedste i
mange, mange år.
Fra det lille hårdt arbejdende byfestudvalg, - skal der lyde en tak til alle
der var med til at gøre byfesten festlig og erindringsværdigt.
En speciel tak til Steen Bille for arbejdet med den flotte billedreportage

De implicerede aktører og foreninger
har evalueret byfesten, og hele vejen
rundt var der almindelig tilfredshed
med forløbet, men ovenud tilfredshed med opbakningen fra byens borgere.
Et par små minusser blev noteret,
som vil blive forsøgt rettet.

Men noget af det bedste der kom ud
af evalueringen, var at aktørene i byfesten 2005, gav hinanden hånd på at
samarbejde om næste års byfest, der
jo finder sted i uge 33.
Så allerede nu ved man at det første
møde i byfestudvalget 2006, er indkaldt til tirsdag 21. februar 2006. kl.
19.00 i HalHuset.
Kim og Kaj

Ny butik på banen !
lejligheden til at takke for den positive modtagelse vi har fået fra alle sider.
Ud over salg af garn og strikketilbehør, holder netgarn.dk strikkecafé en
gang om måneden. – Find garn og
strikkepindene frem og kom forbi til
en hyggelig aften omgivet af garnnøgler. Her kan erfarne strikkere udveksle ideer og viden og nybegynderen kan hente råd og vejledning
….Er du interesseret, så kik ind i
butikken og meld dig til næste caféaften.
Julen nærmer sig med hastige skridt,
og de første juleting har allerede indfundet sig på hylderne i butikken, vi håber rigtig mange vil kigge ind.
Vores åbningstider er:

Den 24. september åbnede vi vores
nye butik i den gamle stationsbygning i Mårslet. Vi er 2 piger, Annette
Kristensen og Britta Hvam, som kender hinanden fra en tidligere fælles
arbejdsplads.
Faktisk er der 2 butikker i det samme
lokale, nemlig "Krusemynte", som
sælger brugskunst og dekorationer og "netgarn.dk", som sælger garn og
strikketilbehør.

Firmaet Netgarn.dk startede Annette
for ca. 2 år siden, og da interessen
for strik er stigende, var det nærliggende at åbne en butik for kunderne i
nærområdet. Og da Britta også gik
med tanker om at blive selvstændig,
synes vi det kunne være hyggeligt
med en fælles butik, hvor vi kunne
hjælpe hinanden.
Der har været stor interesse for den
nye butik, og vi vil gerne her benytte

Tirsdag - onsdag og
torsdag: 13.00 - 17.30
Fredag: 13.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 16.00
(søndag og mandag lukket)
- dog vil vi også holde åbent et par
søndage omkring advent, med salg af
jule- og adventsdekorationer.
Venlig hilsen og på gensyn
Annette og Britta

Ny E-mail Mårslet-bladet

Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Indlaeg@maarslet-bladet.dk

Www.maarslet.net
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Lys fra Mårslet til Grønland
Hos oi electric på Hørretvej produceres lys både til fyrtårne og flysikkerhed. Meget stor ordre er netop i disse
dage ved at blive sendt til Grønland.
Lys fra Mårslet til Grønland –
oi electric på Hørretvej afskiber i denne tid en meget stor ordre af højteknologisk udstyr til et flyadvarselssystem i Grønland. Fysisk er der tale
om seks containere, hvoraf de første
er gået af sted. Økonomisk vil indehaveren af virksomheden, Ove Ibsen,
kun gå så langt som at sige, at der er
tale om en ”meget stor ordre” af stor
betydning for oi electric.
Der er et næsten diametralt modsætningsforhold mellem den fredelige
tilværelse uden for rampelyset, oi
electric fører i Mårslet, og det, virksomheden beskæftiger sig med.
Den primære ydelse er udstyr til sønavigation i Danmark, Færøerne og
Grønland. I praksis er der tale om

solcelleanlæg, der omdanner dagslys
til elektrisk energi. Teknologien anvendes bl.a. i fyrtårne, hvortil det ofte
vil være meget dyrt at føre anden
energi.
Teknikken anvendes også på anlæg til
telekommunikation, der stilles op i
øde bjergegne i Grønland.
Den aktuelle ordre, der er ved at blive
afskibet, vedrører samme type meget
effektkrævende, blinkende advarselslys, som vi kender fra Søsterhøj-

70151516

antennen – bare sat op på master i det
sydlige Grønland.
Anlægget, som i netop dette tilfælde
skal drives af dieselgeneratorer, opføres i samarbejde med et amerikansk
firma.
Alle anlæggene designes og produceres på Hørretvej, hvor der arbejder tre
fast. Desuden knytter Ove Ibsen freelance medarbejdere til virksomheden
efter behov.
oi electric lavede det første solcelleanlæg for Jysk Telefon i 1982. Det
nuværende arbejdsområde er spin off
herfra.
Solcelleenergi anvendes ikke meget i
det sydlige Danmark – en stor skam,
mener Ove Ibsen:
”Den mængde solenergi, der bliver
tilført jorden, er 20.000 gange større
end det samlede energiforbrug på hele
jorden,” fortæller han.
(Kilde Mårslet web)
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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 er det onsdag den 9. november

Lokalhistorisk Forening har udsendt et nyt lokalhistorisk hefte,
hvor landmand Rasmus Jensen

Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte
fortæller om sit liv og om arbejEdvard Borgbjerg - tlf. 86 29 21 48
Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80

det på mark og i stald på husmandsbruget ’Kobberstedet’ gen-

Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside:

nem godt 50 år fra 1945 - 1996.

www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

FORHISTORIEN I MÅRSLET SOGN
- FRA STENALDER TIL VIKINGETID
Tirsdag den 8. november kl. 19,30
Hvad ved vi? Hvordan kan vi finde ud af det? - Mårslet-arkæologen Mariann Hahn-Thomsen
beretter om, hvordan vi ved hjælp af forskellige metoder kan komme tæt på de mennesker, som har
levet her i sognet i forhistorisk tid.
Har du selv gjort fund af oldsager fra omegnen, er du velkommen til at tage dem med.
Mødet, der arrangeres af MÅRSLET SOGNS LOKALHISTORISKE FORENING, finder sted i Sognehuset.
Alle er velkomne. Der er gratis entré. Kaffe / te med brød kan købes for 15 kr.
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Nyt fra Fritidshjemmet Asgaarden
-nu med jubilæum!
Så blev det (vistnok) efterår.... I
hvertfald i følge kalenderen. Som
sædvanlig betyder det, at et par gode
traditioner skal holdes i hævd.... Selvfølgelig dukker julen op på et eller
andet tidspunkt og så skal der gang i
julegaveværkstederne. Hele november (og hvis traditionen skal følges)
en pæn del af december kommer fritidshjemmet til at summe af aktivitet
omkring de forskellige værksteder. I
skrivende stund ligger det endnu ikke
fast, hvad de forskellige værksteder
kommer til at indeholde, men én ting
er sikkert: der bliver tryk på....
Inden vi når så langt, kan vi se tilbage
på endnu en vellykket sommerlejr denne gang på Grenå Strandcamping.
Og som sædvanlig var det glade (og
trætte) børn og voksne der returnerede til Mårslet efter en uges sommer
med masser af frisk luft, hygge, sang,
grin og gys.

til de ca. 50 nye børn, der startede i
august måned.
Og om sædvanlig var der i september
høstfest på fritidshjemmet - denne
gang med "grisefest" som overskrift.
Det indebar bl.a. 3 helstegte pattegrise (selvfølgelig grillet på spid foran
de sultne gæster), sangria, og flamenco-optræden. Et par teltpavilloner var
nødvendige, da det ellers kom til at
knibe gevaldigt med pladsen indendørs og heldigvis var vejret med os.
Samtidig benyttedes den festlige lej-

lighed til at afholde bestyrelsesvalg og den nye bestyrelse er allerede gået
frisk til opgaven og har holdt de første møder....
Den anden store begivenhed vi ser
frem til i november måned er Fritidshjemmet Asgaarden's 25 års jubilæum
d. 16.november. Dagen vil selvfølgelig blive fejret på forskellig vis bl.a
vil vi gerne invitere "gamle" børn og
forældre til åben hus arrangement d.
16. november kl. 14 - 17.

Der er også blevet sagt pænt goddag
I anledning af Fritidshjemmet Asgaarden's 25 års jubilæum
inviteres
"gamle"
børn og forældre til
åbent hus
På Fritidshjermmet, Testrupvej 8b
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Der var engang……
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike
Den unge mand kom vandrende hen
ad vejen – et to, et to, det gik rask
derudaf.
Han var for kort tid siden flyttet til
Mårslet med sin kvinde, og han glædede sig over de ting, han så, - ikke
mindst bakken ved Jelshøj, hvor der
vokser mange urter, som han kunne
putte i sin brændevin.
Nu var han nået hen omkring plejehjemmet, og pludselig hørte han en
pibende stemme kalde på
ham….”Hør du brændevinsmand,
hvorhen i sådan en hast, kom her, jeg
har noget, du gerne vil have”
Den gamle kvinde virkede frastødende med sine store vorter på næsen og
de stikkende øjne, men han gav sig
alligevel tid til at lytte til hendes beretning, og snart havde hun fanget
hans fulde interesse.
Sammen vandrede de ud af byen,
skønt hendes gamle ben var svage og
stokken tung og knortet, men for
hvert skridt virkede hun yngre og mere adræt, og snart var de oppe på Jelshøj, hvor de samlede perikon, gråbynke, røllike, hyldeblomst, som han
kendte, men også et par andre urter,
som hun lærte ham at kende, men
som er alt for hemmelige til at kunne
nævnes her.
Den gamle kone sorterede urterne og
snart var de klar til at blive lagt i
brændevin. ”Det er vigtigt, at du overholder og afvejer disse mængder, for
ellers udebliver virkningen”, sagde
den gamle kone.
Hun fortalte så om, hvordan det var

gået, første gang hun havde lavet denne drik, som hun havde fået opskriften på ved et tilfælde:
Hun og manden var en aften meget
trætte efter dagens hårde arbejde, og
hun skænkede derfor den nye drik op
for dem. Straks mærkedes en forunderlig kraft i kroppen, lemmerne blev
varme og nærværende, og det ulmede
her og der. En varm bølge gled gennem deres kroppe, men ubelejligt blev
de afbrudt af naboen og konen, som
lige ville hilse på. De fik også en drik,
men pludselig forsvandt de igen, for
de havde noget, de lige skulle ordne…
I 51 år havde den gamle kone og hendes mand haft et liv med mange glæder. Rødmende fortalte hun, at de- på
grund af drikkens virkninger -flere

gange havde været nødt til at flytte
efter nabo-klager over støjende adfærd…Men en skønne dag kunne
mandens hjerte ikke længere holde til
strabadserne,og hun valgte derfor at
flytte ind på plejehjemmet.
(Rygterne vil vide, at hun havde gemt
en sjat, som hun tog med og skabte
glæde med på plejehjemmet, men det
er nok kun rygter).
Der gik en uges tid…Den unge mand
havde hældt brændevin på urterne, og
virkningen udeblev ikke. Alt skete,
som den gamle kone havde berettet
det.
Livet levedes intenst og anderledes.
Og så en skønne dag måtte han drage
på Jelshøj efter ny forsyning. Han
fandt planterne, også de hemmelige,
hældte brændevin på, overholdt trækketiden og smagte, - og intet skete…..Han var godt nok usikker på de
nøjagtige mål, for han havde ikke fået
vejet urterne, da han hjembragte den
mængde, den gamle kone havde givet
ham. Det skulle jo gå lidt hurtigt, og
det er vel egentlig meget menneskeligt.
Han hastede ned til Plejehjemmet,
men ak, den gamle kone havde netop
forladt denne Verden, og her stod han
så rodløs og fortabt…
Moralen i denne sandfærdige beretning er: Husk at notere omhyggeligt
ned, hvad du putter i din brændevin,
for ellers kan du aldrig lave den samme drik igen !
Se, det var et rigtigt eventyr
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ADVENTSSALG og SALG AF JULETRÆER
Som sædvanligt hjælper

de grønne spejdere
i Mårslet med juleforberedelserne.
I lighed med tidligere år har vi adventssalg foran Brugsen i Mårslet
fredag d. 25. november kl. 16 – 19 og
lørdag d. 26. november kl. 9 – 14.
Her vil vi sælge juledekorationer, adventskranse både med og uden pynt,
pyntegrønt, små juletræer i potte, julekort og måske også andre ting, der
kan være nyttige i den travle tid op til
jul.
Alt er selvfølgelig til særdeles rimelige priser!
Og lørdag d. 10. december og søndag
d. 11. december har vi salg af juletræer, små træer i potte og pyntegrønt
Alle

ved spejderhuset, der ligger på
Obstrupvej 6.
Også i år er vore juletræer af en forrygende god kvalitet og til en forbløffende lav pris !
Begge dage er salget åbent fra kl 10 –
15, og indendøre har vi vores julebasar, hvor vi sælger julepynt og julegodter. Her kan du også købe lidt
varmt at drikke og et krus saftevand
til børnene.
Ved at købe adventskranse og juledekorationer hos spejderne slår du to
fluer med et smæk : Dels slipper du
lidt nemmere om ved nogle af adventstidens mange gøremål, og dels
støtter du de lokale spejdere, så vi får
mulighed for at arrangere spændende
aktiviteter for byens børn og unge.
Og salget af juletræer, julepynt og

julegodter tjener naturligvis det samme gode formål.
Hvis du har lyst til at hjælpe med
fremstillingen af årets flotteste juledekorationer, er du velkommen i spejderhuset torsdag d. 24. november fra
kl. 19, hvor spejderledere og forældre
i fællesskab laver dekorationer og
hyggesnakker. Vi beder dig om så
vidt muligt at tage en saks og andet
relevant værktøj med samt eventuelt
lidt naturmaterialer til dekorationerne.
Så byder vi på kaffe, te og spejderbrød.
For nærmere informationer om adventssalg og salg af juletræer er du
velkommen til at kontakte Lene Risør
på tlf.: 86 29 44 11.

de grønne spejdere i Mårslet håber at gøre en god handel med netop DIG!

KFUM-spejderne i Mårslet

JULEN 2005

MÅRSLET

Julen nærmer sig med hastige skridt og derfor sender De Grønne Pigespejdere og KFUM- Spejderne Mårslet årets Julemærke i handelen lørdag den 6 – 11 – 05. kl. 10 – 12 i Superbrugsen.
Her vil årets tegner Kaj Christensen signere de første ark. Kaj har efter utallige opfordringer, tegnet sit eget hus med det
nye stråtag. Huset er det tidligere stuehus til Borregården, denne findes på optegnelser tilbage fra før 1790, på daværende tidspunkt var huset næsten helt sikkert opført i bindingsværk.
Søndag den 7 - 11 - 05 kommer spejderne rundt i byen med Julemærket. Efterfølgende kan mærket købes ved byens
handlende. Overskuddet fra salget går til spejderarbejdet i Mårslet.
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Transportforbindelser til og fra Mårslet
Ved anlæggelsen af Odderbanen i
1884 blev Mårslet en stationsby, og
der skabtes mulighed for byens befolkning for at kunne komme med
toget til Århus og Odder og til alle de
mellemliggende småbyer, hvor toget
gjorde holdt. Tidligere måtte en tur til
byen foretages med hestevogn, men
det var besværligt og tidskrævende på
datidens ikke særlig gode veje.
Tre daglige dobbeltture havde banen fra starten. Der var dengang ikke
det store behov for persontransport det var godstransport og dyretransport
til slagteriet, der var det primære.
Men at der dog dengang også er foregået en del persontransport fra Mårslet ses af, at der ved stationen var
blevet anlagt en stationskro med rejsestald, hvor bønderne kunne opstalde
deres heste, mens de selv kørte med
toget til byen og her ordnede deres
ærinder.
I det gamle bondesamfund var der
ikke behov for at rejse frem og tilbage
mellem hjem og arbejdsplads - man
boede tæt på arbejdspladsen, så den
kunne nås til fods eller på cykel. Men
med den store udflytning fra byerne
til landet fra midten af 1900-tallet
ændrede trafikbehovet sig. Nu var der
brug for en udbygning af trafikforbindelser, der dagligt kunne bringe den
nye landbefolkning til arbejdsplads
eller uddannelsessted i byen.
Allerede omkring 1930 var der
skabt en rutebilforbindelse mellem
Odder og Mårslet. I august 1928 søgte Laurits Martin Jensen fra Odder
om koncession på en busrute fra Odder over Snærild - Balle - Drammelstrup - Bøgeskov - Ballen - Ask Tulstrup og Tander til Mårslet. Amts-

rådet gav ham koncessionen. I juni
1930 søgte han om tilladelse til at
forlænge ruten til Århus, men Mårslet
sogneråd gik af en eller anden grund
imod, og derfor fik han ikke tilladelsen og indstillede rutebilkørslen i februar 1932.
I maj 1932 søgte Jens Sivertsen fra
Odder om koncession på en næsten
tilsvarende busrute - nu var ruten udbygget med Mustrup, Battrup og Testrup. Han fik koncessionen og begyndte at køre ruten i sommeren
1932.
Jens Sivertsen må have opgivet
rutebilkørslen, for i 1937 søgte Emil
Pedersen fra Odder om koncession på
nøjagtig den samme rute. Han fik tilladelsen. Et par år efter søgte han også om at måtte forlænge ruten fra
Mårslet over Hørret og Skåde til Århus, men igen blev der givet afslag. I
juni 1942 opgiver han at køre ruten.
I marts 1950 søgte HHJ
(Odderbanen) om tilladelse til at sammenlægge den tidligere rute mellem
Odder og Mårslet med ruten HørretÅrhus. Tilladelsen blev givet, og fra
14. maj 1950 var der igen rutebilkørsel fra Odder til Mårslet - og denne
gang videre til Århus. Ruten gik fra
Odder over Snærild - Balle - Drammelstrup - Rasborg - Bøgeskov - Ballen - Løjenkær - Pederstrup - Tulstrup
- Ask - Astrup - Mustrup - Battrup Mårslet - Hørret og Skåde til Århus.
I 1955 afhændede Odderbanen ruten til Gunnar Fris - senere FrisRejser - men allerede i 1958 blev den
solgt til Aksel Svidt Christensen. Nu
var der 5 daglige dobbeltture på ruten.
I 1964 gik ruten videre til Otto
Brandt-Madsen, som allerede i 1965

videresolgte til Otto Christensen fra
De grønne Forstadsbusser. I 1966
solgte han igen - denne gang til Jens
Abildskou fra De blå Busser, der efter
nogle år måtte indstille kørslen på
ruten fra 1. januar 1973.
Efter kommunalreformen 1. april
1970, hvor Mårslet kommune blev
lagt sammen med Århus, tog byrådet
initiativ til en reform af det offentlige
transportsystem i den nye storkommune, og i 1972 besluttede byrådet at
overtage de daværende 10-12 private
busruter - Jens Abildskous blå busser
blev købt af kommunen i 1972, og
Århus Sporveje indsatte da linie 10 på
ruten Århus-Mårslet - og muligheden
for at komme med bus til Odder forsvandt samtidig.
Hensigten med kommunens trafikreform var at give beboerne i kommunens yderdistrikter en mere ensartet
trafikbetjening. Fra 1980 indførte Århus Sporveje et ensartet takstsystem
med zonetakst, og senere indførte
Århus Amts Trafikselskab et tilsvarende zonesystem, så billetterne til og
fra Mårslet både kunne bruges i amtets tog og i sporvejenes busser.
Ved den tidligere private rutebilkørsel var der kun få forbindelser til
og fra Mårslet, men det ændrede sig
hurtigt, da det offentlige overtog trafikbetjeningen. I dag er der 64 tog,
der daglig passerer Mårslet station,
mens Sporvejenes buslinie 10 om
sommeren har 26 daglige ankomster
og afgange til og fra Mårslet og lidt
flere om vinteren.
Hans Møller
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JULETRÆSTÆNDINGEN I MÅRSLET
LØRDAG 26. NOVEMBER KL. 16.00
Det er tidligt i år, men juletræet i
Mårslet tændes alligevel den første
weekend i advent, og det er altså i år
lørdag d. 26 november.
Også i år er det lykkedes at skaffe et
flot juletræ til byen, Ja, faktisk er det
vokset her i 8320.

fuld af gode ting til byens børn.
Helt sikkert er det også at juletræet
tændes klokken 16.00, og at det bliver
årets mårsletter Hanne Torp med familie der tænder træet.

Grundejerforeningen på Bedervej har
venligt doneret en af de ædelgraner,
man satte dengang Bedervejskvarteret
blev etableret for 30 år siden, så årets
juletræ i Mårslet har vokset sig kønt i
den fede muld netop der.

Det kan sagtens være en rigtig kold
dag, denne første weekend i advent,
så traditionen tro bliver der på pladsen mulighed for at købe gløgg og
kaffe til en rimelig penge.. Saftevand
og pebernødder til børnene koster
ingenting.

Juletiden er traditionernes tid, og det
gælder også byens juletræ.
Derfor ved vi også med bestemthed at
julemanden kommer, kun er det uvist
i eller på hvilken transportmiddel han
vælger. Han har også den dag sækken

På medlemsbeviserne for 2005 trækkes der lod om en flaske Mårslet Julesnaps. Disse medlemsbeviser for
2005 fås stadig for 20 kr. Det er måske en smule sent at erhverve sig et
medlemsbevis for 2005 ved juletræs-

tændingen, - med så kan man jo love
sig selv at købe et til næste år, - som
et nytårsforsæt.
Når træet er tændt, børnene har fået
deres slik og gløggen udsolgt, så er
der fælles julesang i kirken. Hanne
Davidsen inviterer indenfor. Alle er
velkomne, både børn og voksne, unge
som gamle. En god måde at starte
julen på.
I kirken bliver der sunget de julesalmer som foreslås fra deltagerne. Det
lokale kor ROSTY COTTON hjælper
og støtter med julen melodier.
Med venlig hilsen
MÅRSLET JULETRÆSLAUG.

Juleaften 2005
Et tilbud om at tilbringe juleaften i selskab med andre!
Dette tilbud er for de ældre borgere i lokalområderne Beder - Malling - Mårslet der ikke har familie/netværk og dem der
af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke magter at holde jul.
Vi mødes kl.16.00 til eftermiddagskaffe og julehygge.
Julemiddagen spises kl. 17.30.
Hjemkørsel kl. 20.00.

Menuen er:
Andesteg m/tilbehør
Ris à la mande
Kaffe, småkager og godter
Prisen: 90 kroner inkl. drikkevarer.
Der arrangeres fælleskørsel for dem som ikke selv har transportmuligheder- pris 21,00 kr tur/retur.

Al henvendelse vedrørende dette tilbud til aktivitetsleder Pia Koller på telefon: 8676 2930.
Henvendelse senest den 5. december.

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
Redaktionen
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JULEMARKED
PÅ
LOKALCENTER KILDEVANG

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER 2005 KL. 13.30 - 15.30
JULEMARKED I KÆLDEREN
Salg af: julekort, nisser, engle, kalenderlys,
Marmelade, småkager m.m.
JULESTUE I AKTIVITETSCENTRET
Stor tombola, amerikansk lotteri
gløgg og æbleskiver.
DER ER MASSER AF HYGGE OG TRADITIONER
OG ALLE ER VELKOMMEN!
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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