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Kampen for en multihal

MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

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

Dilettant, revy, karate, badminton eller bare en fest med levende musik i
et nyt forsamlingshus.
Det er en drøm som måske er på vej til at blive til virkelighed i løbet af
nogle år. Der bør i hvert fald kæmpes en kamp for at få bygget et forsamlingshus eller en multihal koblet til Mårslet Hallen med HalHuset som
det daglige omdrejningspunkt. Især som byen vil vokse i de kommende
år.

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

Drømmen har nu vokset sig så stærk at en håndfuld af byens borgere
snart sætter sig sammen for at sætte konkrete visioner og arbejdsplaner
bag projektet. Den ene halvdel har tidligere arbejdet med et lignende projekt, den anden halvdelen ønsker at sætte turbo på opfyldelsen af drømmen.

Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 26 06
Email: jacoblind@tdcadsl.dk

Men idéen med en multihal handler ikke blot om at smække en klonet hal
af den nuværende op med gulvstreger til endnu et par badmintonbaner og
en håndboldbane. Formålet med en ny hal rækker langt videre end blot de
idrætsgrene vi kender fra dagens TMG.

Forsidebilleder
Fotos: Jesper Andersen
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.
Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på 1800
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Postvæsenet.
Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57

Tryk: Werks offset A/S 86 27 54 59

Som idrætsbilledet ændrer sig i hele samfundet, vil det også ændre sig i
Mårslet. Flere vil efterspørge spinning, træning i motionsmaskiner,
kampsport og dans end traditionelle idrætsgrene. Det vil kræve andre og
flere fleksible rum end en stor hal samt et mod til at prøve nyt af.
Vigtigere end idrætten vil et Mårslet i hastig vækst få behov for et samlingssted til fest, teater, foredrag og andre typer arrangementer, der i dag
kun kan foregår i små og mindre praktiske rum som skolens kantine og
borgerhuset.
Men forsamlingshuset bygger ikke sig selv. Det vil kræve millioner af
kroner og en stor gruppe af frivillig arbejdskraft der kan se formålet i at
knokle måske seks-otte år frem i tiden for at sikre projektets gennemførelse.
En arbejdsgruppe skal blandt andet undersøge borgernes vilje til at spytte
kroner og måske arbejdskraft i projektet, deres ønsker til aktiviteter, politikernes og forvaltningens velvilje til at yde økonomisk støtte samt at søge andre lokalsamfunds erfaringer med at bygge multihaller med flere
formål.
Steen Bille

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Ivan Dybvad
Formand:
Næstformand: Tina Vestergaard
Keld Schmidt-Møller
Kasserer:
Kurt Søe
Sekretær:
FU-medlem: Emma Søe
FU-medlem: Poul H. Poulsen
1. suppleant : Kirsten Tolstrup
2. suppleant : Bjarke Jonassen
Bladøkonomi: Jacob Lind
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Fællesrådets Repræsentantskabsmøde
Fællesrådet har holdt sit årlige møde
den 28. februar. Beretningen over
årets virke er – på grund af omfanget
- ikke egnet til gengivet her; den ligger på maarslet.net, men enkelte highlights mødet følger her.
Spørgsmål til beretningen
Efter formandens beretning foreslog
Flemming Solgård, at trafiknotatet
(som har været under udarbejdelse i et
år af Trafik og Veje samt Fællesrådets
trafikudvalg) skulle godkendes af byens borgere på et borgermøde. Hertil
svarede formanden, at borgerne havde
været inddraget i beslutningerne via
de forskellige trafikudvalg, men tilføjede, at FU meget gerne ville orientere mere – der var imidlertid ikke planer om en egentlig godkendelse på et
borgermøde eller et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde.
Henning Hansen spurgte til cykelstien
fra Testrup til Mårslet, var det noget,
FU stadig vil kæmpe for? Hertil svarede formanden klart og tydeligt ja!
Stien er med i vejplanen og FU vil
kæmpe for, at den bliver udført.
Medlemmer
Vi har i årets løb sagt farvel til FUGA, som er ophørt som forening. I
den forbindelse er FUGAs likvide
midler overført til Fællesrådet som et
øremærket beløb til kulturelle aktiviteter for unge. Desuden har vi fået en
udmelding fra Midgården, som ikke
mente at kunne afse pengene til kontingentet.

Vi har fået indmeldelse fra Grf. Baneleddet og fra Juletræslauget. Medlemsantallet er dermed atter på 53.
Økonomi og kontingent
På det nylig afholdte fællesrådsseminar for alle fællesråd i kommunen
havde formanden foranlediget en undersøgelse af kontingentets størrelse i
andre fællesråd. Det viste sig, at Mårslet havde det suverænt højeste kontingent. Ingen andre grupper betalte
over 500 kr. – i Mårslet betalte man
700.
På denne baggrund – og fordi enkelte
foreninger de seneste år har meldt sig
ud på grund af kontingentets størrelse
– foreslog FU en nedsættelse af kontingentet til 600 kr. Og dermed endte
det. I øvrigt har Fællesrådet incl. blad
og flagallé en ganske sund økonomi på trods af, at kommunens tilskud
nærmest er symbolsk.
Indkomne forslag
I forbindelse med FU’s handlingsplan
ønskede
Kurt Laursen, TMG at vide hvad der
konkret menes med emnet ”Liv i halhuset”. Er det et tomt udsagn eller et
konkret ønske om et fællesudvalg.
Hertil svarede fællesrådets formand at
det var vigtigt med en fælles holdning
til idrætsaktiviteter i fremtiden, når vi
bliver mange og har behov for meget
mere plads til idrætsudøvelse.
Fællesrådet og TMG enedes om at
ændre emnet i handlingsplanen, således at det afspejler emnet mere konkret.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
FU foreslog en ændring af vedtægterne, så det blev muligt at optage enkeltmedlemmer i fællesrådet. Formanden begrundede forslaget med, at
der er mange aktive mennesker i byen
som udviser stor interesse for Fællesrådets arbejde. Forslaget blev godkendt, men da der ikke var 2/3 af
medlemsforeningerne til stede, er
vedtægtsændringen ikke vedtaget. FU
vil indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det formål
at få ændringen gennemført.
Der var indkommet forslag fra Flemming Solgård om en debat om ”Den
glemte vej”. Efter en kort debat enedes man om, at dette ikke var et emne
der burde tages op i dette forum.
Valg til FU
Den konstituerede formand ønskede
ikke valg som formand – men fortsat
som kasserer. Ivan Dybvad valgtes
som ny formand. Som sekretær nyvalgtes Kurt Søe. Alle øvrige poster
blev genbesat.
Keld Schmidt-Møller
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Lokalplanforslag 762
Byrådet har vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 762 (Nymarksvej) i høring. Indstillingen til byrådet byder på mange interessante detaljer. Det følgende er plukket fra indstillingen.

Miljøforhold
På ejendommen matr. nr. 21d Mårslet
By, Mårslet beliggende Nymarksvej
25 øst for lo-kalplanområdet er placeret en mindre vindmølle. På baggrund
af konkret støjmåling er det beregnet,
at et område op til 164 m fra vindmøllen er belastet af støj over gældende
grænseværdi for vindmøller. Det betyder, at der først kan placeres boliger
og udendørs opholdsareal inden for
støjkonsekvensområdet, når vindmøllen er fjernet.
Lokalplanområdet er et område med

særlige drikkevandsinteresser. Der må
ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening,
som ved nedsivning kan forurene
grundvandet. Der tinglyses en deklaration for området om dette.
Børneinstitutioner
Efter ønske fra Børn og Unge indgår
der i lokalplanforslaget ikke ud-læg af
areal til børneinstitution.
Skoleforhold
Skoledistriktet er blandt de distrikter i
Århus Kommune, som har de største

arealer udlagt i Kommuneplan 2001
til boligudbygning, hvoraf langt størstedelen er i privat eje. Realise-res
den samlede rummelighed i Mårslet
Skoles distrikt, vil der være et elevgrundlag til en ny 2-sporet skole i
Mårslet.
Med den forventede boligudbygning i
lokalsamfund Mårslet, jf. Boligudbygningsplanen for Århus Kommune,
2004-2011, vil skolen over de kommende 7-9 år vokse fra de nuværende 3 til 4 spor. Udover et behov for
lokaleudbygning på skolen i form af
lokaler til undervisnings- og SFO-
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brug, medfører det også et behov for
modernisering og yderligere kapacitet af bl.a. faglokaler på skolen.
En yderligere udbygning med familieboliger i Mårslet vil dels forstærke,
dels aktualisere skolens udbygningsog moderniseringsbehov. Der er i de
gældende økonomiske rammer for
Århus Kommunale Skolevæsen ikke
afsat midler til en yderligere udbygning/modernisering af skolen, som
følge af en yderligere elevtilgang til
skolen.
Alle op til ca. 181 boliger i dette lokalplanområde forventes at blive familieboliger, da der er tale om relativt
store boligenheder. Ifølge boligud-

bygningsplanen regnes der med, at
der i perioden 2004-2011 opføres 185
familieboliger i lokalsamfundet Mårslet. De allerede vedtagne lokalplaner
nr. 696 og 698 muliggør opførelse af
flere familieboliger end angivet i boligudbygningsplanen.
Nærværende
lokalplan vil således også muliggøre
opførelse af familieboliger, der ligger
ud over boligudbygningsplanens tal.
Fællesrådets kommentar
Indstillingen til Byrådet er beundringsværdig nøgtern. Der peges på et
antal problemer, herunder at de tilgængelige befolkningsprognoser i et
område med så kraftig vækst ikke er
retvisende. Der ligger derfor stadig en
værdig opgave hos Fællesråd og Sko-
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lebestyrelse i at undersøge og følge
op på prognoserne – og om muligt
sørge for at give et retvisende billede.
Sagens gang
Lokalplanen er nu i offentlig høring;
der er frist for indsigelser den 3. maj.
Fællesrådets FU har nedsat en ad hoc
gruppe til at behandle sagen, og vi
forventer at gøre indsigelse. Der er
stadig rigtig mange uløste problemer
med Mårslets vækst – men der skal
ikke være tvivl om, at alle tilflyttere
er velkomne i Mårslet. Vi vil bare
gerne kunne byde dem ordentlige forhold – og de kommer ikke af sig selv!
Keld Schmidt-Møller
Mårslet Fællesråd
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SuperBrugsen Mårslet søger 1-2 Salgsassistenter primært til kassen.
Oplysninger om butikken:
Byen Mårslet er i en rivende udvikling og står for at skulle udvide med flere nye parceller. SuperBrugsen i
Mårslet ligger lige ved Odderbanen ml. Århus og Odder og der er gode tog og busforbindelser til og fra
Mårslet.
Vi lægger meget vægt på den personlige service og den personlige kontakt med kunderne.
Vi har åbent man-fre fra 9 -19 samt lørdag fra 8.30 –17.
Vi tilbyder:
1-2 Salgsassistenter, Kasse fra 20 – 37 timer
Opgaver:
Ekspedition
Vareopfyldning
Service
Vi forventer, at du:
Har ren straffeattest
Er udadvendt
Er smilende
Er serviceminded
Er pligtopfyldende
Er kan arbejde til dels selvstændigt
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Jesper Nielsen eller Michael Straagaard 86290500
Send ansøgning til:
SuperBrugsen Mårslet, Hørretvej 12, 8320 Mårslet
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Fra Fritidshjemmet Asgaarden
Siden nytår har der været gang i et par
projekter på fritidshjemmet. Først og
fremmest blev kunstudstillingen med
den dertil hørende fernisering forberedt – der skulle naturligvis fremstilles værker af forskellig art. En uges
”male-kursus” med en inviteret kunstner gjorde op med mange af de traditionelle måder at male – og at tænke
på. De største børn på fritidshjemmet
sugede virkelig viden og teknikker til
sig i den uge forløbet varede. Enkelte
ikke havde endda ikke tid til at ligge
derhjemme i sengen og være syge!
Det var simpelthen for spændende
……
Ferniseringen d. 22/2 var godt besøgt
og der blev uddelt mange roser for de
udstillede værker. Salget gik også
rigtig godt – stort set udsolgt og overskuddet går i år til hospitals-klovnprojektet på Skejby Sygehus.
Derudover har de mindste børn – fortrinsvis drenge – været i gang med at
fremstille gaffa-våben til det store
forårsprojekt: rollespil i slutningen af
april. I løbet af marts er det planen, at
de store børn skal i gang med at fremstille latex-våben til projektet.

Og naturligvis er der blevet slået katten af tønden til fastelavn. Masser af
udklædte børn og masser af guf i tønderne gjorde, at fastelavnsmandag
som sædvanlig blev en rigtig god og
festlig dag på Fritidshjemmet..
En anden ”aktivitet” er også ved at
udvikle sig til en næsten fast tradition:
viseaften for forældre. Fællesssang er

måske et bedre udtryk for denne aften, hvor forældre og ansatte kan mødes om en guitar eller tre, få lidt godt
til ganen og så ellers synge hele aftenen. Ca. 20 forældre havde d. 3/3 sat
aftenen af til hygge, sang og musik.
Alle kunne medbringe et instrument,
hvis man havde lyst og komme med
forslag til sange – en rigtig hyggelig
aften ……
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Få dig et liv

Det nye forlig

Læs indlæg om et foredrag

Læs SB formandens indlæg

Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Ny skolebestyrelse og —prognose
Den 1.april tiltræder den nye skolebestyrelse, som vi glæder os til at
samarbejde med. Samtidig siger vi
tak til den afgående skolebestyrelse
og en særdeles stor tak for et godt og
konstruktivt samarbejde. Der er i de
forløbne fire år sat mange ting i værk
med udspring i og i samarbejde med
skolebestyrelsen. Det drejer sig bl.a.
om legepladsen, leveregler og arbejdet med Alle tiders Folkeskole, som
er byrådets udspil til skoleudvikling.
Samarbejdet med Fællesrådet om at
sikre en bedre skolevej og debatten
om byens og dermed skolens udbygning har også været særdeles værdifuld. Tre nuværende medlemmer
fortsætter i den nye skolebestyrelse,
og derved sikres en vis kontinuitet i
arbejdet.
Skoleprognose
Ifølge den skoleprognose, som kan
ses på skolens hjemmeside og på
webben, er vi godt på vej til at blive
en 4 sporet skole. Da prognoser bygger på gennemsnitstal og ukendte
faktorer, er denne ikke et endeligt billede af virkeligheden, men viser dog
en stigning på 100 elever over de næ-

Stur, stur nummer — Læs SFOens indlæg.

ste 10 år. Om dette tal er rigtigt i forhold til, hvad der bliver bygget i de
kommende år, skal jeg ikke kunne sige, men da elevstigningen primært sker
nedefra, skaber det et ekstra pres på
SFO´s lokalekapacitet, som i forvejen

er alt for lille. I de sidste fire år har 3.
klasserne været i A-huset. Ud fra de
givne omstændigheder har det fungeret godt, og derfor kan én af mulighederne for at give mere plads i SFO til
de nytilkomne børn være at øge an-
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-tallet af elever i A-huset
eller give plads andre steder på skolen, mens vi
venter på, at der bliver
udbygget med fælleslokaler for skole og SFO.
Ekstra elever til børnehaveklasserne
Som det ser ud i skrivende stund, skal Mårslet
Skole modtage maximum16 børn fra Nordgårdskolens skoledistrikt.
De fordeles i de 4 nye
børnehaveklasser. Børnene tilhører efter en sprogscreening kategorien
børn med et ikke uvæsentligt behov for dansk
som andet fremmedsprog. Forældrene til disse børn har ønsket, at deres børn skal på en anden
skole end distriktskolen,
og derfor skal de nu køres med bus til Mårslet.
Børnene taler dansk, for
ellers ville de komme i
modtageklasse, men de
har brug for at blive bed- Fem piger sidder pænt og ser på at deres kammerater slår katten af tønden.
re til det danske sprog,
og de vil derfor også få ekstratimer i
Rummelighed i Alle tiders Folkesko- alle instanser er Levereglerne ( kan
dansk på skolen. Børnehaveklasselele blevet udarbejdet et nyt og mere
ses på www.maarslet-skole.dk) blederne og de kommende 1. kl. lærere vil tidssvarende princip for specialunder- vet vedtaget i skolebestyrelsen. Det,
komme på kursus for bedre at blive
visningen, hvor det nye organ Speciat vi har fået nye ordensregler, som
klædt på til at løfte denne nye opgave.
alcentret er indarbejdet. Princippet
vi vælger at kalde værdier og leveI forbindelse med åbent hus arrangefindes på skolens hjemmeside og giregler, vil blive markeret med ”en
mentet for kommende børnehaveklasver et klart og beskrivende billede af, event”, hvor der afholdes tre seancer
ser den 1. juni, vil vi sammen med de
hvad og hvordan der arbejdes med de med henholdsvis de yngste, mellemøvrige forældre tale om, hvordan vi
forskellige specialundervisningsoptrinnet og de ældste elever. Programbedst tager imod denne nye børnegrup- gaver på skolen.
met vil aktivere eleverne og starte depe på skolen.
batten om, hvordan man lever op til
levereglerne. Dette arrangement vil
finde sted snarest og inden sommerNyt princip om specialundervisning
Event i forbindelse med nye Leveferien.
på skolen
regler
Der er i forbindelse med fokuspunktet
Efter at have været gennemarbejdet i
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Fredsvalg
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen
Igen i år er der såkaldt fredsvalg på
Mårslet Skole, det vil sige der er lige
nøjagtigt fundet det nødvendige antal
forældre på syv samt et par suppleanter til den nye skolebestyrelse der
træder i funktion efter 1. april i år.

bruges til sammenligning og kontrol, fra elevniveau over kommuner til undervisningsminister. OECD´s anbefalinger til forbedring af den danske folkeskole var bl.a. at den skulle opbygge
en bedre evalueringskultur, men her
forstået som et redskab for lærere og
elever til kvalificering af undervisningen så elevernes faglige niveau øges.

I betragtning af den store opmærksomhed der er, omkring folkeskolen i
disse år i almindelighed og MårL 170
slet Skole i særdeleshed med en
masse spændende udvidelsesudfordringer i årene der kommer, er Forslag til lov om ændring af
det tankevækkende at der ikke har
lov om folkeskolen.
været en markant større interesse
(Præcisering af folkeskolens
i at deltage i bestyrelsesarbejdet
omkring vores skole.
formål, ekstra timer i dansk og
Når dette er sagt er det selvfølgelig glædeligt at der er 7 Mårslet
forældre der har indvilget i at gå
ind i skolebestyrelsesarbejdet og
er klar til at smøge ærmerne op lige efter vi har fejret skolens 75
års jubilæum den 31. marts.
De forældrevalgte medlemmer af
skolebestyrelsen består herefter
af:

I vores nuværende formålsparagraf
hedder det at Folkeskolen skal
’fremme elevernes tilegnelse af
kundskaber’, den foreslåede ændring
til formuleringen ’at give eleverne
kundskaber’ er et basalt opgør med et
læringssyn og en læringspraksis, hvor
elevens aktive rolle er i centrum. En
praksis det har taget mange år at udvikle, og som er anerkendt langt
ud over den danske grænse.
Ligeledes ændres Skolens virke
til at skulle ‘præges af’, og ikke
mere ’bygge på, ’ åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test,
præcisering af det kommunale
ansvar samt etablering af nyt
råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen).
Af undervisningsministeren
(Bertel Haarder (V)).

Søren Petersen, Jens Leth, Mona Lise
Kirkegaard, Sjur Fitje, Hanne Dahl
Nielsen, Sheila Truelsen og Erling
Sørensen.
Endnu et forlig på folkeskoleområdet
Regeringen og forligspartierne bag
folkeskoleloven (Dansk Folkeparti og
Socialdemokratiet) har indgået en aftale om ændring af folkeskoleloven
og forslag til ændring er fremsat den
24. januar.
Skolebestyrelsen på Mårslet Skole
ser med bekymring på forligets måde
at forstå begrebet evaluering. De obligatoriske tests begrundes primært i
at de giver mulighed for at finde en
national præstationsprofil som kan

En stærk lokal evalueringskultur må
give det bedste svar, omvendt kan man
frygte at de obligatoriske nationale
tests, medfører at folkeskolen ensrettes
hen imod at klare sig godt i testene og
ikke andet.
Skolebestyrelsen ser det ikke som en
forbedring af kvaliteten, at der skal udarbejdes en årlig kvalitetsrapport af
kommunalbestyrelsen, hvis ikke skolebestyrelsen tages med på råd om hvordan den enkelte skole skal løse sine
evt. problemer med at leve op til den
nationale præstationsprofil. Det er et
væsentligt element i dansk skoletradition at ”skolerne” selv er med til at give
anvisninger på hvordan evt. problemer
løses, og ikke blot følge de anvisninger
en kvalitetsrapport måtte give.

Endelig beklager skolebestyrelsen, at skolebestyrelserne som de
enkelte folkeskolers politiske repræsentation ikke er blevet hørt
om de forestående ændringer af
folkeskoleloven.

Vi ved i skrivende stund ikke om
alle elementer i lovforslaget bliver vedtaget, men en del interesseorganisationer, herunder Foreningen af skolebestyrelser i
Danmark, har indgivet deres
kraftige bekymring over lovforslaget. Så der er stadig et lønligt håb
om at et opråb gør et vist indtryk på
politikerne inden den endelige behandling i folketinget.

De forældrevalgte medlemmer
af skolebestyrelsen består herefter af:
Søren Petersen, Jens Leth, Mona Lise Kirkegaard, Sjur Fitje,
Hanne Dahl Nielsen, Sheila Truelsen og Erling Sørensen.
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Nyt fra
Af DIDDE, Oasen

Der er flere store si
Cirkus Heimdal
degevinster ved Tarzanland
projektet; børnene ha
2. og 3.klassernes årlig
r lært at køre Vores legeareal med blandt
e teaterfopå ethjulet cykel, stå
restilling, som denne ga
på stylter eller andet gynger ved A-huset
ng var en
andet, og derudover
spektakulær cirkusfore
har de haft
stilling,
er blevet færdigudbygget.
mod på at vise det fo
blev vist for byens instit
r mange hund- Vi håber, at børnene bliver
utioner
rede publikummer.
onsdag d. 8. marts. De
Vi har købt for- glade for de nye aktivitetsca. 80 børn
skellige cirkusrekvis
der var med i forestilli
itter, blandt an- områder stedet nu byder på,
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icks og ethjule- eksempelvis balancebom og
de et forre, så børnene kan læ
rygende show ovenpå m
re flere færange
klatrestammer.
digheder fremover.
ugers øvning. Torsdag
d. 9. marts
gav de deres forældre og
søskende
Hobixens Kunstprojekt
Udepædagog
en ligeså fantastisk oplev
else.
1.klassesgruppen, Hobixen,
Vi har ansat en udep
Begge dage fik de velo
ædagog, Ole
plagte og
har udeuger i uge 17 og 18. I
Adolphsen, i en tidsb
glade børn vist hvad de
egrænset peri- denne periode får de besøg af
kunne, båode. Han laver spænd
de de optrædende og de
ende udencirkusfolk
kunstneren Marianne Tingdørsaktiviteter med
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enen, anideer til bedre at ku
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i form af blandt ande
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t skov og å.
de to udeuger
vil blive afsluttet med en
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Nye
0.klassesbørn
Indtil videre er
der 72 børnehaveklassesbørn,
der starter i SFO
til august. Vi
glæder os meget
til at starte op
med denne
gruppe og til at
lære Jer forældre at kende.
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Bønnen, der har det hele
Oplæg til debat om hvilket Fadervor vi skal bruge i Mårslet Kirke.
Af sognepræsterne
Hanne Davidsen og Jette Rosenberg
Christiansen

ikke Vor Fader, som der står i ritualbogen og i Mattæusevangeliet, men
”Fader vor”.
Den oversættelse af Fadervor, der
har lydt i Mårslet Kirke og været
anvendt i undervisningen de sidste
25 år (i hvert fald) år lyder sådan:

En konfirmand spurgte forleden
dag, hvordan man kunne vide, om
man var kristen. Og svaret til ham
var, at man er kristen, når man er
blevet døbt, så enkelt er det!
Dåben er Guds gave til mennesket,
som man så stille og roligt kan pakke
ud gennem livet.
En af de afgørende ting, der ligger
i dåbspakken er Fadervor. I Mårslet
Kirke beder hele menigheden Fadervor for det lille nydøbte barn og
overdrager det så at sige til barnet.
Når det bliver lidt større skal mor og
far lære barnet Fadervor, så det kan
tage det med sig ud i livet.
Men hvilken oversættelse skal det
være? Med den nye oversættelse af
Bibelen fra 1992 kom der også en ny
ritualbog, der anvender Fadervor
efter den nye oversættelse. Alligevel
valgte præst og menighedsråd i Mårslet at fortsætte med det Fadervor,
man var vant til – og det anvender vi
stadig. Det stammer fra ritualbogen
af 1955 og er med én enkelt ændring
(uden ”og” foran ”led os ikke ind i
fristelse”) gengivet som i Det Ny
Testamentes oversættelse af 1946,
Matt. kap.6, vers 9-13. Dog siger vi

A
Fader vor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn;
komme dit rige;
ske din vilje på jorden,
som den sker i Himmelen;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere;
led os ikke ind i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er riget og magten og æren
i evighed!
Amen!

Traditionen
Flere ting taler for at man fortsætter
med dette Fadervor:
- Det er vigtigt at holde fast ved traditionen.
- sproget i dette Fadervor er smukt
og højtideligt.
- rituelt sprog har en længere levetid end dagligsprog.
- sproget er, trods gammeldags ord
som ”vorde” og ”thi”, stadig forståeligt.
- Fadervor er en brugsbøn og en
privat bøn og er derfor vanskelig
at ændre
Men der er kommet en ny oversættelse i 1992.
Her lyder Fadervor således:

B
Vor Fader, du, som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget, og magten
og æren i evighed
Amen.
Der kan også fremføres en række
argumenter for denne oversættelse af
Fadervor:
- I Mårslet anvender vi den ny oversættelse i tekstlæsningerne ved
gudstjenesten. Det er da naturligt
også at anvender den i de rituelle
led – herunder når Fadervor bedes
- Nogle fra menigheden er gået over
til denne oversættelse
- I undervisningsmateriale og nye
salmebøger for børn og unge er det
mest almindeligt, at den nye oversættelse er aftrykt.
- Den nye oversættelse anvender mere tidssvarende sprogbrug
- Ordstillingen: ske din vilje som i
Himlen således også på jorden –
har for langt de fleste vundet hævd.
Netop på dette sted i bønnen kommer vor nuværende praksis i konflikt med både den nye oversættelse
og den vel nok mest anvendte oversættelse af Fadervor, der går tilbage
til oversættelse af Det Ny Testamente af 1907, og som også i den
nye ritualbog er aftrykt som en mu-
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lighed. Det lyder således:
C
Fader vor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn;
komme dit rige;
ske din vilje som i himlen således
også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere;
og led os ikke i fristelse;
men fri os fra det onde;
thi dit er riget og magten og æren
i evighed!
Amen!

Din mening
Det er menighedsrådet, der bestemmer hvilket Fadervor, der skal anvendes i gudstjenesten. Vi drøfter netop

nu, hvilken oversættelse vi skal anvende, men vi vil gerne lægge op til
en bredere debat i menigheden om
dette væsentlige emne.
Vi har i vor travle hverdag mange
ting at skulle tage stilling til, så selv
om dette måske umiddelbart kan synes at være en sag for ordkløvere, er
der alligevel mange - også uden den
store berøringsflade til kirken - der
har en mening om disse ting, og har
du lyst til at give din mening til kende, vil vi være glade for en tilbagemelding. Send en mail til:
Hanne Davidsen
davidmaa@post.tele.dk eller

Jette Rosenberg Christiansen
jrc@km.dk

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

Præsten holder fri.

Dåbsfadet i Mårslet Kirke

Kirketider i maj

Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri ti. d. 11. og on. d. 12.april

Søndag den 7. maj
(konfirmation 7. a)

kl. 10:00 HD

Embedet passes d. 11. af sognepræst
Anne Nicolaisen, Astrup, tlf. 8692
7454, og d. 12. af sognepræst Jette
Rosenberg Christiansen, Tiset, tlf.
8692 7330

Fredag den 12 maj
(konfirmation 7. b)

kl. 10:00 HD

Søndag den 14. maj kl. 10:00 HD
(konfirmation 7. c)
Søndag den 21. maj kl. 10:00 JRC

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

Torsdag den 25. maj kl. 10:00 HD
Søndag den 28. maj kl. 11:30 JRC

Påskegudstjenesten på

Kildevang
onsdag den 5. april kl. 14:30
bliver denne gang lidt ud over det sædvanlige,
idet Mårslet Kirkes Kor medvirker under ledelse af Pia Labohn.
Koret vil desuden, uden for gudstjenesten,
underholde med et par påskesalmer.
Det er i dagligstuen, det foregår, og vi begynder - som sædvanlig - med en kop kaffe
kl. 14 og lidt hyggesnak om løst og fast.
Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.

Kirketider i april
SØNDAG d. 2. april kl. 10:00
Mariæ bebudelses dag
Luk. kap. 1, vers 46 - 55
Marias lovsang
HANNE DAVIDSEN
Efter gudstjenesten er alle velkomne til
kirkekaffe i Sognehuset
SØNDAG d. 9. april kl. 10:00
Palmesøndag
Joh. kap 12, vers 1 - 16
Salvingen i Bethania
Kl. 14: FAMILIEGUDSTJENESTE

HANNE DAVIDSEN
TORSDAG d. 13. april kl. 19:30
Skærtorsdag
Johs. kap. 13, vers 1 - 15
Jesus vasker disciplenes fødder
JETTE R. CHRISTIANSEN
FREDAG d. 14. april kl. 10:00
Langfredag
Luk. kap. 23, vers 26 - 49
Jesus korsfæstes
HANNE DAVIDSEN
Kingo-koret medvirker (se omtalen)
SØNDAG d. 16. april. kl. 10:00
Påskedag
Matt. kap. 28, vers 1 - 8
Jesus opstår fra de døde
HANNE DAVIDSEN
MANDAG d. 17. april kl. 10:00
2. påskedag
Johs. kap. 20, vers 1 - 18
Maria Magdalene og den opstandne
Jesus
OLE DAVIDSEN
ONSDAG d. 19. april kl. 17:00
Ungdomsgudstjeneste
HANNE DAVIDSEN OG
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 23. april kl. 10:00
1. søndag efter påske
Johs. kap. 21, vers 15 - 19
Jesus og Peter
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 30. april kl. 11:30
2. søndag efter påske
Johs. kap. 10, vers 22 - 30
Jøderne forkaster Jesus
JETTE R. CHRISTIANSEN
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Påske - og tid til forundring
Påskens budskab er forunderligt midt i en forunderlig forårstid
af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen

En bekendt fortalte mig på et tidspunkt, at hun havde givet sig selv en
daglig opgave. Den gik ud på, at hun
hver dag skulle komme i tanker om
eller opdage noget, som hun kunne
forundres over. I begyndelsen var det
ikke en let opgave, men efterhånden
fik hun blik for mere og mere, som
faktisk var ganske forunderligt. Noget af det, der vakte forundring var
f.eks. at der var nogen, som elskede
hende, også når hun følte sig aldeles
uelskelig.

Pointen her er, at vi ikke skal
forstå. Gud er ubegribelig for vores
forstand – men vi skal tro og have
tillid til det forunderlige budskab,
at døden ikke er det sidste, der er
at sige om et menneske.

• hun kunne lyve,
• hun kunne være blevet skør og
• hun kunne tale sandt.
På samme måde kan vi forholde os
til påskefortællingen. Vi kan sige,

Påske og forår
Det er snart påske – og påskens
budskab er forunderligt midt i en forunderlig årstid. Vi er så heldige, at
påsken falder i vores forår. Heldige,
fordi foråret i sig selv viser, hvad
påskens budskab betyder: nyt liv.
Men hvordan nyt liv? Der findes en
lille historie om en graver, der ikke
kunne forstå det med opstandelsen.
Han vidste, hvad der skete med den
krop, han begravede, men hvordan
skulle man forstå det med opstandelsen og det nye liv? Han spurgte sin
præst, som svarede: "Det kan jeg ikke
forklare dig. Du må spørge Gud
selv." Et par dage senere mødtes de
igen og graveren fortalte, at nu havde
han talt med Gud om det. "Og hvad
sagde Gud så?" spurgte præsten. Graveren svarede: "Gud sagde: Graver,
du skal bare passe dit, så skal jeg nok
passe mit."

mer ind i en forunderlig verden, Narnia. Men da hun vender tilbage til
den almindelige verden og fortæller
sine søskende om det, hun har oplevet, støder hun på en mur af skepsis.
De tror hende ikke og mener, at hun
har en alt for livlig fantasi.
Den vise professor, de bor hos, forklarer dem derimod, at de også kunne
opfatte hendes fortælling på en anden
måde:

Den kristne påske betyder, at
Guds kærlighed, der møder os gennem Jesus Kristus, er stærkere end
døden. Det er en kærlighed, som
overskrider alle grænser. Den rækkes os og kan rumme os i livet og i
døden.

Narnia
Mange børn, unge og måske også et par voksne har set filmen
Narnia, der bygger på C.S. Lewis’
bog Løven, Heksen og Garderobeskabet. En lille pige, Lucy, kom-

• det er digtning eller
• det er løgn og bedrag eller
• det er gale kvinders vidnesbyrd
eller
• vi kan lade os gribe om hjertet og
undre os, vi kan vove springet og
tro, at det er sandt.

Forundring og glæde
Det er virkelig forunderligt at tænke på, at vi er givet en tro, som skænker os et håb, der sprænger al forstand og modsiger al erfaring og åbner for et liv af en anden verden.
Jo, i påsken er der mere en nogensinde grund til forundringens glæde!

Glædelig påske!

Ungdomsgudstjeneste
i Mårslet Kirke, onsdag d. 19. april kl. 17:00
Tema: "At blive til på ny"
Denne gudstjeneste henvender sig primært til årets konfirmander og deres familie, men andre ungdommelige sjæle er også velkomne til denne anderledes gudstjeneste fuld af sang og musik.
Man vil få rørt krop og stemmebånd - og måske også hjertet!
Ved gudstjenesten medvirker, udover sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette Rosenberg Christiansen,
også musiker Peter Arendt, sanger Betty Arendt samt deres to børn.
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Kor stævne i Silkeborg
Det årlige træf for begynderkor fandt sted
lørdag den 4. marts i Silkeborg Kirke.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

FUK - det står for Folkekirkens
Ungdomskor - havde inviteret de
kirkelige børnekor i Århus sydlige
stift til det årlige arrangement for
begynderkor, der fandt sted i Silkeborg lørdag den 4. marts.

Anne Sofie og Christina fra Mårslet
Blandt de mange deltagere - omkring 150 ialt - var også Mårslet
Kirkes Korskole repræsenteret med
8 piger. Anne Sofie fra 5.a på Mårslet Skole siger:
- Det er første gang jeg er med til

et sådant arrangement, og dejligt at
være sammen med så mange andre.
Jeg har nu spillet klaver i 2 år i musikundervisningen på skolen, men korskolen er noget helt andet!
Hun suppleres af Christina fra 4.c,
der synes det er sjovt at lære så mange
forskellige nye ting og stifte nye bekendtskaber. De har begge været i
korskolen siden august, og forventer
senere at skulle fortsætte i kirkekoret.
Korleder Pia Labohn var med som
leder for Mårsletpigerne.
- Silkeborg kirke er et velegnet sted
til et sådant arrangement - der er god
akustik, og - nok så vigtigt - så er der
god plads både i kirken og i de tilstødende sognelokaler, og - tilføjer hun
med et lille glimt i øjet - så var jeg lidt
imponeret over, at det var muligt at
indøve alt det, der var helt ukendt for
alle deltagerne bare 5 timer forinden!
Korstævnets instruktør var Thomas
H. Lennert, der er organist i Brædstrup
Kirke. Han havde skrevet både tekst
og musik til alle sangene, som handlede om påskens temaer.
Det hele blev afviklet ved en kirkekoncert samme eftermiddag kl. 16.

Silkeborg Kirke

Den dynamiske instruktør, Thomas H.
Lennert, omgivet af syngeglade piger.

Der blev indgået nye bekendtskaber
på tværs af sognegrænserne!

Hele holdet fra Mårslet: Camilla,
Anne Sofie, Rikke, Christina, Djamilla, Katrine, Line og Mette.

Silkeborg Kirke er med sin størrelse, udenomsfaciliteter og - ikke mindst - fremragende akustik et godt sted for disse korarrangementer. Her er et udsnit af de
mange deltagere, hvor mårsletpigerne gemmer sig helt yderst til venstre.
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Minikonfirmanderne

Afslutningsarrangement
Palmesøndag den 9. april er der afsluttende arrangement for
minikonfirmanderne i Sognehuset.
af Mette Grøn Bugge

Minikonfirmanderne fra 3.a, 3.b,
og 3.c fra Mårslet Skole der siden
september 2005 har fulgt den indledende konfirmandundervisning rundes af med et afslutningsarrangement.
Det hele starter i kirken med en
familiegudstjeneste, hvor sognepræst
Hanne Davidsen vil fortælle om på-

sken. Til lejligheden har minikonfirmanderne lavet en særlig udsmykning
i påskens tegn.
Efterfølgende fortsætter arrangementet i Sognehuset, hvor alle minikonfirmander vil få overrakt et diplom som
bevis for deres deltagelse samt en gave.
Desuden kommer lederen af kirkens
kor og korskole, Pia Labohn, og fortæller lidt om, hvad det vil sige at synge i kirkekoret.

Når sorgen tynger
Helt nyt tiltag etableret i Århus: Sorggruppeterapi
af Jørgen Lauritsen

De kalder sig Århus Sorggruppe og
er et tilbud til mennesker, som af forskellige grunde har svært ved at gennemleve sorgens
følelser.
Det er socialrådgiver og psykoterapeut Kirsten Jensen, Højbjerg, der i
samarbejde
med
cand.psych. Bjarne
Kirsten Jensen Thannel, Horsens,
har etableret sorggruppen.
- Vi ved at mennesker kan få alvorlige psykiske problemer, hvis sorgen
over et tab ikke bliver bearbejdet, og
særlig svært er det ved tabet af et
barn eller der, hvor tilknytningen til
den mistede har været problematisk.
Ikke alle kommer godt over
et tab
Sorgens ansigter kan være mangfoldige, og der er mange grunde til at
mennesker ikke kan gennemleve sorgens følelser, da chokket i første omgang helt overskygger tabet. Det er
her sorggruppen kan være en stor
hjælp til at komme videre.

Gruppen er åben
Deltagerne kommer ind i gruppen,
efterhånden som der er plads.
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- Selv om tabene er af forskellig art,
er der mange lighedspunkter, og vores
erfaring er, at mennesker på forskellige stadier i deres sorgforløb har megen nytte af at være sammen, idet deltagerne indgyder hinanden håb og
mod på at komme videre.
Der arbejdes også individuelt med
hver enkelt i gruppen, som herved
ledes gennem det nødvendige og sunde sorgarbejde.
- Efter to timers gruppeterapi slutter vi hver gang af med en halv times
socialt samvær over en kop kaffe elle
the.
Bjarne Thannel
gør opmærksom på,
at der ikke optages
misbrugere eller
mennesker med psykiatriske lidelser
samt at en eventuel
akut krisefase skal
Bjarne Thannel være overstået, før
man starter i gruppen. Aldersmæssigt
optages ingen under 20 år.
Alle i gruppen har naturligvis tavshedspligt.
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Kirsten Jensen på tlf.
8627 6878 eller Bjarne Thannel på tlf.
5190 2110 og desuden på
www.aarhus-sorggruppe.dk

SOGNEPRÆST
Hanne Davidsen (HD)
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
davidmaa@post.tele.dk
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 (JRC)
Tiset Præstegård
Gl. Horsensvej 77
8355 Solbjerg
Tlf. 8692 7330
jrc@km.dk
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn (PL)
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 8655 6408
pialabohn@mail.tele.dk
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Ormslevvej 64, 1.tv., 8260 Viby J
Tlf. 8614 9718
PRÆSTESEKRETÆR
Henny M. Bauning (HMB)
Langballevej 168
Tlf. 8629 0649
bauning@webspeed.dk
Kan træffes på kirkekontoret i Sognehuset,
Obstrupvej 4 A:

Tirsdag og onsdag kl. 9:00 - 13:00
Tlf. 8629 3440
hmb@km.dk
SOGNEMEDHJÆLPER
Mette Grøn Bugge (MGB)
Serridslevvej 17, 8700 Horsens
Tlf. 2216 6792
metteg80@hotmail.com
KIRKETJENER OG
DAGLIG ADM. AF SOGNEHUSET
Lis Nissen,
Træffes tirsdag til fredag
kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset,
Obstrupvej 4 A
Tlf. 8629 8190
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
Inga Michels, graver (IM)
Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers
på kirkegården.
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Ebbe Nørgård Pedersen
Langballevej 108
Tlf. 8629 7155
meeb.maarslet@mail.tele.dk
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Langfredag kl. 10 i Mårslet Kirke:

Færøsk sangkor til Mårslet
Kingokoret fra Tjørnuvik på Færøerne medvirker i gudstjenesten langfredag i Mårslet Kirke
Mange mårslettere vil kunne glæde
sig til et gensyn med Kingokoret, som
de har stiftet bekendtskab med på en
rejse til Færøerne i 2004, arrangeret
af Anders Errboe.
Kingokoret var sidst i Danmark i
2003, og det er nu lykkedes at få dette fremragende kor til Mårslet langfredag den 14. april, hvor det medvirker ved gudstjenesten kl. 10.
Bygden Tjørnuvik
Tjørnuvik var en af de stærkeste
Kingo-bastioner på Færøerne.
Langt op i 1900-tallet blev der sunget Kingo her. Det var i Tjørnuvik,
degnen Davur Emil Magnussen levede, og han trak Kingosang med op
gennem det 20. århundrede indtil sin
død i 1957.
I begyndelsen af 1900-tallet var
Kingosang på retræte på Færøerne.

Kingokorets hjembygd Tjørnuvik ligger godt beskyttet som den nordligste bygd
på Færøernes største ø Streymoy.

Bygdens Kingokor har blandt andre Davur Emil
Magnussens søn,
Vilhelm Magnussen, som medlem.
Han er over 80
år, korets forsanger
og husker endnu de
melodier hans far
sang salmerne på
og er dermed en
central person i
koret.
En lun forårsdag i 2003: Kingokoret stillede op til fotogra- De fleste andre af
fering mellem nyudsprungne bøgegrene i Risskov.
korets medlemmer
Der var kommet orgler i færøske kirker, og orgelmusik matcher ikke Kingosang. Desuden understøttede et
almindeligt krav om fornyelse i den
færøske kirke, Kingosangens retræte.
Davur Emil Magnussen holdt
imidlertid fast i den gamle tradtion.
Lokalt initiativ
Borgere i Tjørnuvik dannede så i
1997 et Kingokor for at fastholde
bygdens solide Kingo-tradition.
Det er derfor Tjørnuvik i dag er
Færøernes stærke – og eneste – Kingo-bastion.

er også efterkommere til Davur
Emil Magnussen.
Størstedelen af koret bor i Tjørnuvik, der kun har ca. 65 indbyggere,
men der er også medlemmer med
bopæl i Tórshavn og et par andre
bygder.
Introduktion i Sognehuset
Det er som nævnt langfredag den
14. april, Kingokoret kommer forbi
Mårslet, men allerede
søndag d. 2. april omkr. kl. 11:15
(efter gudstjenesten) vil Anders Errboe fortælle historien om Kingokoret over en kop kaffe i Sognehuset.

Kingokoret kan andet end at synge. Her optræder medlemmerne med en færøsk
kædedans på Århus Rådhus i 2003. Det får vi nok ikke at se langfredag!
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Midnatssol i Mårslet!
Hyggeklubben var den 9. marts på en spændende norgestur med rejseleder.
Jens Karl
Rasmussen
havde valgt
at indlede
sin
rejse
med en fællessang: ”Ja
vi
elsker
Jens Karl Rasmussen ved
dette lanmidnatssolen i Tromsø.
det”. Og det
stod straks klart for os, at der hos
ham lå en stor forkærlighed til Norge
og den norske natur. Efter små to

timer og en kaffepause kom vi med
ham, via flotte lysbilleder og interessante kommentarer, med skib hele
vejen fra Bergen til Nordkap og den
russiske grænse og retur.
JL

Kaffepause ved Kirkenes

Næste gang i Hyggeklubben den 20. april:

Blandt millionærer, vagabonder og borgmestre
20.

Ingeniør og opfinder Leo Anker Jensen kommer og fortæller
lune og humørfyldte beretninger om folk han har mødt.

Det er ikke en
tilfældighed når
Leo Anker Jensen
har kaldt sit causeri ”Interessante
venner og andet
godtfolk på min
vej”.
Gennem
et
langt liv som udviklingsingeniør og opfinder hos det
daværende Jydsk Telefon og som
generalsekretær i den nordiske telesammenslutning Nordsam har Leo
Anker Jensen foretaget mange rejser i
Grønland, Norge, Sverige og Finland.
Herudover har det også - når udvik-

lingsarbejder og opfindelser skulle
præsenteres - betydet rejser bl.a. til
USA.
Det er derfor ikke så få mennesker, der gennem årene har haft kontakt med Leo Anker Jensen. Det
spænder lige fra folkevalgte politikere over beslutningstagere i erhvervslivet til de tilfældige - og af og til
lidt forhutlede - personer, der ved
vejsiden bad om kørelejlighed.
Alle disse mange - og meget forskellige - personer har efterladt et
uudsletteligt indtryk hos Leo Anker
Jensen, og som vi kan glæde os til at
stifte bekendtskab med i Hyggeklubben torsdag den 20. april kl. 14

Leo Anker Jensen (77) er uddannet smed, men at arbejde udendørs om vinteren i kulde og rusk passede ham ikke, så han søgte til tegnestuen hos Jydsk
Telefon i Århus. Elektronik har altid haft hans interesse og efterfølgende uddannede han sig til svagstrømsingeniør. Leo Anker Jensen kom senere tilbage til JTAS som udviklingsingeniør og opfinder. Han har desuden undervist i
radioteknik dels på sin arbejdsplads og senere på aftenskole.
En af de mere kendte opfindelser fra Leo Anker Jensens hånd er
”Babyphonen” fra 1956. Når man var på besøg hos naboen kunne man ringe
hjem - og lydløst - konstatere om der var ro i børneværelset.
JL

MANDAGS-CAFEEN
holder åbent i Sognehuset den 2. mandag i hver måned.
Næste gang er det mandag den
10. april fra kl. 9:30-11:00.
Der er her rig lejlighed til en uforpligtende hyggesnak
over en kop veltillavet kaffe eller the med rundstykker.
Og så er det gratis!
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Aktiviteter i
SOGNEHUSET i APRIL

Søndag d. 2. april
Om Kingokoret (kirkekaffe)
(se foregående side)
kl. 11:00
Påske for alle sanser
kl. 17:30
Tirsdag d. 4. april
Kristen bøn og spiritualitet
kl. 19 - 21
Onsdag d. 5. april
Forældremøde (Spejderne)
kl. 19:00 - 21:00
Mandag d. 10. april
Mandagscafé
kl. 9:30 - 11:00
Tirsdag d. 18. april
Menighedsrådsmøde (lille sal)
18:30 - 21:30
Onsdag d. 19. april
Indre Mission kl. 19:30
Torsdag d. 20. april
Hyggeklubben kl. 14 - 16
(se omtalen på denne side)
Fredag d. 21. april
Fredagsspisning kl. 18 - 20
Torsdag d. 27. april
Generalforsamling
Storhøj Beboerforening
19:30 - 22:00
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

Der kan forekomme ændringer i de
faste tider i forbindelse med højtider
og ferier.
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Sogneindsamlingen 5. marts 2006:

Rekordresultat i Mårslet!
På trods af at landsresultatet på 14 millioner kroner ikke overgik Tsunami-året 2005, som var
et rekordår, kom vi alligevel i Mårslet op over 28.700 kr. - 3.500 kr. mere end i 2005!
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

- Selv om det på landsplan så ud til
at der kom til at mangle indsamlere,
så har det i år ikke været noget problem her i Mårslet, siger Britta Nicholson, der er den lokale indsamlingsleder, - og det var endda nødvendigt at sætte folk på venteliste!
Godt vejr og åbne butikker kunne
betyde, at mange mennesker ikke var
hjemme. Britta Nicholson havde delt
Mårslet op i 29 ruter, som indsamlerne skulle følge. Over hele landet var
der omkring 19.000 indsamlere, der
på denne smukke søndag trodsede
kulden og dermed sikrede, at Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
nåede op på 14 millioner kr. eller
samme niveau som i 2004.

En del af de mange mårslettere der i det dejlige vintervejr havde valgt at bruge
et par timer på indsamling til nødlidende i Indien, Etiopien og Malawi

En anden rekord
- Selv om landsresultatet er lidt
mindre end i 2005, kan vi til gengæld
glæde os over den største opbakning
nogensinde fra kirkerne, hvor hele
1.262 sogne deltog. Og vi er dybt
taknemmelige for de mange, der har
hjulpet os med at nå årets resultat.
De mennesker, der sulter, har jo
hårdt brug for pengene, siger Henrik
Stubkjær, der er generalsekretær i
Britta Nicholson glæder sig over det
flotte resultat af indsamlingen i Mårslet. Folkekirkens Nødhjælp.

Else Marie Hulemose og Knud Erik
Aaen tæller og lægger sammen.

Viktor viser stolt det bedste enkeltresultat, samlet sammen med sin mor.

Kirkesuppe
Der er tradition for, at indsamlerne
får serveret en portion varm suppe, før
de begiver sig ud på ruterne, og således også i år, hvor temperaturen hele
dagen - selv om solen skinnede fra en
skyfri himmel - lå et stykke under frysepunktet.
Konkurrencemomentet
På trods af de vidt forskellige ruter
for indsamlerne, bredte der sig alligevel en konkurrencestemning ved hjemkomsten,
og
der
opstod
mest af
alt
en
stemning,
der meget
lignede
en valgaften, når
de
fors
k
e
l
l
i
ge
De 10 heldige vindere af
i
n
d
s
a
m
fodboldbilletter
lingsbøsser indløb og resultatet blev talt op. Til
sidst blev der mellem indsamlerne udloddet 2 x 10 billetter til fodboldkampen i Århus søndag d. 26. marts mellem AGF og FC Midtjylland.
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Dagplejekunst

Ung mårsletkunst
Der var pænt fremmøde ved ferniseringen i Sognehuset tirsdag den 7. marts 2006
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Det var med stor spænding dagplejemødrene i gruppe 14 imødeså hvor
stort et rykind, der ville komme til ferniseringen i Sognehuset på denne tirsdag formiddag den 7. marts.
Og det var rigtig godt besøgt i den
time der var afsat. Her kunne forældre
og bedsteforældre se de mange kunstværker, som børnene havde udført.
Der var fra dagplejernes side gjort
meget for at nærme sig et niveau, så
kunsten blev til varige værker, dvs. på
rigtigt lærred over en blændramme.
Det er Lene Riis, dagplejemorvikar
og selv maler, der er primus motor i
hele projektet.
- Vi fik ideen for ½ år siden, hvor vi
dagplejemødre havde sat os sammen
for at prøve kræfter med at male, og vi
blev overraskede over den fred, og især
den ro, der var, mens det stod på. Alle
var dybt koncentrerede, og tanken var
da ikke fjern til at lade børnene prøve.
De har så i 4 dage i februar arbejdet
med pensel og farver, og vi gjorde meget for, at børnene selv måtte bestemme, hvad de ville lave og - ikke mindst hvornår maleriet var færdigt.

En del af dagplejebørnene- og mødre fra gruppe 14 midt i kunstværkerne. Forrest i midten ses Lene Riis, der var initiativtager og primus motor i projektet.
Tilsynsførende fra Århus Kommune, Bente Brix, syntes det var et rigtig godt initiativ og glad over den
store interesse, der blev udvist fra de
besøgende, hvoraf flere var uden
særlig tilknytning til børnene.
- Der er fortsat børn på ventelister
til den kommunale dagpleje her i
Mårslet, og hvis der ikke kommer
flere dagplejemødre til, tør jeg slet
ikke tænke på hvordan det skal gå,
når byen udvides, som det er planlagt.
Bente Brix oplyser desuden, at det
koster omkring 2.000 kr. om måne-

den at have et barn i den kommunale
dagplejeordning.
Gruppe 14 består af 6 dagplejemødre,
der hver har ansvaret for 4 børn.

Som ved en rigtig fernisering var der
også lidt godt til ganen.

Er det mon en kommende Asger Jorn?

Kunstværkerne blev ivrigt studerede af både børn og voksne, og det er nok ikke
sidste gang vi ser et sådant tiltag. Efter udstillingen fik børnene hver især deres
værker med sig hjem.
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Indre Mission

Israel - profetiernes opfyldelse.
Foredrag ved ungdomssekretær i "Ordet og Israel",
Martin Ramlov, Brabrand.
I Det Gamle Testamente læser vi
om Guds handlen med og gennem
Israel.
Det var Gud
der skabte folket.
Det var Gud, der
førte folket ud af
Egypten, og ind i
det land Han
havde
lovet
Abraham.
Gud velsignede
folket, når de stolede på Ham, og
straffede, når de vendte Ham ryggen.

Til sidst sendte Gud sin egen søn til
verden gennem dette folk, for at
frelse ikke blot jøderne, men hele
verden.
∗
∗
∗

Hvad siger Bibelen om Israel i
dag her efter Jesus?
Handler Gud stadig med og
gennem Israel?
Hvad betyder det for os som
kristne?
Sognehuset,
onsdag den 19. april kl. 19.30

Martin Ramlov (31) bosat i Brabrand og gift med Hanna. Efter at begge havde været ½ år i Israel, begyndte Martin Ramlov i 1997 at studere historie på
Aarhus Universitet og - inspireret af opholdet i Israel - religion som sidefag.
Det var i Israel, at Martin Ramlov mødte organisationen ”Ordet og Israel”,
som på det tidspunkt drev ungdomsarbejde rettet mod de danske volontører,
der befandt sig i landet. I december 2004 færdiggjorde Martin Ramlov sit
speciale om antisemitisme i Danmark i mellemkrigsårene og blev fra 1. januar 2005 ansat som ungdomssekretær i ”Ordet og Israel”. Martin Ramlov og
Hanna her endnu ingen børn men afventer en melding fra Sydafrika om, at
der er blevet udvalgt et barn til dem til adoption.

Fælles familiespisning
i Sognehuset fredag d. 21. april kl. 18:15.
Aftensmad og kaffe 30 kr. pr. voksen - børn spiser gratis.
Tilmelding senest to dage før til: Eva og Christian Kaas-Petersen
tlf. 8629 3434 eller mail: kaas.petersen@mail.tele.dk.

Børneklubberne
Mariehønen
er en legestue for alle børn op til 6 år.
Du finder legestuen Mariehønen på
Langballevej 82.
Mandag den 3. april vil vi forberede
os til påskespillet, som de 3 børneklubber har fælles fra
kl. 17 - 19 i sognehuset.
Pga. påsken har Mariehønen
åbent to gange i april, nemlig

kun

mandag den 3.
og
mandag d. 24.
fra kl. 16:15 - 17:30.
Du er velkommen til at ringe til Jette
Kristoffersen, tlf. 8628 9965, eller
Erik Christensen, tlf. 8629 5765, hvis
du vil høre mere om Mariehønen.

Lærkereden
er for alle børn fra børnehaveklasse
og til 3. kl. De mødes i sognehuset
hver mandag fra kl. 16:00 - 17:30
Børnene synger, hører en fortælling
fra bibelen, leger og deltager i mange
forskellige aktiviteter

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

Dramamøde
I forbindelse med opførelse af et
liturgisk drama ved friluftsgudstjenesten i august, er der møde i præstegården onsdag den 5.4. kl. 17 - 18.
Her vil instruktøren Jakob Sheppard Hermansen være til stede og
fortælle om dramaet. Der vil samtidig blive udarbejdet en mødeplan.
Interesseret? Så mød op den 5. april!

Farvebilleder?

Redaktionen ønsker alle
vore læsere en rigtig

GOD PÅSKE

De fleste billeder i Mårslet Bladet er
oprindeligt i farver. Nyd dem på
Redaktion: Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk
http://www.maarslet-bladet.dk
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TMG - Nyt
TENNIS I TMG ! Det første rigtige forårstegn !
Igen i år kan vi TMG Tennis se frem til en rigtig god gang tennis, og det er – vel at mærke – for alle, uanset alder,
køn og tro (!) på egne evner..
Vi har en meget hyggelig klub, hvor vi først og fremmest satser på samvær og samtidig udfordring.
Der er turneringer og stævner, hvor alle kan deltage, og vi har træning for de øvede, de uøvede og de unge.
Der kommer en folder i din postkasse i april, så du kan se hvad vi tilbyder.
Og så er det ikke engang dyrt !
I år vil du kunne følge vores aktiviteter og tilbud på nettet, så du ikke går glip af noget.
Vil du vide mere allerede nu så kontakt Formanden (Henrik Breyen : 86.298322) eller Kassereren (Sigurd Dalsgaard :
86293260).
Vi har standerhejsning den 29.april og vi tromler baner og gør anlægget klar ved fælles hjælp den 22/23.april : kom og
vær med, selv en ”skovl” kan bruges…
Glæd dig : intet forår uden Tennis !
Velmødt
TMG Tennis
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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Håndbold

ER DRENGELILLEPUTSPILLERE LAVET AF STÅL??
Håndboldsæsonen lakker imod enden
og en ny idrætsgren står på spring for
mange af drengene. Vi har haft en
lang sæson, som først tager sin afslutning d. 23. april i Ålborg. Her deltager vi i et internationalt stævne med
ikke mindre end fire drengelilleputhold fra TMG. I alt deltager ca. 111
engagerede håndboldspillere og 25
voksne fra TMG, hvor det for mange
af lilleputspillerne udover kampene
vil være en stor oplevelse at være
sammen med andre drenge/piger på
en anden alder end én selv.
Vi har i denne sæson spillet mange
kampe såvel i turneringsregi som i
pokalregi. I nogle uger har det betydet
2x træning, 1 pokalkamp og 1x turneringskamp, ikke desto mindre har flere af drengene stået som væddeløbsheste,der vil ud af deres boxe foran
indgangen til halhuset for at komme i
gang med træningen. Sådan et program kan få selv ligahåndboldspillere
til at tabe pusten, tilsæt dette med lek-

tier og/eller anden fritidsaktiviter, så
må disse drenge være lavet af stål!!!!
For os trænere har det derfor været
vigtigt at ”måle temperaturen” på
drengene så vi evt. kunne modificere
træningen efter hvor børnene var, som
fx om fredagene, hvor der nogle gange har været helt udsolgt sidst på
ugen. Til træningen er der virkeligt
blevet gået til ”vaflerne” og her såvel
som i kampene har drengene med
garanti kopieret landsholdsmændene
af. Som fx når én Søren Poulsen smider sig som en anden Michael V.
Knudsen inde på stregen, som når én
Rasmus Hvid som en anden Joachim
Boldsen springer frygtesløs gennem
et forsvar eller når én Frederik Byholt
som anden Kasper Hvidt i en pokalfinale snupper fire 100% chancer i
træk, så må disse drenge været lavet
af stål!!
Vores overordnede mål for sæsonen
er lykkes, alle spillere har på hver
deres niveau udviklet sig! Dette kan

til tider være svært at få opfyldt, når
der render 33 drenge rundt med hver
deres bold i én hal. Resultatmæssigt
har vi fået nogle rigtigt fine og flotte
sejre med bl.a. en kvartfinale og en
finaleplads i pokalturneringen og topplaceringer i den alm. turnering før
jul . I kampene og til træningen har
der været flere skader; knæskader,
forstuvede fingre, blå buler på armene, slag i ansigtet osv. Men med lidt
tape, is,knæbind og omsorg, har de
været klar til næste kamp, så jo drengene er lavet af stål!! Opbakningen til
disse herlige børn har heldigvis været
stor, men det plejer heller ikke være
det store problem her i Mårslet. Heldigvis har ingen trænere i TMG haft
brug for vores såkaldte ”gule kort” til
forældrene, man opfører sig pænt!!
Det kunne andre klubber lærer noget
af!!
Drenge, tak for en god sæson!!
Renè Steffensen.

Efter pokalfinale til VRI får TMG drengene deres velfortjente sølvmedaljer.
Fra venstre; Frederik Byholt, Mathias Søndergaard, Rasmus Hvid, Troels Poulsen, Emil Steffensen, Jonas Nilsson,
Kristian Reimer, Jonas Emil Vindum, Martin Holste, Theis Kristensen, Morten Jensen, René Steffensen, Rasmus Junge.
Foto; Harald Kögler Vindum
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i TMG
Mårslet Hallen
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Håndbold

for årgangene 93, 94, 95 og 96!
(puslinge og lilleputspillere)
Informationer om tilmelding vil blive uddelt i uge 11.
Link til online-tilmelding hos DGI vil blive lagt på vores hjemmeside,
så hold godt øje med www.tmg-haandbold.dk!
Vi ses til DGI Håndboldskole!

SvaneCup 2006
Som tidligere år slutter vi håndboldsæsonen af med håndboldstævnet SvaneCup. Det foregår i og omkring Aalborg den
21.-23. april. Sidste år var der tilmeldt ca. 70 spillere. I år sætter vi rekord med ca. 100 tilmeldte spillere.
Vi glæder os naturligvis over den store tilmelding og håber, at alle - spillere, trænere og holdledere - får en mindst lige
så god oplevelse som tidligere de år har budt på.
TMG Håndbold
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Så ta’r vi cyklerne frem….
Landevejssæsonen er startet i Mårslet
Cykel Motion (MCM). Vi er en flok
raske fyre og et par enkelte kvinder
der mødes hver tirsdag kl. 18.30 og
søndag kl. 9.30 ved Halhuset til fælles
træning. Tirsdagstræningen er i år
lavet så vi følges ad, men indbygger
nogle øvelser og ”lege” så vi bliver

udfordret. Om søndagen deles vi i
grupper efter tempo. For de der ikke
kan få nok vil der også være træning
om torsdagen.
Vi har sat os nogle store mål i år: Vi
vil deltage i et cykelløb i de franske
alper og vi vil deltage i DCUs landsstævne i efteråret. Desuden vil vi del-

tage i diverse motionsløb og vi er
kendt for at gøres os bemærket, så det
forpligter naturligvis.
Hvis du har lyst til at cykle med os
møder du bare frem til træning eller
kontakter:
Hans Jørgen Jørgensen 86 29 74 24
eller Jørgen Nielsen 26 19 37 68

Tjek vores hjemmeside: www.maarslet.com
Tak til vores sponsorer. Støt dem; de støtter os:
Djurslands Bank, YIT, UDR rengøring, TKP Byg, Kaae’s Fisk, Fotograf Jens Peter Engedal

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00

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. 31,34 ( heraf kr. 3,50 til vandværket)
Fast afgift kr. 250,00
Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kassereren
Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og
ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er ”15”.
Vandværkets hjemmeside: www.maarsletvand.dk
Email:maarsletvand@mail.tele.dk
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SÆT X I KALENDEREN DEN 20.MAJ
Lørdag d. 20.maj afholder TMG` s
håndboldafdeling det årlige loppemarked.
Forbered dig allerede nu med en forårsoprydning og læg noget til loppemarkedet. Du kan også hjælpe med
indsamling salg eller lignende.
Vi håber at sidste års hjælpere kommer
igen - men nye hjælpere er meget velkomne. Især søger vi en eller flere til
markedsføringen.
Indsamling af lopper foregår i ugen før
markedet, og gem tingene hjemme til
de bliver hentet.
Kontakt en af nedenstående, h vis du
vil være med. Mere om selve loppemarkedet i næste nummer.
Flemming Kristiansen
Jacob Lind
Tlf. nr. 8629 7667
8729 2606
Jacoblind@tdcadsl.dk

Højhus i Mårslet ?
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AKTIVITETER I APRIL 2006
Onsdag d. 5. april 2006, kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Fredag d. 7. april 2006 kl. 14.00
Syng med Fesser Herold

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub
Træværkstedet holder åbent hver tirsdag fra kl. 09.30
– 11.30

Søndag d. 9. april 2006 kl. 14.00
Banko ved Brugerrådet

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
Torsdag d. 6. april 2006
Torsdag d. 20. april 2006

Mandag d. 24. april 2006 kl. 14.00
Kinabilleder v/Kaj Rønnov
Vinterens sidste bankospil bliver
afholdt Palmesøndag d. 9. april kl. 14.00
Vi starter så igen til september.
Vel mødt!

Meddelelser:
Pensionsmedarbejder:
Mandag d. 3. april 2006 kl. 09.00 – 12.00
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Www.maarslet.net
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Når kunsten springer ud….
Når man beskæftiger sig med maleriet, og med kunsten, kan man undertiden blive spurgt om hvorfor man
egentlig går og maler ?
Det er et såkaldt godt spørgsmål, men
et spørgsmål der ikke er et entydigt
svar på.
Alle har fra barnsben tegnet og malet,
langt de fleste holder op igen, men
der er alligevel nogle der
bliver ved hen i voksen alderen. Måske fordi de har et talent at pleje, eller
simpelt her at de opfatter
det som en dejlig beskæftigelse, en
givtig hobby, hvor man hele tiden må
dygtiggøre sig.
For enkelte griber det så meget om
sig, at man søger ind på Kunstakademiet, og forsøger sig med udstillinger
i kantiner og på arbejdspladser og
andre steder.
Fælles for medlemmerne i 1½ mm
stiplet er det nok fordi de ikke kan
lade være at male og beskæftige sig
kreativt. Det er blevet en naturlig ting
for dem.
Kunstnersammenslutningen er således
en broget flok, hvoraf nogen er akademi-uddannet, andre er selvlærte og
absolut hæderlig amatører. Stil og
udtryksformer er vidt forskellige, naturalistiske og
abstrakte ting vises side om side.

Så når foråret kommer, så springer
også kunsten ud, for gennem årtier
har foråret og påsken været
den tid, hvor malere og skulptører
fremviser deres arbejder for publikum, således er det også for
Kunstnersammenslutningen 1½ mm
stiplet, der holder fast i traditionerne
og udstiller i påskedagene
på Testrup Højskole.
Man har i kunstnersammenslutningen
altid villet ud med tingene, ud at vise
frem, så efter nogle år i hovedbygnin-

gen på Vilhelmsborg, er det nu på
syvende år vi udstiller på Testrup
Højskole.
Testrup Højskole, denne kulturens
højborg, har velvilligt givet os lokale
kunstnere lov at disponerer over højskolens musikhus, som næsten er det
ideelle sted at udstille.
Påskeudstillingen har ligesom de foregående år, åbent i 2 dage 1. og 2.
påskedag (16 og 17 april),
begge helligdage er der åbent for publikum mellem 11.00 og 17.00.
1. påskedag er der åbning og fernisering kl. 11.00, hvor udstillingen byder
på lidt vin.
Dette års udstilling har en enkelt væg
med et fælles tema, som sammenslutningens medlemmer hver for sig skal
forsøge at tolke. Temaet er i år 40 +
40. Er det lysår, - knappenåle eller
centimetermål ?
Ingen ved endnu hvad de enkelte udstillere finder på over dette tema.
Det er kunstnersammenslutningens
håb at rigtig mange vil lægge vejen
om ad Testrup. Har man gæster i påskedagene, så tag dem med. Alle er
velkomne, - og der bliver nok at se
på. Ellers har udstillingen lille cafe
åbent, hvor man kan få sig en kop
kaffe og en snak med udstillerne.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
http://www.maarslet-bladet.dk
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Rigtig god åbning for Ylle Dylle Dolle
Der var godt gang i butikken, da den
nye børnetøjsbutik Ylle Dylle Dolle
på torvet i Beder slog dørene op torsdag d. 26. januar. Lige fra morgenstunden af stod kunderne klar til at
benytte sig af de gode åbningstilbud.
”Interessen oversteg mine vildeste
forventninger,” fortæller en glad indehaver Malene Skyum Jensen.
Dagen igennem var der konstant
handlende og der var også tænkt på
børnene, der fik gratis popcorn, fastelavnsboller og balloner.
”Det var en rigtig dejlig dag. Og mange af kunderne gav udtryk for, at de
var glade for at det netop var en børnetøjsbutik
der åbnede,” siger Malene.
I løbet af dagen blev der også afholdt
en konkurrence, hvor det gjaldt om at
tegne de tre små lodne trolde Ylle
Dylle og Dolle. De to udtrukne vinde-

re fik hver et gavekort med to billetter
til Malling Bio.

Her er den ene af vinderne Tobias
Gammelgård fra Malling. Den anden vinder Mathilde Benfeldt blev
desværre ikke fanget på et billede.

Ylle Dylle Dolle har slået sig op på
tøj til drenge og piger mellem 0 og 12
år, men kunderne har også i den første
tid efter åbningen efterspurgt tøj til
lidt ældre børn op til 16 år.
”Derfor har jeg allerede lavet en aftale med et nyt mærke, Noise, der størrelsesmæssigt går fra 8 til 16 år,” fortæller Malene, der er i fuld gang med
at fylde endnu flere nye forårsvarer på
hylderne.
Et nyt tiltag i butikken bliver de såkaldte ”10 procents aftener”, som Malene planlægger at afholde to gange
om året. Her inviteres de kunder, der
har tilmeldt sig butikkens nyhedsbrev
inden for efter lukketid til en hyggelig
aften med gode tilbud.

Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Www.maarslet.net
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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 til arkivet er fra skolens
parkeringsplads på Obstrupvej.
I april måned er det onsdag den 12. april
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:

Smid ikke noget ud,
når du skal flytte eller måske bare er
ved at rydde op.
Egnsarkivet modtager
arkivalier, billeder m.m.,
der er med til at
bevare sognehistorien.

www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

Kære hundeejere i Mårslet
Jeg har lige været ude på en løbetur
her i Mårslet bl.a. på stamvejen til
Hørretløkken og på Præstegårdsvej.
Og hvis nogen havde set mig, var jeg
blevet sendt ind til Direktoratet for
Gakkede Gangarter, ikke for min

manglende kondition men fordi jeg
prøvede at undgå at træde i hundeefterladenskaber. De ligger over det
hele.
Jeg kan bestemt godt lide hunde, men
kære hundeejere vil I ikke godt være

søde at fjerne jeres hundes hømhøm`er, så vi alle kan færdes uden
risiko for at bringe noget med hjem
under sko eller barnevogne.
På forhånd tak.
Fie Hofman
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40 grønne pigespejdere i Mårslet – med plads til flere!
De grønne pigespejdere i Mårslet er
efterhånden en stor Gruppe: 25 Grønsmutter (piger fra 2.- 4. klasse) –
hvoraf 19 skal rykke op til storspejderne efter sommerferien; 12 storspejdere (piger fra 5. klasse) samt 12
rangere/ledere (voksne).
Derudover er vores Gruppe så privilegerede at have en aktiv og engageret
forældregruppe!
Efter oprykningen til august har flokken altså plads til mange flere friske
piger. Vi har dog besluttet, at vi allerede nu vil forsøge at få flere af de
yngste smutter, og vil derfor invitere
alle piger fra 2. og 3. klasse til "åbenhus-aften/venindeaften" onsdag d.
19. april kl. 18.00 – 20.00 i Spejderhuset på Obstrupvej 6 (lige overfor
SFOèn). Vi vil sørge for at uddele
invitationer til alle piger fra 2. og 3.
klasse.
Vi håber naturligvis, at se mange nye
piger denne aften, og at en del af disse har lyst til at fortsætte "Spejderiet"
derefter. Eventuelle nye piger er naturligvis meget velkomne til at deltage i årets store oplevelse – SOMMERLEJREN – som i år foregår i
uge 27 fra mandag d. 3. juli til fredag
d. 7. juli. Vi skal bo i en dejlig hytte,
"Ravnsøhytten", som ligger lige ned
til Ravn Sø.
Piger fra 1. klasse er velkomne til at
starte hos os/besøge os fra onsdag
d. 7. juni! Også her vil vi sørge for at
uddele invitationer i god tid inden
mødet. Disse piger er selvfølgelig
også velkomne til at deltage i vores
Sommerlejr. De kan deltage hele ugen
eller blot et par dage!
Voksne, der har lyst/tid til at tage
en tørn som leder/som hjælper, er
også RIGTIG MEGET VELKOMNE! Vi har meget brug for hjælp især hos stor-spejerne, som jo efter
sommerferien består af ca. 30 piger.
Du/I bedes kontakte vores Gruppeleder (telefonnummer: 8629 441), hvis
du/I kan hjælpe os!!
For at fortælle lidt om, hvad det vil
sige at være hos Troldeungerne (det

hedder vores flok her i Mårslet), vil vi
nævne lidt af det, vi allerede har lavet
her i 2006, og noget af det fremtiden
vil byde på.
Da mange af Troldeungernes piger er
relativt nystartede (fra foråret 2005),
er en del af årets første måneder gået
med at dekorere sidde-puder, tallerkenposer og ikke mindst bålkapper.
De lidt mere "garvede" piger, har
imens arbejdet med "vand som ressource"; er i gang med et "kartoffelspirings-kasse-forsøg"; lavet spejderspil; malet malerier ud fra temaet
Spejderi og lavet Tipskupon-løb.
Derudover sørger vi for at lege, synge
og snakke sammen til hvert møde.
Desuden har I måske truffet os i forbindelse med Fastelavnsgudstjensten
og til Folkekirkens Nødhjælps indsamling.
I resten af foråret skal der naturligvis
også ske en masse ting: vi skal have
bål og bålmad nogle gange; vi skal ud
på et par gode traveture (så vi er klar
til en god lang travetur på vores sommerlejr); vi skal på løb; måske bliver
vi tildelt detektivopgaver fra DGPE
(De Grønne Pigespejderes Efterretningstjeneste); nogle skal tage dolkebevis; vi skal på "bombe-jagt"; undersøge ting i naturen; på forårsweekend
d. 28. – 30. april og trykke Troldeunge T-shirts. Til slut i perioden vil vi
starte på et par duelighedstegn fra det
netop udkomne arbejds-stof, nemlig
"Spejderi i Grønsmuttehøjde" og
"lejrliv".

De grønne pigespejdere er klar til
at sælge lodsedler!
Igen i år er byens grønne pigespejdere
klar til at sælge skrabelodder
(nutidens lodsedler) i Mårslet og omegn. Salgsperioden er fra 1. april til 1.
juli 2006.
Vi håber, at I igen vil tage godt imod
os, og håber naturligvis også at slå
vores foreløbige rekord fra sidste år
med ca. 1100 solgte lodder.
Mårslet Gruppe tjener 10,- kr. pr.
solgt skrabelod, og de indtjente penge
er en vigtig indtægtskile for os. Pengene bruges til diverse materialer,
tovværk, patruljekasser, spader,
weekends, sommerlejr, opsparing til
næste års Landslejr, uddannelse af
vores ledere m.m.
Vi vil igen i år "stemme dørklokker";
stå foran Brugsen i Mårslet og Kvickly i Tranbjerg
Kontaktpersoner for De grønne
pigespejdere:
Hvis du vil høre mere om Troldeungerne (Spejderiet for piger i 2. til 4.
klasse), er du/I meget velkomne til at
kontakte Flokleder: Lone Heltborg
Jacobsen, telefon 8629 4751.
Du/I kan også ringe til vores Gruppeleder: Lene Risør, telefon 8629 4411.
Hvis du/I har brugte uniformer m.m.
til salg (til De grønne pigespejdere),
kan du også kontakte ovenstående.
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Få mere ud af annoncepengene
Mårslet-bladet tilbyder annoncørerne at få besøg af en tegner, som dels vil skrive en kortere tekst om firmaetinstitutionen og dels tegne en profil . Profiler konfereres med rekvirenten før offentliggørelse. Ring til redaktionen eller
direkte til tegneren. Se side 35.
S. Voxtorp på 86 29 17 59 - send E-mail piavoxtorp@events.dk
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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