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- om at være gradbøjet senior i Mårslet
Jeg er een af dem - altså een af de ca. 1000 seniorer som bor i 8320 Mårslet. I hvert fald som det ser ud lige nu. Før de nye udstykninger.. Man
siger i byen, at jeg bor der hvor de gamle bor - oppe i Rynkeby i det
nordlige Mårslet. Jeg er ikke gammel, og det er de andre heroppe i øvrigt
heller ikke - vi er seniorer. Vi er hverken gamle, ældre eller ældst - vi er
seniorer. Man kan være senior, mere senior eller mest senior - altså er vi
alle sammen mere eller mindre seniorer, blot i forskellige aldre.
Vi er nemlig gradbøjede seniorer.
Vi seniorer er ikke gamle - men vi har rynker - nogle af os i hvert fald.
Jeg kender mange i byen som har rynker. På Ovesdal, i Borrevænget, på
Bedervej, på Gyldenskronevej, på Åbakken, ja faktisk også i Midtbyen
og på Præstegårdsvej, og faktisk har jeg også set et par stykke fra
Frøkjærparken og Langballevænget. Men de bor da ikke i noget som kaldes Rynkeby ???? - hvorfor nu ikke det ????
Men vi ægte seniorer - vi med de rigtige rynker - vi holder sammen. Vi
har i årevis kæmpet for at få disse rynker - og nu vi har fået dem - passer
vi på dem. Vi har fortjent dem, hvis nogen har. Vi er nemlig gradbøjede - og i øvrigt så klær`de os. Vi er hverken gamle, ældre eller ældst. Vi
bor på Kildevang, Hørretløkken, i Hasselhegnet, i Carlsminde, og i Visbjerg Hegn og vi får snart styrket både vores midtbane og vores angreb,
når de nye udstykninger i sydbyen er på plads. Det ser vi frem til.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.

Alvorlig spøg til side - med andre ord - man er senior lige præcist der
hvor man er, uanset årgang - og aller vigtigst, man er senior lige der
Redaktionen forbeholder sig ret til at
hvor livet leves. Hvor skæbnen nu end har ført een hen.
redigere indleveret og offentliggjort stof.
Mårslet er en god by at blive senior i - kommende Mårslet-seniorer vælger at blive i byen og leve deres seniorliv her - nye seniorer kommer til
Deadline er den 10. i måneden for stof til
udefra, fordi de har hørt at Mårslet er et godt sted at være. De er meget
efterfølgende nummer.
velkomne. Der er masser af aktivitet - det er blot op til den enkelte at
Udkommer hver måned i et oplag på 1800 blande sig, hvis man vil. F.eks i een af byens 53 foreninger, men også
stk.— dog ikke i januar og august.
meget mere. En senior med livserfaring og ballast vil altid være velkommen. Det sidste nye og glædelige er således også, at Mårslet Fællesråd
Distribution: Post Danmark.
har oprettet et seniorudvalg - her er der mulighed for at udrette noget
Udebliver bladet, så kontakt:
sammen med bl.a. andre seniorer og i øvrigt alle andre, men med det forHans Bach
mål at gøre noget for seniorer. God ide.
Tlf. 86 29 08 57

Finn Smerup
"en gradbøjet senior - årgang 41"
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Stort og småt fra Fællesrådet
Siden sidst
- Fællesråd har sponseret 550 kroner
til flagallé som gave til Mårslet skolen i anledning i af 75 årsdagen.
- Placering med tegning af genbrugscontainerplads er udsendt af Poul Hakon Poulsen. Containerne foreslås
anbragt ved det levende hegn nord for
parkeringspladsen ved Fakta.
Ejer af jord (kommunen) har accepteret – så nu mangler vi bare belægning,
som vi har bedt affaldskontoret om at
etablere. Affaldskontoret har lovet at
sætte en affaldskurv op, så man kan
komme af med sin beskidte plastikpose fra flaskerne.
- Fællesrådet bliver normalt orienteret
i forbindelse med evt. dispensationer
fra lokalplaner i området og det blev
bekræftet, at fællesråd har oplysningspligt overfor lokalsamfundet.
FUs fokus skal være almenvellets, og
ikke interesser, som naboerne kunne
have. Vi vil for eftertiden underrette
borgerne i byen om de sager, FU bliver orienteret om.
Trafikudvalg
- Kurt Søe refererede fra det materiale, vi har fået fra ’Trafik og veje’, dels
skolevejsanalyse, dels fra Vejplanen.
Undervejs kom vi ind på Mårslets
særstilling i forhold til vejplanen –
idet vi jo lige knapt er færdige med
prioriteringen i vejnotatet når indsigelsesfristen for vejplanen udløber.

Vi rundede, om vi skal have et borgermøde, når prioriteringen er overstået, men der er mere stemning for
en orientering. Måske offentliggørelse
fulgt op med en cafe, hvor vi i et tidsrum er til stede og klar til en snak om
planen og rationalet bag prioriteringen.
•
- Vejplanens lokale indhold:
•
Sti mellem Testrup og Mårslet:
1.4 mill kr i 2008
•
Fortov syd ud af Tandervej til
ny udstykning: 1.8 mill kr i 2007
•
Cykelforbindelse mellem Mårslet og Vilhelmsborg bevilget i
2005 og udførsel i 2006.
Synligørelse af fodgængerovergang
ved Tandervej/Obstrupvej (ikke fastlagt tidsmæssigt)
- Indsigelsesfristen til vejplanen var
29/3. Kurt Søe skriver til vejkontoret
og får forhåbentligt lov til at komme
med vores bud senere, når tingene er
klar. De ting, der er med på 2006 budgettet, kan der nok ikke rokkes ved.
Lokalplanudvalg (Nymarksvej)
- Erling Sørensen og Birthe Jørgensen
undersøger baggrund for skoleprognose. Det er uforståeligt at så mange
huse giver så lidt vækst på skolen.
- På næste møde skal vi ud fra vores
skriftlige reaktion på tidligere lokalplaner prøve at skrive os frem til hvad
vi mener om ’Lokalplanen ved
Nymarksvej’.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
- Der skal laves plads til daginstitution i lokalplanen. Grundejerforeningen
’Bedervej 10-82’ forsøg på at sælge
jord til en institution på Bedervej bliver ikke til noget, har kommunen netop meddelt..
Miljøudvalg
- Hold-rent dag på lørdag 1/4. Brugs
og bager sponserer som sædvanlig. Se
miljøreferat for detaljer.
- Åen får en hård behandling i forbindelse med nybyggeriet.
Teknisk kontor kontaktes for at få
reglerne at vide og få dem overholdt.
- Der var et forslag om landmændene
ikke på webben kan annoncere dagen
før, at de foretager gylleudkørsel, i
forsøget på at beboerne i en vis udstrækning kan tage højde for lugtgenerne. Ivan ringer til de pågældende
landmænd, for at få dem med på ideen.
- Kampagnegruppen
Plan om trafiktælling ved skolen en-

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24
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Enkeltmedlemmer i Mårslet Fællesråd
Det skal være muligt for andre end
foreninger at være medlem af Mårslet
Fællesråd! Det har fællesrådets repræsentantskab besluttet gennem en vedtægtsændring på et ekstraordinært
møde.
Baggrund for ændringen
Der har egentlig været ”varmet op” til
denne beslutning i mange år. Under
projektet ”Mårslet – fra Væreby til
Leveby” arbejdede en gruppe med
ideer om et borgerråd, som var langt
mere vidtgående end det nu vedtagne.
Dette borgerråd skulle vælges ved
direkte valg og have udvidede beføjelser i forhold til det nuværende fællesråd. Da store dele af borgerinddragelsen i Århus Kommune sker via
fællesrådene, og da disse pr. definition er foreningernes fællesråd, var
disse tanker i høj grad på kollisionskurs i forhold til Århus Kommune.

Hvorfor blive enkeltmedlem af fællesrådet?
Strengt taget er der tale om en meget
lille ændring af vedtægterne. Der bliver mulighed for at optage enkeltpersoner som medlem; men disse får ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet, så hvorfor skulle man egentlig
blive medlem? Det kan der være mange grunde til. For det første får man
med et medlemskab en tættere tilknytning til fællesrådet. Man modtager personligt det skriftlige materiale,
såsom regnskaber, indkaldelse til og
beretning fra repræsentantskabsmøder
mm. Man får lov til at støtte fællesrådets arbejde med et beskedent kontingent og støtter herved de aktiviteter,
som fællesrådet har. Der tænkes her
både på Mårslet-Bladet, maarslet.net,
Flagalléen og den lange række af øvrige aktiviteter, som ikke mindst er
forankrede i udvalgene. Selv om man
ikke har stemmeret som enkeltmed-

lem, har man ret til at møde og udtale
sig, hvilket giver mulighed for at påvirke beslutningsprocessen. Vi har
godt nok i de seneste år haft åbne repræsentantskabsmøder, hvor alle er
velkomne; men det er ikke sikret i
vedtægterne og er derfor ikke nogen
selvfølge.
Hvordan bliver man medlem og
hvad koster det?
Man bliver medlem ved at henvende
sig til kassereren, som så sender et
girokort! FU har fastsat kontingentet
for 2006 til 150,-. Kontingentets størrelse fastsættes i øvrigt af repræsentantskabet.
Er du interesseret?
Så kontakt
Keld Schmidt-Møller
Kasserer ksm@agurk.dk
Tlf. 86 29 34 10
Ovesdal 38

Fest i Borgerhusets have(grundlovsfest)
Grundlovsdag mandag den 5. juni 2006 fejres traditionen tro i Borgerhuset have Banevej 2. Årets grundlovstaler bliver
Anders Errboe, som ikke var sen til at sige ja tak til tilbuddet.
Sædvanen tro vil der være masser af underholdning, boder, konkurrencer og ikke mindst en helt særlig atmosfære og
stemning.
Ovenpå sidste års succes, hvor ikke mindre end 100 Mårsletborgere – unge som gamle deltog, har vi valgt at nogenlunde
samme koncept i år.
Mød op og vær med i den traditionsrige fest. Læs om borgerhuset på www.borgerhus.dk På vores hjemmeside vil vi snarest offentliggøre det endelige program for dagen.
Med venlig borgerhilsen
Bestyrelsen
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Orientering fra Mårslet Vandværk I/S
Vi har i bestyrelsen for Mårslet Vandværk I/S besluttet at få lavet en ny
boring et godt stykke fra vore nuværende. De tre boringer, vi har, ligger
meget tæt ved hinanden, og sker der
en forurening, ja så vil det komme til
at påvirke dem alle. Derfor er det
planlagt at lave en boring i nærheden
af Langballevænget. Vi har i samarbejde med amtet og ingeniørfirmaet
Watertech udpeget det område til at
være velegnet. Vi har fået lavet nogle
undersøgelser i området med hensyn
til lerlag og vandresurser. Der er truffet aftale med lodsejeren, som er År-

hus kommune, og lejeren af jorden.
Ved at placere boringen inde i krattet
(i nærheden af trampestien) vil det
ikke være til gene for jordbrugeren og
andre. Det forventes, at vi skal ned i
en dybde i nærheden af 100 meter.
Herefter skal der laves en råvandsledning fra stedet til vandværket. Men
det vil først skulle startes, når der er
foretaget prøvepumpning og analyser
af vandet. Den samlede udgift for hele projektet vil være omkring 1,4 mill.
kr. Det er ret mange penge, men set i
lyset af vandværkets størrelse og de
mange nye forbrugere der kommer til,

så er det en god investering. Det skal
også bemærkes at vi flere år har hensat penge til denne investering.
Vi forventer at starte borearbejdet
omkring 1 april.
Det vil kunne give visse gener i det
berørte område, derfor denne orientering.
Hvis der er spørgsmål kan jeg kontaktes på tlf. 23 49 97 99.
Med venlig hilsen
Willy Tang
Formand for vandværket.
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2005
I år 2000 kom der en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om at genoptage udnævnelsen af en mand
eller kvinde til

"Årets Mårslet-borger"
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en ak-tiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller
andet til glæde for børn, unge eller ældre.
Udvælgelsen blandt de indstillede foretages af en komité med de seneste 2 prismodtagere samt lederen af Nordea i Mårslet.
Komitéen består i år af:

* Kim Rasmussen som modtager af prisen i 2004
* Hanne Torp Jensen som modtager af prisen i 2005
* Vibeke Rosendahl fra Nordea i Mårslet
Kåringen finder sted pinselørdag den 3. juni 2006 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet.
Begrundede indstillinger sendes til eller indleveres i Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 22. maj 2006.
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SENIORER
i

MÅRSLET
Den 3. maj kl. 14:30 - ca. 17:00 i kantinen på Mårslet Skole
Mårslet Aftenskole indbyder til en eftermiddag, hvor I - over en kop kaffe og en kage - kan
være med til at fastlægge, hvilke tilbud aftenskolen skal komme med til efteråret. Der er også
andre muligheder end “12 om en lærer”.
Følgende vil give små oplæg:

Jørgen Lauritsen:
Harald Westergaard Andersen:
Birgitte Eichild:
Svend Axelsen:
Rie Hvolby:
Helene Koefoed:

Dine digitale billeder og computeren.
Et historisk emne
Bevægelseslære
Hensyntagende yoga
Hvad er kosmos?
Knipling
Akrylmaling

Tilmelding: Enten i boxen i Brugsen eller til Bent Bauning på tlf. 86 29 06 49.
(Dette er nødvendigt af hensyn til kaffe og kage)

Det er gratis at deltage.
- men hvad med:
Matematik?

Danseaften/eftermiddag?
Madhold?
Litteratur?
Strikkeklub?
Engelsk?
Sangaften/eftermiddag?
Mavedans?
Foredrag?

MÅRSLET AFTENSKOLE
Foto: Jørgen Wolek - www.foto-arkiv.dk © 2006
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Privatundervisning:

Når tungen vil slå knuder
Tidligere lærer og talepædagog har påtaget sig at lære
thailandsk kvinde at tale dansk.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

- Prøv igen: Kan du lave mad?
Ordene udtales l a n g s o m t og
tydeligt, og efter lidt tøven kommer
det:
- Karn du larve mal!

Nongluck Ruanchan og Erik Frost
Vi er til danskundervisning hjemme
hos Erik Frost på Obstrupvej i Mårslet.
Eleven er den 43-årige Nongluck Ruanchan fra Bangkok i Thailand.
Navnet er ikke sådan helt let for os
danskere, så for nemheds skyld bruger
hun sit kælenavn Sara.

blev til et venskab, der efterhånden
udviklede sig.
Sara har været gift før - i et arrangeret ægteskab - men har ikke selv
børn, og hun er nr. to i en søskendeflok på seks; fem piger og en dreng.

gang i flere forretninger i Thailand,
bl.a. frisørsalon med mange ansatte,
og går med planer om ”- noget med
thai-mad til danskerne”, når hun - efter tre måneder i Bangkok - atter vender tilbage til Danmark.
- Reglerne siger, at jeg skal være
Willy havde været separeret et
ude af landet i 3 måneder, før jeg igen
kan vende tilbage på et turistvisum,
som så igen kun gælder 3 måneder,
siger Sara.
Hvis Sara og Willy vælger at gifte
sig, skal der søges om familiesammenføring, før Sara kan få permanent
opholdstilladelse i Danmark, og det
skal ske i Thailand.
Så indtil videre er der kun at pendle
den halve jord rundt hver tredje måned!

Sproget
- Vi taler engelsk sammen, men jeg
ville gerne lære dansk så hurtigt som
muligt, så var det heldigt, at Erik
Frost, der er tidligere sproglærer, bor
- prøv nu at sige som der står her….. næsten lige ved siden af, siger Sara og
indrømmer, at hun syntes det er meget
stykke tid, og i foråret, hvor Sara svært, når det er ord med ”blødt” d
kom til landet for første gang, flytte- eller ord med ø.
de hun ind til ham i Frøkærparken.
Undervisningen foregår i en behaSara er her på et turistvisum, men
det gælder kun i tre måneder, så midt
i maj følger Willy hende tilbage til

- Prøv lige at sige det en gang til!
- sig nu efter mig…...
Sara kom til Danmark for to måneder
siden for at besøge teletekniker Willy
Tang, men skal i maj igen tilbage til
Thailand, når hendes visum udløber.
De to mødte hinanden i Bangkok,
hvor Willy Tang havde et ophold, udstationeret for Danida i Bhutan, og det

- det er svært: ”BRØD….”

gelig afslappet atmosfære, hvor latteren gang på gang indgår som en helt
Thailand, og de ser begge med læng- naturlig del af indlæringen.
sel frem til et gensyn igen i august.
- Sara er en meget begavet elev, der
hurtigt fornemmer sprogets melodi,
Pige med visioner
og særheder, siger Erik Frost, der terSara er, hvad man kan kalde, en per med Sara et par timer om ugen.
rigtig iværksættertype. Hun har sat

MÅRSLET-bladet MAJ 2006

11

Collage fra
skolefesten

Politiker for
en dag

Se billederne taget af Uth

Læs MSV formandens indlæg

Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

75 års jubilæet i pomp og pragt
Skolens 75 års jubilæum blev fejret
godt og grundigt i den sidste uge af
marts. I tiden op til jubilæet var temaet i undervisningen 30´erne. Det
var herligt at se piger med kjoler, forklæder og fletninger med sløjfer og
drenge i knickers, pullover og vandkæmmet hår med sideskilning møde
op og opfører sig som børn i 30´ernes
danske skole. Forældrene havde gjort
et stort arbejde, og eleverne havde en
sjov, lærerig og uforglemmelig oplevelse.
Til skolefesterne for henholdsvis de
yngste og ældste elever opførte 6.
klasserne en musical, hvor holdene i
drama, sløjd, billedkunst, musik og
håndarbejde stod for manuskript,
sminkning, kulisser, regi , kostymer
og musikledsagelse til forestillingen
” Det er alligevel det samme”. Det
var en flot forestilling, hvor en almindelig klasse på Mårslet Skole fik besøg af Alma fra 30´erne, der boede
på Elværksvej, som er det nuværende
Langballevej. Moralen i stykket var
kort fortalt, at det kun er det materielle, der adskiller datidens unge med
vore dages unge. Traditionen tro havde 4. klasserne boder i kantinen, og

Nutidens SFO-børn i 30er-klæder — Læs SFOens indlæg.

rundt i klasserne havde forældrerådene
arrangeret diverse boder, hvor der kunne købes mad og drikke, og hvor overskudet gik til klassekasserne. Skolebestyrelsen har iværksat en evaluering af
skolefesten i klasseforældrerådene for

at få en pejling af, hvordan skolefesten opleves af forældrene.
Fredag var selve jubilæumsdagen,
hvor børnene på vej til skole blev
mødt af flagalléen, som var Fællesrådets gave til skolen.

Dagen startede med udvidet morgensang i A-huset og åbent hus på hele
skolen. Vi ønskede bl.a. at give folk
uden særlig tilknytning til skolen adgang til at følge undervisningen anno
2006. Det var dog nok mest forældre,
bedsteforældre og kommende forældre,
der mødte op. Kl. 10.00 var der fællessamling i skolegården, hvor lærerorkesteret spillede, og det var dejligt bl.a. at
se alle skolens elever, lærere og frem-

MÅRSLET-bladet MAJ 2006
mødte forældre deltage i den efterhånden traditionelle boogie-woogie.
Seancen i skolegården afsluttedes
med, at isbilen kørte ind i skolegården, og så var der is til alle.
Fredag eftermiddag kl. 15-17 var der
reception. Blandt gaverne var tre japanske kirsebærtræer fra daginstitutionerne i byen, som er blevet plantet
ved skolens indgang, et maleri af en
af skolens tidligere lærere Finn Have,

som en gave fra tidligere ansatte, og
fra menighedsrådet undervisningsmateriale til kristendomsundervisningen
for blot at nævne nogle.
Vi vil fra skolens side gerne sige tak
til alle, som har bidraget til, at alle
med tilknytning til Mårslet Skole har
fået en uforglemmelig oplevelse.

Mårslet skole fik børnebogsillustratoren Cato ThauJensen til at tegne skolens 75 års jubilæumsplakat. Den
kan købes for kr. 25,- på kontoret og af klasselærerne.
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Skolefesten 06
Fotos af KELD UTH, lærer og bibliotekar
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Nyt fra
Af DIDDE, Oasen
Skolefest
Tirsdag d. 28 marts var der skolefest
for 0. til 4. klassetrin. SFO’en havde
lavet en gangsterbar fra 30’erne i Ahuset, da det havde været tema i klasserne i ugerne optil. Det var en rigtig
hyggelig aften, hvor mange børn var
imponerede over, at en maskinpistol
kunne åbne sodavand.
Maleriprojekt
Gul stue (0.klasserne) har været i
gang med at male flotte malerier til at
pynte stuen med. Christina har lært
børnene forskellige teknikker til at
skabe et vellykket maleri og de har
været vilde med at være med i processen. De flotte resultater hænger på
Gul Stue, I er velkomne til at komme
forbi og se dem.
Udeuger
Som tidligere nævnt er Ole Adolphsen
ansat som udepædagog i en tidsbegrænset periode. I skrivende stund har
Grøn Stue (2.klasserne) haft fornøjelsen af at have Ole med i afviklingen
af deres udeuger, og det har været
en stor succes. De har blandt andet lavet sværd, været på ”overlevelsestur”
i Vilhelmsborgskoven, snittet bestik
og været med til at tilberede regnbueørreder, som var levende da Ole kom
med dem.. Vi andre glæder os meget
til at blive inspirerede i vores udeuger.
Forældresamtaler
Alle stuer har været eller er i gang
med de årlige forældresamtaler. Da
der ikke er megen tid til at snakke
med jer forældre i hverdagen, er vi
meget glade for denne lejlighed til at
have en længere samtale om jeres
børn.
Arbejdsdag i SFO
Onsdag d. 17. maj har vi, traditionen
tro, arrangeret en forældrearbejdsdag i
SFO. Her vil vi få hjælp til at forskønne vores dejlige udeområde yderligere, vi glæder os allerede til resultatet.
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Igennem året har vi været med til at sikre, at der kom et stand-up-show om ungdomsproblemer for 8. årgang.
Her blev de unge stillet til ansvar for deres egen ligegyldighed med deres liv ved for megen druk og for lidt snak
om deres virkelige problemer.
Senere har vi holdt ryge-stop kursus, hvor dem der tilmeldte sig som faste rygere eller festrygere fik muligheden for at stoppe allerede nu inden, der sker skade på deres helbred eller brugt for mange af lommepengene på
cigaretter.
Vi er også begyndt at opbygge et Ungdomsråd, hvor de unge får muligheden for, at præge de tilbud vi giver i Mårslet Ungdomsskole og i værestedet Flash. Ved at lytte til og engagere sig med de unge får vi et unikt billede af unge anno 2006.
Ungdomsrådet vil samarbejde med Fællesrådets nye Børn og Unge-udvalg, der er blevet til efter det nye Børn og
Unge-magistrats opståen. Vi ser frem til at kunne afdække de unges fritidsaktiviteter og oplevelser af at være
ung i Mårslet.
Et andet tiltag er rettet mod 7. klasses eleverne, der ofte stopper i Fritidsklubberne og TMG ved forårstid og
først tilbydes nye initiativer en gang hed af efteråret. Derfor vil Mårslet Ungdomsskole via Skoledistriktsmøderne få mere information om, hvad det er for elever der snart skal i 8. kl., og hvad de er interesserede i.
Desuden tilbyder vi at 7. klasses eleverne kan deltage i ungdomsskolens fag og aktiviteter allerede her i foråret.
Oveni laver vi lukkede fester for eleverne, så de oplever og opbygger et stærkt samvær uden at blive påvirket
af de ældre klasser.
Skulle der være nogen, der har gode ideer til at skabe bedre rammer for de unge, er man velkoommen til at kontakte undertegnede.

Af Thomas Gerstrøm, Ungdomsskoleleder

Nye tiltag for de unge i Mårslet

Det ligger Mårslet Ungdomsskole meget på sinde at skabe de bedste remmer for de unge mellem 14-18-årige i deres fritid i Mårslet.
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Telefon: 86290388
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
boh@aaks.aarhus.dk

Unge var politikere
Af STEEN BILLE, Formand for MSV
Debatpartiet, Kubikpartiet, Erhvervspartiet og Værdipartiet. Det er navne
på de partier som havde unge
mårslettere som medlemmer den ene
dag de legede politikere for en dag i
Folketinget på Christiansborg.
Mårslet Skoles Venner støttede oplevelsesturen udi demokrati og folkestyre med 1.500 kroner.
Ved ankomsten blev de valgt ind i de
fire partier efter at have udfyldt et
spørgeskema med deres holdninger
til en række emner. Herefter gik de
unge politikere i gang med dagens
opgave, at tage stilling til tre lovforslag om:
Overvågning af kriminelle, flere soldater til Uranien og gensplejsning af
menneskeaber.
Tidspres og intensitet
Med de unges egne ord gik det politiske spil derefter i gang.
”I starten skal man først sætte sig ind
i sagen man skal behandle i minitinget. Siden skal man træffe beslutninger om hvad ens parti går ind for i
dagen. Man skal også overbevise
vælgerne og de andre partier at man
har ret”.
”Vælgerne er naturligvis virtuelle
ligesom alt andet i kælderen hvor
spillet foregår. Vælgerne består af en
skærm med et ansigt der stiller

spørgsmål, og en skærm med svarmuligheder”.
”Senere skal man fremlægge sit partis holdning i folketingssalen, på talerstolen, til begejstring for nogle og
til frustration for andre. Til sidst afholdes afstemning i folketingssalen,
et valg som styres af folketingets formand Christian Majdahl, dog kun
gennem en videooptagelse”.
”Det hele var så godt lavet at det næsten var som at være en politiker. Jeg
følte personligt det pres når vi skulle
undersøge tingene og alle løb rundt
for at nå de ting vi skulle nå i tide
inden vi skulle ind i den miniudgave
af folketingssalen der var lavet”,
”Og så følge jeg den glæde der opstod når vores lovforslag blev stemt
”for”.
”Det var en fantastisk oplevelse som
godt kan anbefales til andre 8. eller 9.
klasser”.
Medlemsrekord
Mårslet Skoles Venner har aldrig haft
så mange medlemmer som i dag. 235
familier/forældre har tegnet et kontingent á 95 kroner til venneforeningen som kun har ét princip:
Økonomisk at støtte initiativer der
kan give eleverne på alle klassetrin
en oplevelse som rækker ud over den
de kan få i undervisningen.

Adm. leder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aaks.aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen
Thomas Gerstrøm
Telefon: 23 66 39 00
tg@aaks.aarhus.dk
Værestedet Flash
Anders Rasmussen
Telefon: 24 85 97 96
Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk
Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Telefon: 86298115
steenbille@mail.tele.dk
Redaktion af Skolesiderne
Thomas Gerstrøm
Telefon: 23663900
gerstroem@mail.dk
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Pinsen gør forskellen
Af sognepræst Hanne Davidsen

Folket siger, at
julen er den vigtigste højtid. Teologerne siger, at påsken er den vigtigste. Men faktisk er
det nu pinsen, der
gør hele forskellen.
Uden pinse kunne
det hele egentlig være lige meget.
Uden pinse er julefortællingerne om
stalden og krybben, de vise mænd og
stjernen bare nogle søde, hyggelige
og eventyrlige historier. Uden pinse
er påskens budskab om Jesu død og
opstandelse blot nogle fortællinger
om nogle fortidige begivenheder, som
godt nok er fantastiske og dramatiske,
men uden pinsen er de uvedkommende og allerhøjest interessante.
Pinsen er kirkens fødsel
Det er pinsen, der gør forskellen,
for i pinsen kommer Helligånden og
gør fortællingerne om Gud nærværende og betydningsfulde. I pinsen fejrer
vi troens fødsel i hjerterne. I pinsen
fejrer vi den erfaring, at de gamle historier får nutidig og aktuel betydning. Man plejer at sige, at pinsen er
kirkens fødselsdag. Men hvordan det
i grunden? Der er ikke tale om institutionen i hvert fald. Det handler derimod om alle de mennesker, som kirken består af; og som lader sig berøre
af det kristne budskab. Kirken er de
mennesker, som bevæges af evangeliet. Det er denne kirkes fødselsdag vi
fejrer; kirken bestående af de levende
sten, mennesker, der lader sig bevæge
af kærlighedens evangelium.

Pinse er troens fødsel - en gave
Pinse har derfor noget med vort
indre liv at gøre, har noget at gøre
med vor tro, vor tvivl, med vore oplevelser, erfaringer og følelser. Det
vi mærker i vort indre, når en god
historie fængsler og opliver os. Det
er ikke noget, vi er herre over, ligesom vi heller ikke er herre over kærligheden. Vi kan ikke tvinge os selv
til at elske, ligeså lidt som vi kan
tvinge os selv til at tro. Kærligheden
og troen kommer til os som en gave.
Troen er Helligåndens værk.
Pinse er troens fødsel - en opgave
Men ligesom vi med hensyn til
kærligheden også formanes til at
bevare den og kæmpe for den, - i
vielsesritualet hedder det jo: ”Vil du
elske og ære?” - altså der appelleres
til en aktiv indsats, - ligesådan opfordres vi også til at holde fast i troen
og aktivt være med til at holde liv i
den. Det gør vi ved at lytte og ved at
bede.
”Hold fast ved mine ord”, siger Jesus
i en af pinsedagenes prædiketekster.
Altså hør julens historie om Gud, der
sendte sin søn til verden, for at han
skulle fortælle og vise hvem Gud er
og hvordan han er. Hør julens evangelium om, at Guds søn Jesus Kristus er lyset i mørket, er håbet, når
alt ser håbløst ud. Hør påskens budskab om dødens og det ondes nederlag, hør historien om livets sejr påskemorgen. Lyt med et åbnet sind,
og Ånden hvisker i dit hjerte, at det
er sandt alt sammen, overbeviser dig
om, at det ikke bare er gamle ligegyldige historier, nej, de handler alle

sammen om dit liv, for det er alt sammen sket - også for din skyld. Hold
fast i det. Det er din beslutning, at det
også skal gælde for dig.
Den anden måde at holde liv i troen
på er at bede. Jesus var træt af farisæerne, der med deres mange ord udstillede deres fromhed, udvendiggjorde
den. Et enkelt ord, et suk, en tanke fra
hjertet er nok. Altid kan vi ty til Fadervor. Det er så vigtigt, at vi beder til
Gud, sådan som vi er med vor usikkerhed, vor tvivl, vor vrede og bitterhed,
vore spørgsmål, vor dårlige samvittighed. Bønnen hjælper med at holde troen i live, så vi bekræftes i, at det er
sandt, at vi ikke er alene, at Gud er her,
midt i den milde maj, midt i den grønne bøgeskov, lige her i det liv vi lever
med hinanden, lige her i vore hjerter
som vor vejleder og trøster.
Pinse – en ny begyndelse
Søren Ulrik Thomsen har skrevet en
digtsamling, som hedder Det værste og
Det bedste. Digtsamlingen slutter sådan: ”det bedste er at gi’ op omsider
og pludselig mærke det hele begynde:
Det er det bedste for mig.” Det er pinseerfaring. At give op, give fortabt og
så opleve, at man alligevel ikke er fortabt, for noget nyt viser sig. Det mærker man. Noget begynder, ligesom fra
et nulpunkt. Det er ikke noget, vi er
herre over, men det sker. Det er Helligåndens forvandlende kraft, der gør
det. Så giv slip, du kan dog ikke styre
dit liv. Frygt ikke, men tro og lad Gud
råde, en ny vej viser sig.

Glædelig pinse!
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Kirketider i maj
SØNDAG d. 7. maj kl. 10:00
KONFIRMATION 7.a
HANNE DAVIDSEN
FREDAG d. 12. maj kl. 10:00
St. Bededag
KONFIRMATION 7.b
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 14. maj kl. 10:00
KONFIRMATION 7.c
FOTO: JØRGEN LAURITSEN

Kirkeskibet i Mårslet Kirke
”FREDERICUS QUARTUS”
Læs meget mere om dette flotte modelarbejde i Hans Møllers lille publikation
”Mårslet - her hvor vi bor” udgivet af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.

Mårslet Kirke

Salmesangsdag
Fredag den 19. maj kl. 10:00 er der
et arrangement i Mårslet Kirke for 4.
og 5. klasserne.
Det bliver en formiddag, hvor sognepræst Hanne Davidsen vil fortælle
lidt om, hvorfor vi fejrer pinse, men
først og fremmest skal vi synge flere
af vore dejlige pinsesalmer.
Mårslet Kirkes organist Pia Labohn
kommer og spiller til.
Når arrangementet er forbi i kirken,
serveres der is i præstegårdshaven.

er en åben kirke, hvor enhver i dagtimerne kan finde ro og fred i en
stresset hverdag. - Prøv det!

Kirkebil
Til gudstjenesterne i Mårslet
Kirke og ved andre arrangementer
i Kirkens regi, kan ældre og dårligt gående, bestille gratis transport med kirkebil.
Henvendelse til kirketjener Lis
Nissen senest fredag kl. 8:30 på
tlf.nr. 8629 8190.

MGB

Mandagscafeen

Weekendfri
Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri i weekenden den 27.-28. maj.
Embedet passes af sognepræst
Jette Rosenberg Christiansen, Tiset
Præstegård. Tlf.: 8692 7330

hvor man kan droppe ind og få en
hyggelig snak med andre fra sognet, holder sommerpause.
Den åbner igen med kaffe, the og
friske rundstykker
mandag d 11. sept. kl. 9:30 - 11:00

Kildevang
Efter en kop kaffe og lidt hyggesnak i dagligstuen fra
kl. 14, afholdes der - som sædvanlig den første onsdag i
måneden - gudstjeneste på Kildevang. - I maj er det

HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 21. maj kl. 10:00
5. søndag efter påske
Johs. kap. 17, vers 1 - 11
Jesus beder for sine disciple
JETTE R. CHRISTIANSEN
TORSDAG d. 25. maj kl. 10:00
Kristi Himmelfartsdag
Luk. kap. 24, vers 46 - 53
Jesus tages op til Himlen
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 28. maj kl. 11:30
6. søndag efter påske
Johs. kap. 17, vers 20 - 26
Jesus beder for sine disciple
JETTE R. CHRISTIANSEN
Kirketider i juni
Søndag den 4. juni kl. 10:00
(pinsedag)

HD

Mandag den 5. juni kl. 10:00
(2. pinsedag)

OD

Søndag den 11. juni kl. 10:00

JRC

Søndag den 18. juni kl. 10:00

HD

Søndag den 25. juni kl. 9:00

AN

Rettelse
I aprilnummeret af Mårslet Bladet
med kirketiderne for maj, fremgår det,
at det er Hanne Davidsen (HD), der
har konfirmationsgudstjenesten, St.
bededag, fredag den 12.5.
Det er - som nævnt her ovenfor Jette Rosenberg Christiansen (JRC)

onsdag den 3. kl. 14:30
Prædikanten er sognepræst Hanne Davidsen

Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk
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Konfirmationerne i Mårslet Kirke - forår 2006
7. a
Søndag, den 7. maj kl. 10
ved sognepræst Hanne Davidsen
Casper Lykke Rasmussen
Emma Kathrine Beuchert
Esben Bak Larsen
Freya Brøste Frederiksen
Ida Søndergaard Madsen
Jacob Winther Mikkelsen
Julie Leth
Julius Odgaard Nielsen
Krista Knudsen Fallesen
Mads Peter Jespersen Sørensen
Mathias Damgaard Pedersen
Mathias Færgemand Høyer
Mathias Pedersen
Mette Nellemann Gammelgaard
Mie Stilling
Oskar Cordes
Pernille Kjærgaard Kjær
Peter Tobias Mæng Dorph
Rasmus Sperling Larsen
Rikke Sølver Larsen
Sabine Hejgaard Thulesen
Solveig Grøn Jensen
Søren Errboe Sørensen
Thomas Majlund Laursen

7. b
Bededag, fredag den 12. maj kl. 10
ved sognepræst Jette R. Christiansen
Anders Bang Fisker
Anders Busk
Anders Kunnerup Nielsen
Andreas Stampe Villadsen
Ann Sofie Thomsen
Anne Kirstine Christiansen
Benjamin Lange
Bo Mikkel Andersen
Chenin Taaning Wichaidit
Christian Jakobsen
Christian Niclas M Christiansen
Diana Madsen
Ditte Skytte Nordentoft Nielsen
Elisabeth Brødsgaard Knudsen
Frederik Jæger Jacobsen
Frederik Petri Svenningsen
Jeanett Normand Anesen
Julie Christensen Harboe
Kasper Gravgaard Schulz
Katrine Wendelbo Reimer
Louis Stenderup Høgh Kristensen
Mads Friis Mønster
Morten Bondrup Petersen
Olivia Braüner Bjerge
Rasmus Rykær Simonsen
Signe Skovgaard-Hansen
Simon Bjerre
Tascha Mylendorf-Andresen

7. c
Søndag, den 14. maj kl. 10
ved sognepræst Hanne Davidsen
Alice Wienke Jørgensen
Emil Højbjerre Thomsen
Emilie Hove Gyldensted
Henriette Kragh Jespersen
Johan Vinding Bay
Kim Risager Poulsen
Lasse Helge Madsen
Line Klink Raunkjær
Louisa Rosendal Poulsen
Lærke Kragh Kristensen
Maja Bruhn
Mette Sandager Sørensen
Rikke Skifte Larsen
Sarah Reintoft Henriksen
Silas Carlsen
Simone Østerberg Hansen
Siri Margrethe Lassen de Neergaard
Stefan Boldsen Hansen
Tobias Kastbjerg Hauge Nielsen
Trine Bojsen Johansen
Wim Damgaard Rothuizen

Fremtidige konfirmationsdage:
2007: 29. april; 4. maj; 6. maj 2008: 13. april; 18. april; 20. april 2009: 3. maj; 8. maj; 10. maj 2010: 25. april; 30. april; 2. maj

Minikonfirmandafslutning
Festlig afslutning i Sognehuset palmesøndag d. 9. april.
Foto: Jørgen Lauritsen

Minikonfirmanderne - i daglig tale
kaldet minierne - har nu afsluttet deres 7 måneders program med et lille
arrangement i Sognehuset.
Pia Labohn fortalte om kirkens kor,
og Naja, der er en af korskoleeleverne, om det at synge i kirkens kor.

Naja og Pia Labohn.

Efter et let traktement fik alle
overrakt et diplom som et bevis på
deres deltagelse. Forud var gået en
gudstjeneste i kirken med sognepræst Hanne Davidsen, der også,
sammen med sognemedhjælper
Mette Grøn Bugge, har stået for undervisningsforløbet.

Sognemedhjælper Mette Grøn Bugge
uddeler her diplomer til 3.a

Alle bordene i Sognehuset var besat af minikonfirmanderne fra 3.a, 3.b og 3.c og mange med familie
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Præsteindsættelse i Grenå:

Fast arbejde
Tidligere sognemedhjælper ved Mårslet Kirke, cand.teol. Kenneth
Sørensen, ansat som kirkebogsførende sognepræst i Grenå.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Det var en strålende, smuk forårssøndag den 19. marts 2006, og Grenå
Kirke blev helt fyldt op, så bænkene i
sideskibet måtte tages i brug.
Præcis kl. 10 - til præludium og korsang - trådte præsteprocessionen ind
med provst Anders Gustav Holt og
Kenneth Sørensen i spidsen.

Provst Anders Gustav Holt (tv) overrækker Kenneth Sørensen beviserne på
ansættelsen som sognepræst i Grenå.
Efter den første læsning præsenterede provsten menigheden for deres nye
sognepræst, som fik overrakt ansættelsespapirerne fra kirkeminister Bertel
Haarder og biskop Kjeld Holm, og
herefter var det så Kenneth Sørensen
der stod for gudstjenesten med både
altergang og barnedåb.
I sin prædiken drog han en parallel
fra historien i Det Gamle Testamente
om israelitternes rådvildhed og modløshed i ørkenen, mens Moses er på
bjerget for at modtage de 10 bud, til
nutidens rådvildhed i et forvirret og
forvansket mediebillede, hvor det som dengang - kan være svært at holde
fokus på det, der er det væsentlige.
Salmesangen var hele vejen, på festlig vis, ledsaget af kirkens dejlige kor,
og der var solonumre, der i deres rytme kunne lede tanken hen på negro
spirituals.
Efter barnedåb var der altergang - i
flere omgange, og her blev Kenneth
Sørensen bistået af kirkens anden sognepræst Lene Højholt.

Efter postludiet var der dækket op
til reception i kirkens sideskib. Menighedsrådets
formand Dorte Bondgaard
Nielsen gjorde
i en tale rede
for nogle af de
overvejelser
man
havde
haft, da den
Dorte Bondgaard rette kandidat
skulle findes.
Nielsen
- Vi har bl.a.
lagt vægt på Kenneth Sørensens
store erfaring med ungdomsarbejdet, først som lærer og de sidste
par år som sognemedhjælper i
Mårslet. Herudover var det vigtigt
for os, at det var en person med
humoristisk sans!
Jo, det var en festlig dag i Grenå
Kirke. Og her fra Mårslet Kirke og
Sogn ønsker vi Kenneth Sørensen
og hans familie alt mulig held og
lykke i deres nye tilværelse.

Grenå Kirke

ke i 2 år fra august 2003, hvor han
blandt meget andet gjorde en stor indsats med minikonfirmanderne i kirke/
skolesamarbejdet.
Så Kenneth vil være husket af mange
af de kommende konfirmander.

Kenneth Sørensen lytter til ordene fra
menighedsrådets formand.

Kenneth Sørensen var ansat som
sognemedhjælper ved Mårslet Kir-

Også Kenneths familie var naturligvis
til stede på denne store dag. Her med
datteren Alma og hans forlovede Toni.

Mon ikke det er et godt råd den
tidligere sognepræst og nu pastor
emeritus Bent Lumholt (tv), giver
sin efterfølger Kenneth Sørensen.

- Tak for i dag. Kenneth Sørensen
tager afsked med kirkegængerne.
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Mårslet Kirkes Kor:

Norbusangfestival
Det er nu 8. gang, Mårslet Kirkes Kor deltager i den nordiske
korfestival for børne- og ungdomskor.
Af korleder Pia Labohn

Mårslet Kirkes Kor har efterhånden
være vidt omkring.
I 1998 deltog det for første gang i
Stavanger, Norge, i 2000 var det Reykjavik, Island, i 2001 Kalmar, Sverige,
i 2002 Esbjerg, Danmark, i 2003 Bodø
i Nordnorge, i 2004 Åbo i Finland, og
sidste år Västerås i Sverige.
Danmark er vært i år.
I år går turen så til Odense, hvor det
er Danmark, der står for det store arrangement. Der deltager omkring 700 børne- og ungdomskorsangere fra de 5
nordiske lande.
Arrangementet afvikles i Kr. Himmelfartsferien i dagene 25.- 28. maj.
Workshops
Som i de tidligere år inddeles alle
korene i forskellige workshops.
Mårslet Kirkes
Kor deltager i
workshop
for
rytmisk kor. Titlen er:
”Jeg er klar, bandet er klar, hvad
Thue Thesbjerg
med dig?”
Instruktøren er den kendte korinstruktør Thue Thesbjerg.
PRIVATFOTO
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Indstudering af stort fællesværk
Endvidere skal alle 700 sangere
synge sammen. Fællesværket "Et
fynsk eventyr" har musik af komponisten Finn Jørgensen, som er velkendt som en dygtig komponist og
dirigent for børne- og ungdomskor.
Han kommer selv og indstuderer og
dirigerer værket.
Teksterne fortæller eventyrene om
”Tommelise”, ”Hyrdinden og skorstensfejeren”, ”Hvad fatter gør”,
”Svinedrengen” og ”Toppen og Bolden”.
Desuden er der nogle sange, som
fortæller om Fyn og om Odense.
Afsluttende søndagskoncert
Afslutningskoncerten, hvor resultaterne af workshoparbejdet og fællesværket med de 700 deltagere kan
høres, finder sted
søndag den 28. maj kl. 14:00
i ”Carl Nielsen Salen” i Odense
Koncerthus.
Billetter á 40 kr. kan købes ved
indgangen. Børn under 15 år gratis.
I år deltager 14 piger, 1 korforælder,
sognemedhjælper Mette Grøn Bugge
og korleder Pia Labohn.

Västerås 2005

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.

I sidste års workshop i Västerås var pigerne i den afro-caribiske gruppe. De
lærte sange og danse fra Haiti under ledelse af skuespiller Sanna Kälmann.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Ebbe Nørgård Pedersen
Langballevej 108
Tlf. 8629 7155
meeb.maarslet@mail.tele.dk

22

MÅRSLET-bladet MAJ 2006

Minikonfirmanderne:

Religionsorienteringsløb
Orienteringsløb med seriøse bibelske poster og opgaver som led i undervisningen.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Den uskrevne regel om at ”man da
ikke løber på en kirkegård”, var svær
at overholde, da minikonfirmanderne
om formiddagen den 16. marts, som
led i undervisningen, deltog i et veritabelt religionsorienteringsløb.
Det gik over stok og sten i et forrygende terrænløb, udformet og tilrettelagt af sognemedhjælper Mette
Grøn Bugge, der har stået for under-

visningen i de sidste 5 måneder.
Der var ialt 7 poster, fordelt fra
Sognehuset i vest over kirkegård og
våbenhus til graverkontoret i øst.

Flere af posterne var bemandede
med frivillige bl.a. fra menighedsrådet,
og for at virkeliggøre illusionerne, var
de klædt i et kostume, der passede til
de situationer og opgaver, som børnene skulle løse.

Her kommer Camilla, Marcus,
Anine og Simon på besøg hos Zakæus (personificeret ved Jens Bech)

”Disciplene”, Helene, Oskar, Nicole
og Søren, skal her bevise deres identitet
overfor Maria Magdalene (Else Kjemtrup) før opgaven stilles: Find en god
gave til Jesus!

ria Magdalene, betydning af tegnene
for ”født” og ”død” på gravsten. De
mødte Zakæus og skulle til sidst sejle
over Genesaret sø gennem fiktive skær
og farefulde klipper.

På alle posterne var der opgaver,
der havde relationer til historier og
hændelser beskrevet i Det Nye Testamente, og som børnene på et eller
andet tidspunkt havde stiftet bekendtskab med i undervisningen.
Børnene prøvede, hvad det vil sige
at være blind og afhængig af andres
barmhjertighed. Der var opgave om
enkens søn fra Nain; besøg hos Ma-

Efter et vel gennemført arrangement
på denne kolde og blæsende martsdag,
samledes alle til sidst i Sognehuset til
en kop kakao med friskbagte boller.
At det havde været en stor succes,
var alle enige om og som Camilla og
Simon udtrykte det bagefter: ”Det var
sjovt og interessant selv at opleve noget af det, vi har hørt om i undervisningen, - så det glemmer vi ikke sådan
lige med det samme!”

Hvad er en minikonfirmand?
Minikonfirmandundervisning er et
tilbud til alle børn, der går i 3. klasse.
Her får børnene et grundlæggende
kendskab til deres egen kirke og kristendommen. Undervisningen er en
blanding af indlæring af nye og gamle salmer, fortællinger fra Biblen,
spændende aktiviteter som f. eks.
orienteringsløb, krybbespil, lave fastelavnsmasker og hyggeligt samvær.
I løbet af sæsonen medvirker børnene på forskellig vis til familiegudstjenesterne både med små optrin og
ved at fremstille festligt kirkepynt.
Alt ialt giver det et godt fundament
forud for konfirmationsforberedelsen
i 7. klasse samt et personligt forhold
til vores lokale kirke og dens aktiviteter her i Mårslet.
MGB

Vidste du
Fiskeren Andreas (Hanne Davidsen) sender her Clara, Eva og Jonas ud på en
farefuld tur i robåd over Genesaret sø.

at selv om Mårslet Bladet trykkes i
sort/hvid, er det alligevel muligt at se
alle billederne i farver.

www.maarslet-bladet.dk
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Et godt tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere:
11.
MAJ

Tag med Hyggeklubben
på en heldagsudflugt!

Vi er nu i maj måned, foråret er for
alvor kommet, og vejret er kommet ind
i en forhåbentlig mere stabil periode.
Hyggeklubben har som sædvanlig et
udflugtsprogram som det sidste punkt
inden sommeren.
Vi starter fra Sognehuset i en stor
moderne turistbus kl. 9:00 og fra Kildevang kl. 9:05.

Restaurant Mallehøje

Derefter fortsætter vi ad smukke
veje og forårspyntede landskaber ned
gennem Jylland til restaurant Mallehøje i det smukke område sydvest for
Give. Her står middagsmaden parat kl.
11:30.
Under middagen vil ejeren af Mallehøj Naturpark fortælle lidt om stedet.
Derefter kan man gå en tur i parken,

der har en stor samling af mindesten. Efter en kaffetår starter vi
hjemturen med forventet hjemkomst omkring kl. 17:00.
Pris kun 125 kr./person der indbefatter:
♥ Bustransport
♥ 2 retters middag (excl. drikkevarer)
♥ Eftermiddagskaffe
♥ Adgang til naturparken
Tilmelding til:
Ester Borgbjerg, tlf.: 8629 2148
eller
Else Svendsen tlf.: 8693 6038
senest den 8. maj, og pladserne
sælges efter ”først-til-mølle” princippet!
OBS.: I juni og august arrangeres
der udflugter i Kildevangs regi.
Tilmelding nødvendig. Nærmere
ved Hanne Jensen, tlf. 8629 2066
el. Hanne Torp, tlf. 8629 2710 og
juninummeret af Mårslet Bladet.
JL

Maj måneds
kunstner
i Sognehuset
Efter påske tog vi afsked med Kirsten Schmidts farverige udstilling, og
i maj er det så Kaj Christensen, der
har overtaget vægpladserne i Sognehuset.

Mårslet
Hyggeklub
henvender sig til alle pensionister
og efterlønsmodtagere i Mårslet
sogn til uforpligtende sammenkomster med mange interessante
og spændende arrangementer.
Det er altid den 2. torsdag i måneden fra kl. 14:00 - 16:00 i Sognehuset. Undtaget er sommermånederne juni, juli og august.
Næste gang er det
torsdag den 14. sept. kl. 14:00
og programmet bliver bekendtgjort
her i Mårslet Bladet

Her er kunstneren med to af de
værker vi bl.a. kan se:
”Cirkusbillede” og ”Kylling med høj
hat”
JL

Hele programmet for efterår 2006 forår 2007 udkommer senere.
Og husk:
Der er intet medlemskontingent!

SOGNEHUSET i
MAJ
Torsdag d. 11. maj
Hyggeklubben - heldagsudflugt
kl. 9:00 - 17:00
(se omtalen her på siden)
Tirsdag d. 16. maj
Menighedsrådsmøde (lille sal)
kl. 18:30 - 21:30
Onsdag d. 17. maj
Indre Mission kl. 19:30
Fredag d. 19. maj
Fredagsspisning kl. 18 - 20
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
Sidste gang for konfirmander er
den 2. maj og for minikonfirmander
den 4. april
Hver onsdag
kl. 08:00 - 09:30 Konfirmander
kl. 13:00 - 14:30 Minikonfirmander
Sidste gang for konfirmander er
den 3. maj og for minikonfirmander
den 5. april
Hver torsdag
kl. 08:00 - 09:30 Konfirmander
kl. 13:00 - 14:30 Minikonfirmander
Sidste gang for konfirmander er
den 4. maj og for minikonfirmander
den 6. april
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.

24

MÅRSLET-bladet MAJ 2006

Reception: Mårslet Skoles 75 års jubilæum

Ingen svømmehal til Mårslet skole!
Alligevel blev jubilæumsgaven noget med vand
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Mumieklubben - en sammenslutning af tidligere lærere ved Mårslet
skole - skulle
finde på en gave
i anledning af
75-års jubilæet.
Der var ifølge
Jens Bech enighed om at det
skulle være en
original gave.
Jens Bech
- Vand er et
livgivende stof. Det er jo ikke tilfældigt, at man undersøger mulighederne for vand på andre planeter, for er
der vand er der også mulighed for
liv, konstaterede Jens Bech i sin tale,
så vi var enige om at det skulle være
noget med vand. Vi tænkte på forgyldte vandhaner i lærerværelset,
men det ville nok blive for dyrt for
os. - Hvad så med en svømmehal? Nej det ville i hvert fald blive for
dyrt, så den tredje mulighed, og som
vi kunne klare, blev et islandsk vandfald!

Her blev gaven så behørigt afsløret af to tidligere ansatte, pedelfrue
Karen Madsen og sekretær Agnethe
Bøye og overrakt til skoleleder Bodil Hvid.
Det var et maleri med et motiv fra
Island malet af en tidligere formningslærer fra Mårslet Skole, Finn
Have, der har kvittet lærerjobbet og
blevet en anerkendt og efterspurgt
maler.

Karen Madsen, Jens Bech og Agnethe
Bøye med mumieklubbens gave.
Forud var gået taler af skoleleder
Bodil Hvid, skolebestyrelsesformand Erling Sørensen, tidligere
skoleleder Brandt Lassen og af den

Jubilæum

Forår og lærkesang
Lisbeth Frandsen 10 år som kirkesanger ved Mårslet Kirke
Af Jørgen Lauritsen

Den 2. april var det 10 år siden
Lisbeth Frandsen blev ansat som kirkesanger i Mårslet.
Dagen blev markeret
ved en lille højtidelighed under kirkekaffen
i sognehuset efter
gudstjenesten, den 2.
april, hvor hun blev
Lisbeth Frandsen lykønsket af menigheden, kolleger ved kirken, menighedsrådet og sognepræsten.
Formand for menighedsrådet, Ebbe
Nørgård Pedersen, takkede Lisbeth
for hendes fine måde at lede salmesangen på og udtrykte taknemmelighed over hendes dygtighed og omhu.
- Du får mig i denne forårstid, til at
tænke på lærken, der specielt i maj

måned, svinger sig mod himlen og
utrætteligt beriger os med sine triller!
Sognepræst Hanne Davidsen tilsluttede sig formanden ord:
- Lige fra du blev ansat, har du
glædet menigheden med din sang.
Du fører dig i rummet på en behagelig måde - stille og taktfuldt. Jeg
er glad for din måde at bede indog udgangsbøn på. Andre steder
kan det lyde som en dosmerseddel
der læses op, eller så salvelsesfuldt,
at man krummer tæer. Men du finder den rette balance – indlevelsesfuldt og nøgternt. Det samme gælder, når vi i fællesskab forestår
nadveren. Du er der med ro og
værdighed.
Det kan både ses og mærkes, at

nye formand for Mårslet Fællesråd,
Ivan Dybvad.
Sognepræst
Hanne Davidsen
takkede for et årelangt fint og godt
kirke/skole-samarbejde og for den
forståelse skolen
Hanne Davidsen har for betydningen af religionsstoffet. Det gælder ikke mindst på
området med konfirmand- og minikonfirmandundervisningen, som har
stor betydning i disse tider - og er af
største vigtighed for de unges opfattelse af en globaliseret verden.

Tre repræsentanter for mumieklubben:
Erik Frost, Olaf Stær og Jens Bech.
Alle tidligere lærere på Mårslet Skole
vor kirkesanger holder af højmessen.
Hun værdsætter traditioner og kræver
kvalitet, også af sig selv.
Et stort tillykke til Lisbeth og tak for
de første 10 år!

FOTO: METTE NØRGÅRD PEDERSEN

Menighedsrådets formand, Ebbe Nørgård Pedersen og Lisbeth Frandsen
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Festlig, folkelig og fornøjelig

Påskefejring i Sognehuset
Stor tilslutning til arrangementet”Påske for alle sanser” søndag den 2. april.
Tegning: Jørgen Kraglund © 2006

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Det var synd for de mange, der
ikke nåede at få fat i en billet til det
store kulinariske arrangement, som
aktivitetsudvalget ved Mårslet Kirke
havde stablet på benene den 2. april.
Alle 65 pladser var udsolgt på
rekordtid, og det blev en oplevelse
lidt ud over det sædvanlige.
Spændende menu
Mårslets legendariske createur udi
spændende
madlavning
Margit
Jacobsen havde
sammensat en
menu,
der
fuldt ud indfriede indbyMargit Jacobsen svinger
kniven i køkkenet, mens delsens forAnna Johnsen ser til. v e n t n i n g e r :
Der var virkelig noget for alle sanserne.
Dr.teol. Ole Davidsen fortalte om
påskens betydning og traditioner og
lagde med en omtale
af menuens indhold og
sammensætning op til,
at der kunne serveres.
Og det gik hurtigt
takket være de mange
frivillige hjælpere, der
Ole Davidsen hver havde ansvaret
for eget af de 9 borde.
Stemningen var høj fra starten, og
der blev sunget med på sange med
relationer til påsken og det gryende
forår.
Påske og blomster
Tidligere guide ved væksthusene i
Århus, Birgit Overgaard, fortalte om
bibelske planter med
særlig opmærksomhed rettet mod passionsblomsten og dens
århundred gamle
tilknytning til netop
påsken.
Passionsblomsten
Birgit Overgaard var i øvrigt på diskret vis repræsenteret i samtlige af

alle de smukke borddekorationer.
Musikalsk underholdning
Den musikalske underholdning og
akkompagnementet var lagt i sikre
hænder hos multimusikkunstneren
Preben Ulvskov, der i aftenens løb
gjorde stor lykke ikke mindst i sit
glansnummer som fransk/svensk
troubadour.
En dejlig aften, som godt kunne gå
hen og blive en tilbagevendende begivenhed og dermed en god og festlig tradition i Mårslet.

Preben Ulvskov
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Indre Mission

Tro og viden

Børneklubberne

Onsdag den 17. maj er der møde
med sognepræst Hanne Davidsen,
Mårslet.

Kristoffersen, tlf. 8628 9965, eller
Erik Christensen, tlf. 8629 5765, hvis
du vil høre mere om Mariehønen.

Hanne Davidsen vil reflektere over
forholdet mellem tro og viden.

Du finder Mariehønen på Langballevej 82 hver
mandag kl. 16:15 - 17:30.

Med sognepræst Thorkild Grossbølls anfægtelse in mente vil hun
rejse nogle kritiske spørgsmål:
• Er det muligt at tro på Gud på
modernitetens betingelser?
• Har videnskaben udhulet den
kristne tro?
• Hvordan håndterer man som kristen spændingen mellem troen på
Gud som skaberen og Jesus som
frelseren - mellem skabelsesteologi og åbenbaringsteologi?
Hanne Davidsens tese er, at det er
muligt og vigtigt at fastholde troen
uden at korsfæste forstanden.

Lærkereden
Mariehønen
er en legestue for alle børn op til 6
år, og der er også plads til dig.
Vi synger og leger, hører små fortællinger og andre aktiviteter.
I maj måned vil vi komme mere
ud. Der er også en del fødselsdage,
som vi vil holde i hjemmene rundt
om.
Du er velkommen til bare at kigge
forbi, eller du kan ringe til Jette

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

Fælles familiespisning
Mødet foregår i Mårslet Sognehus
onsdag d. 17. maj kl. 19.30.
Alle er hjerteligt velkomne.

i Sognehuset
fredag d. 19. maj 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.

Menighedsrådets
næste møde er i Sognehuset
tirsdag den 16. maj kl. 18:30
Menighedsrådets møder er offentlige,
og enhver er velkommen til at overvære møderne.

Mårslet på nettet
med nyheder, køb og salg, efterlysninger, folk i byen, debat og meget
andet. Klik ind på

http://www.maarslet.net

Vi ønsker alle
læserne
en rigtig god pinse!
Redaktion:
Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk
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TMG - Nyt
TMG-dag er udsat til efteråret
Frivillige i TMG og HalHuset er
engagerede mennesker. De er endda
så engagerede at mange af dem havde lovet sig ud til anden side i slutningen af april da de ellers var inviteret til fælles træf på DGI’s naturog friluftsgård Karpenhøj i Mols.
Svane Cup i håndbold, et traditionelt
cykelarrangement, fodboldkampe
o.s.v. hindrede så mange bestyrelsesmedlemmer, instruktører, trænere og
kiosk i at deltage på dagen at trioen
bag aktivitetsdagen har besluttet at
udskyde turen til slutningen af september.
Til den tid gennemføres det planlagte program ledet af en friluftsvejleder. Hun byder på en mangekamp

med varierede opgaver i landskabet,
snak over kaffekopperne og gode
fortællinger over bål.
Mangekampen vil sende deltager på
holdopgaver der rækker fra ræs på

rebbaner,

bueskydning, cykling,
ildslagning, stammekast og stavgang i
landskabet.

Alt sammen sat i værk med tre formål:
At skabe en hyggetur for de mange
frivillige der slider for at gøre
idrætslivet til et dynamisk mødested
i byen.

At give frivillige fra forskellige afdelinger i TMG en mulighed for at
lære hinanden at kende så de måske
opdager at de kan bruge hinandens
gode idéer, erfaringer eller træningsøvelser.
Invitationen til september-dagen vil
dukke op i et kommende Mårslet
Blad.

Vi ses
TMG-trioen
Jørgen Beck, Kjeld Pedersen og
Steen Bille

At levere en underholdende øvelse i
samarbejde.

Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

Bedervej 14

86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk

Næstformand og
halhuskasserer

Kent Pedersen

Bedervej 56

86 29 98 55 makpedersen@mail.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

Visbjerg Hegn 29

86 72 25 80 gjs@tdc.dk

Sekretær

Myrna Rasmussen

Langballevænget 54 86 29 82 07 kim-ras@mail.tele.dk

Afdelingsrepræsentanter:
Badminton

John Johansen

Visbjerg Hegn 19

86 29 88 88 johnjohansen@wanadoo.dk

Basketball

Poul Erik Jensen

Kratleddet 5

86 72 20 00 poulerik@sallingjensen.dk

Bordtennis

Martin Andersen

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

Cykelmotion

Hans Jørgen Jørgensen Gyldenkronesvej 1

86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.dk

Fodbold

Jan Henriksen

Gyldenkronesvej 6

86 29 74 05 reintoft@henriksen.mail.dk

Gymnastik

Bente Seerup

Præstegårdsvej 7A

86 29 92 42 be.seerup@tdcadsl.dk

Håndbold

Mogens Lassen

Hørretløkken 385

86 29 86 27 mogenslassen@webspeed.dk

Pétanque

Mikael Hahn-Thomsen

Visbjerg Hegn 14

86 29 91 19

Tennis

Olav Jensen

Toftevangen 7

86 72 08 18 o-j@get2net.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

Baneleddet 2

86 72 17 28 krusejacobsen@mail.dk
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TMG generalforsamlingens pokaloverrækkelser

Fodboldafdelingen uddelte Kammeratskabspokalen til
Morten Mølkjær. Foto: Christina Junge

Bordtennisafdelingen uddelte træningsfremgangspokalen til Daniel Adler Sørensen. Foto: Christina Junge

Morten Mølkjær og Martin Rasmussen viser deres pokaler frem. (omkring Martin og de andre fra håndbold følger der
mere info. fra Christina Junge) Foto: Christina Junge
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Håndbold

Mårslet t-shirt i Super Brugsen

TMG håndbold har indgået aftale med Super Brugsen Mårslet om salg af Mårslet t-shirten.
For hver solgt t-shirts Super Brugsen sælger, modtager ungdommen i håndboldafdelingen kr. 25,-.
T-shirtsene er super kvalitet og fås i damemodel med sølvdekoration og unisex med gulddekoration.
T-shirtsene kan kun købes i Super Brugsen.
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Håndboldafdelingen påklædt
Samtlige ca. 250 spillere, trænere
og ledere i håndboldafdelingen er
gennem et samarbejde med Djurslands Bank, Tranbjerg og Cinox
Stål blevet iklædt flotte t-shirts
med TMG-logo samt firmanavn
på de to virksomheder.
Da 120 spillere og ledere i slutningen af april var til håndboldstævne i Nordjylland var alle iklædt tshirtsene. Det var noget der vakte
opsigt! Og til sommer vil håndboldafdelingens medlemmer garanteret også lyse op i lokalsamfundet. Ingen skal være i tvivl om
vi kommer fra håndboldafdelingen.
På billederne her ved siden af
med spillerne fra TMG’s juniorhold iklædt trøjerne, overrækker
Christian Clausen fra Cinox tv. og
Karl Jørgen Jensen fra Djursland
Bank th. en dejlig stor check til
afdelingens kasserer Mads Pedersen som hjælp til fremstilling af
de mange populære t-shirts.
Djursland Bank er kendt som den
lokale bank der støtter de lokale
hold og med beliggenheden tæt
ved Mårslet og med flere lokale
medarbejdere er interessen gensidig.
Cinox Stål med hjemsted i Mårslet, beliggende på Tandervej er et
forholdsvis nyt, men succesrigt
smedefirma med alt i rustfri stål
som speciale.
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Djurslands Bank støtter TMG Fodbold
Har man gået en tur gennem Mårslet
eller mødt en cyklist på vej til arbejdet, så har man også set Djurslands
Banks logo.
Djurslands Bank og TMG Fodbold
har nemlig de seneste 3 år haft et
godt samarbejde til glæde og gavn for
begge parter. Djurslands Bank har
købt plads til sit logo på TMG’s klubdragt, som kan købes hos Intersport i
Odder. TMG Fodbold har via sponsorstøtten fra Djurslands Bank kunnet
gennemføre flere af de planer, klubben har haft interesse i at føre ud i
livet. Det drejer sig blandt andet om
at kunne forsyne vores forskellige
hold med spillertøj samt udstyre enkelte hold med klubdragter.
Således kunne klubben med udgangen af sæsonen 2005 forære samtlige
spillere på de hold, som blev kredsvindere en klubdragt. Dermed kan
disse hold nu i forbindelse med stævner, kampe og forhåbentlig også
kredskampe fremover repræsentere
TMG på en professionel måde.
Som det fremgår af billederne, var
spillerne glade for kredsmesterskabet
og gaven fra klubben. Selv om det
var hundekoldt, var det en sjov eftermiddag. Alle tog del i fotograferingen med krum hals.
TMG Fodbold vil gerne hermed sige
tak til Djurslands Bank for samarbejdet, og vi håber selvfølgelig på, at det
gode samarbejde fortsætter fremover.
På TMG Fodbolds vegne
Jens Svendsen

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Mårslet Run & Walk 2006.
Foråret har meldt sin ankomst og de lyse aftener bliver længere og længere. Derfor er fortræningen til motionsløbet
”Mårslet Run & Walk” begyndt.
Vi løber hver torsdag fra skolegården ved SFO kl. 20.00
Der er plads til og mulighed for alle løbeniveauer, så vi håber at se rigtig mange hver torsdag.
Hvis du har spørgsmål, så ring til
Kenneth Damkjær 8629 7886
Eller
Thomas Agerholm 8629 6509.

Tennis

TENNIS : alle tiders sommersport !
Hvad er bedre end hyggeligt samvær på og udenfor tennisbanerne, og samtidig en sportslig udfordring ?
Dette kan du forene ved at spille tennis : vi har gode baner, træning for alle, børn som voksne, øvede som nye, enetimer
og gruppetræning, en bane velegnet til at børnene leger ved siden af, mens du selv spiller (vi har ketsjer og bolde til dem
også…) , gode faciliteter til at skifte tøj, bruse og sidde og slappe af efter dagens kamp. Og vi har en masse aktiviteter,
så du aldrig behøver at være bange for ikke at have nogen at spille med.
Og så er det endda billigt !
Kom ned i Klubben og se vores anlæg, få en snak, eller ring til Henrik (formand : 86298322) eller Sigurd (kasserer,
86293260).
Tennis : den hvide sport til dem som vil videre….

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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TMG LOPPEMARKED
LØRDAG DEN 20. MAJ kl. 09.00 – 15.00
På parkeringspladsen ved OK-Tanken
Indsamling tirsdag den 16. Maj kl. 18.00 – 22.00
.Alle som har boet i Mårslet bare nogle få år, ved at TMG`s store loppemarked er en mangeårig tradition og er et rigtig
godt loppemarked, samt en rigtig festdag i Mårslet, så reserver den 20.5. til Loppemarkedet.
Loppemarkedet er åbent fra kl. 09.00 – kl. 15.00, men fra kl. 10.00 vil der som sædvanlig være mulighed for at gøre gode blomsterindkøb samt mulighed for at gætte vægten på en levende gris og dermed vinde den.
Vil man bidrage med effekter til loppemarkedet skal man bare stille dem ud til vejen tirsdag den 16 maj, så kommer vi
forbi og afhenter dem i tidsrummet kl. 18.00 – 22.00.
Hvis man ikke har mulighed for at stille effekterne ud tirsdag, kan vi afhente dem på et andet tidspunkt.
I sådanne tilfælde, så ring på 86 29 26 06 , 86 29 14 54, eller 86 29 76 67.

Vi har brug for hjælpere til loppemarkedet.
TMG`s loppemarked giver et godt økonomisk tilskud til TMG, men vi skal være en del folk til at arrangere det. Vi forventer at de fleste af dem som hjalp til sidste år, også giver et nap med i år. Men nye folk er meget velkomne. Aktiviteten kører over forholdsvis kort tid, og jo flere vi er der giver et nap med, jo lettere bliver byrden for arrangørerne. Vi kan
love dig at det også er underholdende at være med til at lave.
Vi skal bruge folk til det markedsføringsmæssige, opsætning af plakater, indsamling og sortering af effekter tirsdag den
16.5. Pakning af biler fredag aften den 19.5. Folk til at køre effekterne ned på pladsen meget tidligt lørdag morgen, og
folk til at sælge effekter, pølser, øl, blomster og oprydning.

Formøde til loppemarkedet – vigtigt at i møder op.
Det er meget vigtigt, at alle som ønsker at hjælpe, såvel nye hjælpere som gamle, møder op i Halhuset mandag den 8. kl.
19.30.hvor vi aftaler den nærmere planlægning af loppemarkedet. Eller evt.kontakter os på et af ovennævnte telefonnumre eller på e-mail: jacoblind@tdcadsl.dk
TMG Håndboldafdelingen

34

MÅRSLET-bladet MAJ 2006

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 maj måned er det onsdag den 10. maj
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:

”Fiskerkonen Frederikke
Og andre fortællinger
Fra Mårslet Sogn”
Er titlen på et helt nyt
Lokalhistorisk hefte.
Kan bl.a. købes på
Egnsarkivet

www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Www.maarslet.net
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AKTIVITETER I MAJ 2006
Mandag d. 1. maj 2006 kl. 14.00
Seniorshoppen mode

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

Onsdag d. 3. maj 2006, kl. 14.00
Gudstjeneste

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub

Mandag d. 8. maj 2006 kl. 14.00
Ebbe Thue Poulsen - billeder fra Afrika

Træværkstedet har lukket maj, juni, juli og
august
Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 4. maj
torsdag d. 18. maj

Onsdag d. 10. maj 2006 kl. 14.00
Syng med Bente Fisker
Mandag d. 15. maj 2006 kl. 14.00
G.J. mode
Mandag d. 29. maj 2006 kl. 14.00
Per Krogh Jensen - Århus gennem tiderne

Meddelelser:
Pensionsmedarbejder:
Mandag d. 1. maj 2006 kl. 09.00 – 12.00

Onsdag d. 31. maj 2006 kl. 14.00
Hugo og Karen viser flere billeder fra Australien
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
http://www.maarslet-bladet.dk

BLIV VÆRTSFAMILIE
… til udvekslingsstudenter fra hele verden!
Er I interesserede i verden omkring jer?
Så bliv værtsfamilie i 5 eller 11 måneder for en
udvekslingsstudent mellem 15 og 19 år, som
kommer hertil i august for at lære den danske kultur
og det danske sprog at kende.
Læs mere på

www.afs.dk
eller ring til jeres lokalforening

på 60 77 96 75 og tal med Kathrine Kofoed
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Kræftens Bekæmpelses Indsamlingsresultat 2006
Søndag den 2. april mødtes 26 indsamlere kl. 10 hos NORDEA, hvor Lis Margrethe havde lavet kaffe og smurt rundstykker, sponseret af MÅRSLET BAGERI.
Efter en kort orientering blev indsamlingsbøtter og materiale udleveret, og indsamlerne gik ud i en dejlig forårsdag.
Indsamlerne fortalte, at de var blevet modtaget meget positivt, men desværre var der mange, der ikke var hjemme.
Resultatet blev alligevel over al forventning kr. 30.716,00. Det var meget, meget flot.
Medens Vibeke og Poul talte bøtterne op, hyggede indsamlerne sig med en øl eller vand sponseret af AKTIV SUPER,
TRANBJERG.
Jeg vil gerne sige tak til indsamlerne for den gode indsats men også en tak til beboerne i indsamlingsområdet for den
positive modtagelse.
Jeg håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag den 25. marts.

Ane-Mie Nielsen
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Set på ”Ferie og Fritid” i Herning:

Spar penge på campingturen
De velkendte Campingcheques har fået en konkurrent!
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Har du mulighed for at holde campingferie uden for højsæsonen, åbner
der sig nu nye muligheder for virkelig at kunne reducere omkostningerne
på overnatningskontoen.
Nøgleordet er CampingCard ACSI.
ACSI er et 3 år gammelt hollandsk
firma, der også uden for Hollands
grænser er kendt som ”campingspecialistfirma”.

Kortet - lige til at trykke ud af bogen
Som navnet antyder, skal man have
fat i et specielt ”creditcard”, og det
følger med når man bestiller den fortegnelse over de tilsluttede campingpladser i 17 lande.

Med kortet i hånden er der så kun
tre forskellige priser: 14 €, 12 € eller
10 € (105 kr., 90 kr. eller 75 kr.) og
for det får man:
standplads med
ophold for 2 voksne
plads til bil og campingfacilitet
el-tilslutning (6 A)
gratis varmt vand
hund (hvis tilladt)

andet for lavsæson, men i fortegnelsen over pladserne er angivet præcist,
hvornår kortet kan benyttes.
Der er den sædvanlige mulighed for
at bestille plads, de steder denne ordning foreligger. Kortet vises ved indcheckning sammen med det sædvanlige campingpas.

Da ordningen er forholdsvis ny
(Norge, Sverige og Portugal er først
med fra i år) er udbuddet af campingpladser i Norden ret begrænsede - i Danmark er indtil nu kun 17
pladser med - men sydpå er der helt
andre muligheder.
I Frankrig er 382 pladser tilsluttet
ordningen, i Tyskland 89 og Italien
124, men med den store succes kortet har fået, er tallet hastigt voksende.

Den danske campingguide er på
over 400 sider, med et stort folde-udkort bagi med pladserne indtegnet.
Den koster 77 kr. incl. forsendelse penge der dog hurtigt er tjent hjem
igen - og kan bestilles hos:

Hvad er så ”uden for højsæsonen” ?
De fleste campingpladser regner
højsæsonen for juli og august og alt

Trojel Turistmarketing i Aabybro, tlf.
9824 4755 eller på nettet:
http://www.campingcard.dk
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Hvem diskuterer hvad
Se opslagstavlerne

Www.maarslet.net
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12-16 "bus-børn"
Mårslet Skole får efter alt at dømme
mellem 12 og 16 ekstra elever til de
kommende børnehaveklasser. De
kommer til Mårslet Skole fra
Tovshøjskolens og Nordgårdsskolens
skoledistrikter.
De 12-16 "bus-børn", som de kaldes
indtil videre, har et "ikke uvæsentligt
behov for dansk som 2. fremmedsprog". De taler altså dansk, men har
brug for at blive bedre til det danske
sprog. Derfor vil de få ekstra timer i
dansk på Mårslet Skole.
Børnenes forældre har ønsket, at de
kom på en anden skole end distriktsskolen.
Skolen går til opgaven med energi.
"Det er klart, at der er usikkerhed, for
vi ved jo ikke, hvad det reelt betyder.
Men der er ingen negativ stemning
hverken blandt forældre, lærere eller i

skolebestyrelsen," siger skoleleder
Bodil Hvid. Hun formulerer det på
den måde, at "selvfølgelig skal vi også være med til at løse den opgave og det mener alle omkring skolen,
tror jeg."
I starten af det nye skoleår bliver børnehaveklasselærerne og de kommende lærere til de fire 1. klasser sendt på
kursus.
De mellem 12 og 16 børn fordeles i
de fire nye børnehaveklasser, som i
forvejen har 79 børn fra skolens distrikt indskrevet, plus tre, der ikke bor
i skolens distrikt endnu, men som er
på vej.
Det kommer sammenlagt til at give fire nye børnehaveklasser med 24-25
børn i hver af de fire nye børnehaveklasser.

Skolens ledelse havde i øvrigt møde
med skoleforvaltningens planlægningsafdeling i sidste uge for at finde
ud af, hvordan skolens stilling mht lokaleudbygning reelt er.
Meldingen retur er, at der vil ske en
udbygning - men elevtilvæksten skal
bekræftes af næste års prognose, måske en prognose mere.
Udbygningen ser pt ud til at handle
om fem lokaler - tre fælleslokaler og
to klasselokaler.
Det tilgodeser bl.a. et stort pres på fritidsordningen.
Finn Nathan fra Børn & Unges Planlægningsafdeling oplyser i øvrigt, at
skoleprognosens tal baserer sig på en
vækst på i snit 60-65 familieboliger
om året frem til 2015.
(Kilde Mårslet web)

Tidligere læge laver sølvTro, håb og kærlighed er griber tit ind
i hinanden.
Sådan er det også for Mårslets nu
pensionerede læge Ryon Sørensen,
der i sit otium går og pusler med sølvsmykker på hobbyplan.
Ved påskespisningen i Sognehuset 2.
april præsenterede han sit arbejde om-

kring tro- håb og kærlighed. Korset
for troen, skibsankeret for håbet og
hjertet for kærligheden. Tre begreber
flettet ind i hinanden til et lille stilrent
sølvsmykke.
De tre eksemplarer, han havde fremstillet, forærede han til Mårslet Kirkes
messehagelfond. Bente Sørensen,

som han er gift med, har tegnet motivet broderet til den ene af hagelerne.
De tre smykker blev hurtigt solgt for
250 kr. stykket, og Ryon Sørensen fik
yderlige bestillinger med hjem på fire
smykker.
(Kilde: Mårslet web)
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E-mail indlaeg@maarslet-bladet.dk
Bladkasserer og annonceansvarlig Jacob Lind tlf. 86 29 26 06
E-mail jacoblind@tdcadsl.dk

41

MÅRSLET FÆLLESRÅD

SE-nr. 13 92 49 02
Giro: 128-4177

Annoncepriser og størrelser for år 2006.
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. moms.
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes.
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle husstande i postnummer 8320 området
Oplaget er 1800 stk. pr. gang

6,00
x 2,5 cm
kr. 1.200
6,00
x 5,5 cm
kr. 1.800
6,00
x 8,5 cm
kr. 2,200
6,00
x 11,5 cm
kr. 2.700
6,00
x 14,5 cm
kr. 3,150
9,50
x 2,5 cm
kr. 1.600
9,50
x 5,5 cm
kr. 2,200
12,50
x 2,5 cm
kr. 1.800
12,50
x 5,5 cm
kr. 2.800
12,50
x 8,5 cm
kr. 3.600
12,50
x 11,5 cm
kr. 4.300
12,50
x 14,5 cm
kr. 4.750
19,00
x 2,5 cm
kr. 2,150
19,00
x 5,5 cm
kr. 3.600
19,00
x 8,5 cm
kr. 4.400
19,00
x 11,5 cm
kr. 5,250
19,00
x 13,00 cm kr. 6,500
19,00
x 26,20 cm kr.12.500
Normer for sideopsætning:
Margenen på siden er 19 cm. i bredden, højden max 26,2 cm

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24
Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil
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En fremmed er blot en ven du ikke har mødt endnu …
- bliv værtsfamilie for en udvekslingsstudent!
også en god anledning til at lære om
andre landes skikke og se på vores
egen danske kultur med nye øjne.

Danmark er mere populær end nogensinde blandt udvekslingsstuderende,
og over 150 udvekslingstuderende fra
hele verden kommer hertil i slutningen af juli måned. De unge, som er
mellem 15 og 18 år, kommer til Danmark for at lære dansk sprog og kultur at kende. I den forbindelse kan
AFS Interkultur tilbyde danske familier muligheden for at opleve verden
på en helt speciel måde ved at blive
værtsfamilie til én af de unge.
Såvel unge som ældre, med eller uden
børn kan blive værtsfamilie. Og har
man fuldtidsarbejde og en aktiv fritid,
er det heller ingen hindring, eftersom
udvekslingsstudenten skal gå i skole
og får sit eget liv med venner og fritidsinteresser, som enhver anden teenager. Man skal derfor ikke lave sin
tilværelse om. Hovedsagen er, at man
har en ekstra seng, en ekstra plads ved
spisebordet og selvfølgelig er åbne
over for at dele sin dagligdag med et
ungt menneske fra et andet land i 6
eller 11 måneder.
Hjemme ved køkkenbordet lærer man
om bordskik og madvaner i det land
udvekslingsstudenten kommer fra.
Der kan opstå mange pudsige situationer, når en AFS’er, der ikke kender

Mange værtsfamilier siger efterfølgende, at det har været en oplevelse
for livet. ”Vi var så heldige at få Joseph, som er blevet som en søn og
bror for os” siger Lilli Kochen fra
Haslev.
Hvis der er nogen blandt læserne,
som har lyst til at åbne dørene for
Maria fra Venezuela, Nuttapon fra
Thailand, Phil fra USA eller én af
de mange andre udvekslingstuderende, som kommer til Danmark i
juli, så kontakt AFS Interkultur på
telefon 38 34 33 00 eller besøg
www.afs.dk.
rugbrød, skal lære at smøre sin egen
madpakke. Måske bliver det første
gang hun prøver at køre på cykel. Måske bliver vintermånederne første
gang han laver en snemand....
Det er en dejlig og udfordrende oplevelse at invitere et ungt menneske fra
en anden del af vores klode til at være
en del af ens familie og dagligdag. Og
har man nysgerrigheden og viljen til
at se verden i et nyt perspektiv, er det

AFS Interkultur, en af verdens største
udvekslingsorganisationer, er en nonprofit organisation, som udveksler
unge over det meste af verden. AFS
Interkultur har lokalforeninger over
hele landet, hvor frivillige støtter
værtsfamilier og de unge med råd og
vejledning. Lokalforeningerne arrangerer også forskellige aktiviteter i
årets løb.
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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