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HVOR HELDIG KAN MAN VÆRE ?

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet byfest 2006 var ualmindelig heldig med det ellers lunefulde vejr,
da vi i uge 33 afviklede byfesten. Regnen styrtede ned, både før og efter
at vi festede i Mårslet.
Så heldige var de bestemt ikke på Skanderborg Festival, der bogstavelig
talt druknede i regn. Det var de heller ikke i Nordjylland, der ugen efter
REDAKTION
kom til at stå under vand..
Men netop i de dage og timer, hvor vi afviklede byfesten, skilte de mørke
Redaktør
skyer sig, og lod solen skinne ned over 8320 Mårslet. Vi var bestemt heldige, meget heldige endda.
Hvis man kigger byfestprogrammet igennem, kan man se at langt de fleIndlæg til bladet indleveres til
ste arrangementer foregår udendørs, kræmmermarked - cykelløb - byHanne Salling Jensen
vandring o.s.v. Hvis det nu havde regnet i tove, så var disse arrangemenKratleddet 5, 8320 Mårslet
ter blevet dårligt besøgt, eller måske endda helt aflyst.
Tlf. 86 72 20 00
Nu kan alle heldigvis melde om fin tilslutning, og om pæne overskud.
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Det var egentlig kun hen ad lørdag aften, at byfesten fik lidt vand, men
Annoncer
de spisende gæster ved Fodboldens Venners Taverna-spisning tog det
Jacob Lind
flot, ingen gik hjem, og festen fortsatte til langt ud på natten.
Præstegaardsvej 7C
Heldigt er det også at byfesten i Mårslet ser ud til at have fundet sin
8320 Mårslet
form, og et forløb, hvor mange grupper og foreninger arbejder sammen
Tlf. 86 29 26 06
om at stykke en fest for byen sammen, og på en sådan måde, at alle stort
Email: jacoblind@tdcadsl.dk
set får deres ønsker om tid og sted opfyldt. Hvert år er der kommet nye
Forsidebilleder
arrangementer til. I år en 'Tyvstart' - en cykeltur kun for byens seniorer,
Fotos: Jørgen Lauritsen
sidste år Mårslet Run and Walk og byvandring, og længere tilbage kirkens friluftsgudstjeneste. Næste år måske fællessang med spisning i BorAnsvar for indlæg, artikler mv. er alene
gerhuset, eller halmborg i Bomgårdshavens østlige del? Jo, det summer
forfatteren og eller indsenderen.
sig - det udvikler sig.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
Når vi når ind i oktober skal aktørerne til at evaluere byfesten. Om hvorredigere indleveret og offentliggjort stof.
dan de enkelte arrangementer forløb, og om noget kan gøres bedre, og
om noget nyt skal til.
Deadline er den 10. i måneden for stof til
Helt naturligt er det at arrangørerne, der var med i byfesten, siger tak for
efterfølgende nummer.
den store opbakning som folk i byen har givet byfesten. Det har været
Udkommer hver måned i et oplag på 1800 dejligt at se det store fremmøde, så nu kan de forskellige klubkasserer
stk.— dog ikke i januar og august.
igen sove roligt om natten, for også økonomisk gik det flot.
Byfestudvalget giver nu lidt tilbage til byen. Mårsletbladet er denne gang
Distribution: Post Danmark.
udstyret med fire sider billeder fra byfesten i farver. Lige til at tage ud og
Udebliver bladet, så kontakt:
gemme. Betalt af villige annoncører i byfestprogrammet.
Hans Bach
Tak for denne gang.
Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Tlf. 86 29 08 57

På byfestudvalgets vegne
Kaj Christensen og Kim Rasmussen.

Tryk: Werks offset A/S 86 27 54 59

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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Stort og småt fra Fællesrådet
Seniorudvalg
På Fællesrådets augustmøde var temaet på det åbne formøde, om der
skulle oprettes et seniorudvalg og
hvilke arbejdsopgaver det evt. skulle
varetage.
Det var let at pege på arbejdsområder,
som et udvalg kunne tage sig af –
men set i lyset af de mange andre tiltag på seniorområdet og de mange
presserende opgaver i øvrigt blev det
besluttet, at der ikke oprettes et seniorudvalg før der er konstateret et konkret behov.
Mårslet-Bladet
Bladet er fortsat i god gænge og med
en fornuftig økonomi. Det er imidlertid vældigt stift og noget besværligt
mht varsling overfor Post Danmark i
forbindelse med udbringning af Mårslet-Bladet. Det lever vi med lige nu på den anden side kan man godt forestille sig, at lokale grupper/foreninger
påtager sig udbringningen for at støtte
deres økonomi. Jacob Lind går i tænkeboks for at finde en form.
Trafik
Når dette læses, er der afholdt cafémøde om vejnotatet. Her stod trafikudvalget til disposition for folk, der
ønsker en forklaring på, hvorfor dokumentet er endt, som det er.
Trafikudvalget har fået tilsendt en
tegning af cykel- og gangsti mellem
Testrup og Mårslet. Den ser ud, som
det besluttes på mødet på Testrup
Højskole i forsommeren. Det vil i
grove træk sige en række træer seks
meter fra vejen på østsiden. På den
anden side af disse træer laves en cykelsti og en gangsti.
Udvalget har gjort "Trafik og Veje"
opmærksomme på, at byskiltet på
Tandervej er fjernet - måske i forbindelse med byggeriet. Det er der imidlertid ikke sket noget ved..
I forbindelse med skolestarten har
trafikkampagnegruppen sat skilte op
med gå- og cykleafstande til skolen
fra udvalgte steder. Desuden er der
uddelt materiale til børnehaveklasserne.

Natur og miljø
På mødet den 30. september kommer
Kirsten Schmidt Nielsen fra
SuperBrugsens bestyrelse for at deltage i diskussionen om forskønnelse af
området omkring benzintanken.
Natur- og miljøsiderne på
maarslet.net er ved at blive ført a jour.
Derudover er der indkaldt til det årlige møde med ”Natur og Miljø” (tidligere Naurforvaltningen) om
de grønne områder i lokalområdet
afholdes 7/9. Kirsten Tolstrup koordinerer.
Der er udarbejdet et forslag til beplantning/belægning på arealet mellem banen og Langballevej/Hørretvej.
Forslaget tager udgangspunkt i, at der
etableres tre pladser med ”trædestensbelægning” af kløvede marksten. Stenene lægges ned i overfladen med den
plane side op. Ved starten af projektet
arrangeres med en stenhugger, der
viser hvordan man med simpelt værktøj kan kløve stenene. Jens Thomsen
har tilbudt at levere sten. Projektet
tages med som oplæg til fællesarrangement, der præsenteres ved byfesten.
Genbrugsplads
Poul H. Poulsen har fået de nødvendige godkendelser fra Ejendomsadministrationen og Affaldskontoret. Repræsentanten fra sidstnævnte foreslog at
samle de to skitserede pladser i én på
pladsen bag Fakta. Dette gør hele arrangementet mindre synligt
(skæmmende) så den løsning gås der
videre med. Anlæggelsen af pladsen
tages med som oplæg til fællesarrangement, der præsenteres ved byfesten.
Møde med Keld Valsø Nielsen (Ø)
Medio juli måned 2006 blev der afholdt et uformelt møde med KVN,
som er formand for Teknisk Udvalg.
Fra Fællesrådet deltog Keld SchmidtMøller og Ivan Dybvad. Skolebestyrelsen var repræsenteret ved Erling
Sørensen. Temaerne var Beder/
Bering-vejen og den kraftige udbygning som vil præge Mårslet i de kommende år.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Ny lokalplan
Lokalplan 761 Hørretløkken er nu i
offentlig høring. Høringsfristen var
ikke kendt da dette blev skrevet, men
den er formentlig ca. 1.-11. Lokalplanen er den sidste af de 4 store lokalplaner i Mårslet, som indgår i Kommuneplan 2001.
Lokalplanen giver mulighed for 106
boliger som tæt-lav og op til 29 boliger som åben-lav bebyggelse. Indstillingen til byrådet indeholder især på
skoleområdet en påpegning af, at de
befolkningsprognoser, der har dannet
grundlag for den hidtidige planlægning, kan tænkes ikke at holde stik.
Der står således: ”Realiseres den samlede rummelighed i Mårslet Skoles
distrikt, vil der være elevgrundlag til
en ny 2-sporet skole i Mårslet”! Det
er imidlertid Fællesrådets opfattelse,
at den massive udbygning i Mårslet
også på mange andre områder vil få
store konsekvenser.
Dialogmøde med rådmænd
For at fokusere på konsekvenserne af
udbygningen har fællesrådet besluttet
at holde et dialogmøde med relevante
politikere. På FU’s seneste møde skitserede Ivan Dybvad de foreløbige
grove tanker, der er gjort angående et
dialogmøde med de relevante rådmænd. Temaet vil være den markante
udbygning af Mårslet og de udfordringer, der følger med, bl.a. trafik/
infrastruktur, daginstitutionspladser,
skoleforhold, fritids- og kulturfaciliteter, herunder de netop igangsatte planer om en ”Multi-hal”.
Til mødet inviteres relevante rådmænd med embedsmænd, relevante
udvalgsformænd samt byrådsmedlem-
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mer med særlig tilknytning til Århus
Syd. Desuden inviteres relevante personer fra Mårslet.
Der stiles efter et møde i uge 5 eller 6
2007. Flere rådmænd og politikere
har udtalt sig anerkendende om initiativet!
Fællesrådet til Byfest
Fællesrådet var repræsenteret på
kræmmermarkedet i år. Det var især
renovering af området mellem banen
og Kildevang samt ”vejnotatet”, der
blev debatteret.

Flagallé
Ny familie søges til opsætning/
nedtagning af flagene. Se opslag andetsteds i bladet.
Åbning af sti
Den 2. september blev den nye sti
mellem Mårslet og Vilhelmsborg indviet ved et fælles arrangement mellem
Trafik og Miljø og Mårslet Fællesråd.
Pænt mange var mødt op for at være
med til at tage denne etape af kommunens stisystem i brug, og rådmand
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Peter Thyssen klippede snoren efter
taler ved rådmanden og Fællesrådets
formand Ivan Dybvad. Se billeder på
maarslet.net (glimt).
Det må siges, at denne snorlige sti i
det åbne landskab sætter de trafikale
problemer i Mårslet by i relief! Der er
dog mange gode løsninger i
”vejnotatet”, de skal blot udføres!
Keld Schmidt-Møller
Mårslet Fællesråd

Ny sti fra Mårslet til Vilhelmsborg
Fællesrådet og Århus Kommune var
værter da den nye cykel- og gangsti
fra Langballevænget i Mårslet til Bedervej ved Vilhelmsborg blev indviet
lørdag den 2. september.
Stien er et led i den overordnede stiforbindelse fra Tranbjerg til stranden.
Stien fra Mårslet til Vilhelmsborg er
knap 800m lang. Den forløber langs
Odderbanen og krydser Giber Å på en
træbro. Ved Bedervej er der adgang
til Odderbanens trinbrædt
"Vilhelmsborg"
Stien er i Mårslet tilsluttet stisystemet
ved Langballevænget. Ved Bedervej
er der forbindelse via Vilhelmsborgs
sti langs Bedervej til Vilhelmsborg
Allé gennem skoven og dermed også
stiforbindelse til Beder og Malling.
I år lægges det grundlæggende lag
asfalt på og næste år når stien har fået
noget belastning kommer der et slidlag ovenpå med gule sten. Stien vil
derefter fremstå mere gruslignende og
dermed falde bedre ind i omgivelserne.
Broen over Giber Å er malet i den
røde farve som anvendes til broer og

rækværk i Marselisborgskoven. Farven er valgt ud fra at den står tæt på
Odderbanens granitbro over Giber Å.

fået sat op samme morgen - ligesom
de havde søger for det meste af det
praktiske i øvrigt.

Rådmanden for Teknik og Miljø Peter
Thyssen klippede snoren som markering af indvielsen. Både han og Ivan
Dybvad holdt en kort tale - og folk fik
sig en kop kaffe og lidt wienerbrød i
det store telt, som kommunen havde

Mange fik i løbet af dagen deres første tur på den fine nye sti.
Kurt Søe

Mårsletbladet i farver
Det er dejligt at vi en gang i mellem kan få trykt bladet i farver.
Normalt tillader økonomien ikke at vi hver gang trykker bladet i farver, men denne gang, har vi fået et tilskud til trykningen, idet Byfesten betaler en andel for at få trykt bladet i farver og årets Mårsletborgere har doneret os med 1000 kr.
Den resterende del har vi så selv bidraget med ud af egen økonomi.
Uden bidragene fra Mårsletbladets Venner og vore annoncører, ville dette ikke være muligt.
Bladgruppen.
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Ny tovholder til Flagalléen
Efter mere end 16 år, hvor Per Enevoldsen sammen med sine børn Runa,
Thor og Lea har sat flagallé op i Mårslet, skal der nu findes en ny, der vil
tage sig af opsætningen af flagalléen
efter denne sæson.
Familien Enevoldsen glæder sig til at
videregive arbejdet til en familie der
brænder for, at flagalléen bliver sat op
på 11 officielle flagdage - 9. april,
Dronning Margrethes fødselsdag den
16. april, 5. maj, Grundlovsdag. Valdemarsdag, påske, pinse og til 3 konfirmationer og desuden til børnefestival, byfest og ved bryllupper, fødsels-

dage og andre mærkedage, hvor folk
ønsker flagalléen sat op.
Økonomien i flagalléen er beskeden,
men et frikort vil gøre godt; så vil
indtjeningen være et særdeles godt
alternativ til en avistur, og så kan
man være sammen om sagen.
Flagene ligger fast på flagalléens trailer og opbevares i garage i midtbyen
hos Inger Larsen, der velvilligt har
stillet sin garage til rådighed.
Udover opgaven med opsætningen af
flagalléen er der nogle småting, der
skal laves - der skal om foråret renses

Faktaboks:
Initiaitivet til Mårslet flagallé blev taget i starten af 1980'erne af den daværende formand for fællesrådet, John Quvang Knudsen, og fællesrådets daværende kasserer, Svend Aage Blak.
De foranstaltede, at der blev samlet ind til flagalléen, hver gang der var et
offentligt arrangement i Mårslet - fx Grundlovsfesten. Men først da fonden
efter Mårslet Sogns Spare- og Laanekasse lukkede op for kassen, kom der
for alvor gang i projektet.
Sparekassefonden, som har støtte mange tiltag i Mårslet, endte med at betale flagalléen - en udskrivning på omkring kr. 60.000. Flagene fik fællesrådet fra Danmarkssamfundet. De blev overrakt på rådhuset i Århus til flagalléens initiativtagere.
Flaghullerne blev etableret, og tilbage var kun at finde ud af, hvem der
skulle sætte stængerne op. Svend Aage Blak påtog sig opgaven fra starten.
Flagalléen blev rejst første gang i 1985.
Men hvilken opgave, Svend Aage Blak havde påtaget sig! Stængerne blev
opbevaret i nogle gamle drivhuse på Langballevej, og flagene blev oplagret
hos ham selv. Når flagene skulle op, måtte Svend Aage Blak først ud at
låne en trailer hos en håndværker, så ud at læsse stængerne, dernæst ud at
stoppe dem i hullerne i fortovet, og så på med et flag. Det tog så lang tid, at
det var lige før nedtagningen skulle påbegyndes, når det sidste flag var
hejst. Var flagene våde ved nedtagningen, blev de tørret hjemme i Svend
Aage Blaks bryggers.
Svend Aage Blak brændte for sagen og passede flagalléen frem til 1989,
hvor han ønskede at stoppe. Først blev der arbejdet på at få spejderne til at
sætte flagalléen op, men det lykkedes ikke. Man forsøgte også med 10.
klasse på skolen - også uden held.
På et fællesrådsmøde blev der nedsat et hurtigt arbejdende udvalg med bl.a.
Knud Bjødstrup Kristensen, Bent Helge og Per Enevoldsen. Bent Helge var
formand for Mårslet Sogns Spare- og Laanekasses legat.
Per Enevoldsen aftalte med sine to ældste børn, at de skulle sætte flagene
op, og Per Enevoldsen kørte for dem.
Udvalget vendte tilbage til fællesrådet med et forslag om, at alle foreninger
tilsluttet Mårslet Fællesråd årligt skulle betale kr. 150 til flagalléen. Udvalget ønskede desuden, at flagene kom til at ligge fast på en trailer, som tilhørte flagalléen. Traileren blev sponsoreret af Mårslet Sogns Spare- og
Laanekasse. Flagalléen var i 1990 klar til fortsat at blive sat op på de fleste
officielle flagdage og ved konfirmationer.
Per Enevoldsens børn Runa og Thor satte flagene op igennem 1990'erne. I
1997 overlod Runa jobbet til sin lillesøster Lea.

huller for vinterens skidt. Der skal
skiftes en flagknop, eller en stang skal
repareres i nu og næ.
Der er lavet en aftale med Mårslets
webben om lige at skrive, hvorfor der
flages. Der skal laves et regnskab og
et budget - dette vil Fællesrådets kasserer tage sig af.
Interesserede kan henvende sig til
Per Enevoldsen, tlf. 86293651 eller
Keld Schmidt-Møller, tlf. 86293410.
Mårslet Fællesråd
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
Eventdag for levereglerne.
Torsdag den 31. august blev skolens nye leveregler (se hjemmesiden) sat i søen med en event for alle skolens elever. Dagen var delt i tre moduler for henholdsvis 0.-2.kl., 3.-5.kl og 6.-9.kl. Efter en introduktion gik eleverne ud i værksteder
med drama, musik og billedkunst, og mødtes til slut for at fremvise det færdige produkt for hinanden. Konceptet var tilpasset de forskellige aldersgrupper og blev vel modtaget. De yngste var optaget af gorillaen som IKKE forstod, hvordan
man skal behandle hinanden i skolen, og tilbagemeldingen fra lærerne var, at de ældste også gik ind i arbejdet i værkstederne med kreativitet og god vilje. Vi har valgt ikke at have en decideret ”mobbepolitik”, men foretrækker i stedet den
positive tilgang med at efterleve værdierne.

Nye elever fra Vestbyen.
Vi har lige nu indskrevet 5 elever i børnehaveklasserne. De kommer hver morgen med bussen fra Vestbyen. Alle er indmeldt i SFO, og det lader til, at de er faldet godt til og er blevet vel modtaget af de øvrige elever. Den nye regel om
sprogscreening af alle nytilkomne indbyggere i Århus Kommune med anden etnisk baggrund end dansk kombineret med
frit skolevalg, hvor forældrene ønsker, at deres barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, gør, at vi vil få flere
elever fra området i de klasser, hvor vi ikke har over 24 i gennemsnit på en årgang. Det drejer sig lige nu om 0.kl., 2.kl.,
4.kl., 7.kl. og 9.kl., hvor der er plads til elever uden for skoledistriktet
Fortsættes på næste side
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Karakterer i alle prøvefag og
ny karakterskala.
Fra dette skoleår 2006/07 skal der i 8.
og 9. kl. gives karakterer i alle prøvefag dvs. dansk, matematik, engelsk,
tysk, historie, kristendom, samfundsfag, biologi, geografi og fysik, og der
skal gives en udtalelse i faget idræt.
Der skal bruges den nuværende karakterskala, men fra 1.august 2007 træder
den nye karakterskala i kraft. Skalaen
er på 7 trin og skulle efter sigende være mere sammenlignelig med andre
landes karakterskalaer.
• 12: For den fremragende præstation. (13 og 11)
• 10: For den fortrinlige præsta-

•
•
•
•
•

tion.(10)
7: For den gode præstation.
(9 og 8)
4: For den jævne præstation.
(7)
02: For den tilstrækkelige
præstation. (6)
00: For den utilstrækkelige
præstation. (5 og 03)
- 3: For den ringe præstation.
(00)

ste gang i foråret, og vi er arbejder på
at finde en form, som opfylder de
forventninger, vi har til, at planen
skal være til gavn for elever, forældre
og lærere og en integreret del af skole/hjem samarbejdet.
Det er meget nyt, der skal sættes i
værk i dette skoleår, og billedligt talt
kører vi frem ad vejen, mens vi lægger asfalten.

De obligatoriske nationale test går
også i gang i indeværende skoleår
med dansk/læsning i 8.kl., fysik/kemi
i 8.kl. og matematik i 6.kl.
Elevhandleplaner skal udleveres før-

Indlæg ved skolebestyrelsen v/ Erling Sørensen
Vigtige emner i den kommende tid
I skolebestyrelsen har vi på vores møde i august besluttet, hvad vi især vil
arbejde med i valgperioden. Vi valgte
at bruge en del tid på at diskutere emnerne og nogle af medlemmerne havde
lavet oplæg i forvejen så bestyrelsen
havde et grundlag at diskutere ud fra.

Skole/hjem samarbejde
En af de væsentlige ting som vi vil arbejde med er skole/hjem samarbejdet,
som vi vurderer er overordentligt vigtig for alle parter: Elever, forældre og
skole. Det gælder samarbejdet og kommunikationen mellem skolebestyrelsen
og de enkelte hjem, det gælder skolens
samarbejde med hjemmene og det gælder ikke mindst samarbejdet mellem
lærere og forældre i de enkelte klasser.
I skolebestyrelsen vil vi se på, om vi
selv kan øge og forbedre samarbejdet
mellem bestyrelse og forældre. Når det
gælder skolens samarbejde med hjemmene og samarbejdet mellem lærere og
forældre i de enkelte klasser, mener vi,
at samarbejdet generelt er godt, men
omvendt er samarbejdet så vigtigt, at vi
godt vil se på om det kan gøres endnu
bedre. En del af dette er også at se, om

der er andre måder skole og hjem kan
samarbejde.

Kommunikation
En vigtig del af skole hjemsamarbejdet handler om kommunikation. Det
er et andet område, vi i skolebestyrelsen vil prioritere i den kommende tid.
Dels vores egen kommunikation med
hjemmene. Dels skolens kommunikation i al almindelighed.
For skolebestyrelsens vedkommende
vil vi se på om vi udnytter medierne
godt nok og om der er andre måder at
kommunikere og være i dialog på.
Skolens kommunikation bliver i stadig højere grad netbaseret, men foldere og sedler er også stadig vigtige
medier i det daglige. Endelig er der
naturligvis møderne som er meget
centrale. Vi vil gerne foretage et
’serviceftersyn’ af kommunikationen
og vi vil i bestyrelsen gerne stille os
til rådighed for skolen med bistand
og sparring.

De fysiske rammer
Men det der står allerhøjest på vores
prioriteringsliste er skolens fysiske
rammer. Med udbygningen af Mårslet vil der komme flere elever på
skolen. De fysiske rammer har afgørende betydning for alle, der kommer

på skolen og har indflydelse på trivsel, læring, arbejdsmiljø m.m. det er
afgørende for os at de fysiske rammer følger med – og allerede i dag er
det meget svært at se, hvordan skolens rammer kan rummer blot en lille
stigning i elevtallet. En udbygning af
skolen har derfor højeste prioritet for
skolebestyrelsen. Det gælder arbejdet
i forhold til Århus Kommune og byrådet.

Én skole ……
Der har været en del røster fremme,
blandt andet i pressen, om at der
fremover kunne komme på tale at
snakke om etablering af skole nr. 2 i
Mårslet. Dette er for skolebestyrelsen
absolut ikke et tema, så vi arbejder
for nuværende for en udbygning og
forbedring af den bestående skole,
primært med baggrund i følgende
argumenter:
Fortsættes på næste side
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Forsat for forrige side
·

Ved etablering af skole nr. 2
risikerer vi at byen deles i 2

·

Processen hen imod en helt
ny skole vil i endnu højere
grad udsulte den eksisterende
skole

·

Med kommunens økonomiske situation in mente
(anlægssum til en ny folkeskole bliver let 150 mio. kr.),
kan horisonten for opførelse
af en helt ny folkeskole blive
endog meget lang (den seneste nyetablering i Lisbjerg
har været omkring 10 år under vejs)

På vores prioriteringsliste
står også:

·

Skolevejene. Det er vigtigt at
vi fastholder opmærksomheden om trafik og skolevej og
samarbejder med andre, der
arbejder med trafikken i Mårslet – især når den sydlige
del af byen bliver udbygget

·

Skolen som arbejdsplads. Vi
mener, det er vigtigt, at Mårslet skole er en god arbejdsplads og at der er et godt
samarbejde mellem ledelse
og medarbejdere. Vi vil gerne bistå skolen der hvor vi
kan

·

Vi vil som skolebestyrelse
gerne se om vi kan holde
nogle interessante forældrearrangementer i den kommende periode

Faglokaler
En anden side af de fysiske rammer
er faglokalerne. Nogle faglokaler på
Mårslet skole har en god standard,
det gælder bl.a. sløjdlokalet, mens
andre trænger til en gennemgående
renovering. Det gælder i særdeleshed
faglokalerne til naturfagene, som
stort set ser ud som da vi forældre gik
i skole. Når naturfag har fået en politisk opprioritering bør det også kunne
ses og mærkes på de fysiske rammer.
På samme måde er lokalerne til
hjemkundskab heller ikke tidssvarende. Inventar og ventilation står her
højt på prioriteringslisten.

·

De nye elever ’udefra’. Vi mener det er vigtigt, at vi i Mårslet tager godt imod dem og at
de falder godt til på Mårslet
skole

·

Udskolingen – kan vi gøre den
bedre end den er i dag?

·

SFO og det daglige samspil/
samarbejde mellem skole og
SFO. En del af dette er at vi
også vil diskutere
’heldagsskolen’, som der tales
meget om for tiden

Fra den 1. januar 2007 decentraliseres kantinedriften, hvorefter dette også overgår til skolebestyrelsens ansvarsområde. Her i efteråret kommer
vi derfor til at tage nogle kostmæssige og økonomiske overvejelser.
Erling Sørensen, skolebestyrelsesformand
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Nyt fra
Af DIDDE, Oasen

Opstart efter sommerferien
Alle stuer er kommet godt i gang efter opstarten på det nye skoleår.
Vores 79 nye 0.klasses børn er nu
trygge ved at komme i SFO’en, efter
en opstart med mange nye mennesker. De er på Gul og Grøn stue og
bruger legepladsen og de dertil hørende mooncars og andre nye udfordringer/faciliteter meget.
Vi glæder os til at lære dem og jer
forældre bedre at kende.
1. klasserne er nu i Hobixen, hvor
børnene er faldet godt til.
I øjeblikket er der en studerende, Maria i første lønnede praktik, hun skal
være I Hobixen indtil 31-12.
Derudover har stuen lige lavet rollespilsværd i udeugerne 38 & 39 - da
mange af børnene har stor interesse
heri.
D. 7/9 – var der bedsteforældredag,
en dag hvor børnene kunne indvi den
ældre generation i hvordan det er at
være barn i en skolefritidsordning anno 2006 – det var et meget hyggeligt
arrangement til fælles glæde for begge parter.
2. klasserne er i A-huset og har adgang til kantinen. Bortset fra mangel
på garderobeplads (som børnene er

fortroligt med) fungerer det rigtig godt
- børnene er glade for at være i de nye
omgivelser.
3. klasserne er også i A –huset og har
fællesrummet. De nyder at have fået så
meget plads efter tre år på grøn stue,
og sætter pris på at kunne spille bordtennis, pool og bordfodbold.

Forældremøde/
forældrerådsvalg
Tirsdag d. 3. oktober er det tid for vores årlige forældremøde. Det vil blive
afholdt stuevis, så hver enkelt team kan
gå i dybden med egen børnegruppe, og
berette om hvad der sker i børnegruppen nu samt fremlægge aktivitetspla-

ner.
Derudover vil der være valg til forældrerådet, hvortil der nu skal vælges 3
medlemmer fra hver årgang. Der vil,
i hver gruppe, være en repræsentant
fra forældrerådet tilstede for at forklare nærmere om deres virke.

Nye medarbejdere
Majbrit Grøn Jensen, der har været
assistent i børnehaveklasseregi på
Mårslet skole er nu ansat i SFO’en
med 37. t om ugen.
Derudover er Line Søndergaard blevet ansat indtil d. 31. januar, også
med 37 timer pr. uge.

Legepladsen
Vores udbygning af legepladsen er
nu færdig, og børnene er glade for
den nye fodboldbane og den store redegynge. De større børn, der har skoletimer i SFO’en, benytter også stedets faciliteter i frikvartererne, hvilket fungerer rigtig fint.
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Penge i kassen og nyt tilbud
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner
Som medarrangør af fredagsballet i Mårslet Byfest med bandet Imitators lykkedes
det Mårslet Skoles Venner at få 6.000 kroner i kassen som overskud.
Det er penge som vil komme skolens elever til gode i løbet af skoleåret som tilskud
til særlige aktiviteter i undervisningstiden.
Det ekstra beløb rækker ud over de frivillige kontingenter á 95 kroner som forældre
er begyndt at betale ind via et udsendt girokort.
Tilsammen giver indtægterne mulighed for at ændre stil i måden at yde tilskud på.
Hidtil har MSV bevilget penge efter læreransøgninger eller til aktiviteter som MSV
har foreslået lærernes at medvirke til.
Men fremover håber MSV at støtte lærere og elever ved at betale inviterede gæstelærere i de fire temauger der er planlagt for samtlige klasser i dette skoleår.
Der kan være tale om at invitere en kok ind til Kost og Motion, en amerikansk fodboldspiller ind i idræt, en fysikstuderende ind i fysik, en lyriker ind i dansk og så
videre.
Sådan et besøg kan på én gang inspirere elever og lærere til at se fagene og undervisningsmåder med nye øjne.
Som en tredje ting måtte de frivillige bestyrelsesmedlemmer for første gang nogensinde melde fra som praktiske grise ved forældrearrangementet i skolens kantine på
de nye børnehaveklassers første skoledag.
I stedet tog skolens ledelse over og serverede kaffe samt rundstykker som Mårslet
Skoles Venner denne gang måtte nøjes med at betale for.
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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
Adm. leder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aaks.aarhus.dk

”Stumpdag” for 7. årgang
Af Mads P. J. Sørensen (8.a)
Mandag d. 22/5 havde 7. årgang en ”stumpdag”, på stumpdagen skulle vi lære at
spille på trommer, at danse, at danse med pinde og synge. Hele årgangen blev delt
op i tre grupper, en pige gruppe, en drenge gruppe og en blandet gruppe. Desværre
fik hver af grupperne kun lov til at prøve to at tingene. Pigegruppen skulle både
danse med og uden pinde, mens drengegruppen skulle danse og spille på trommer.
Den blandede gruppe skulle også spille på trommer og danse med pinde. De personer, som underviste 7. årgang i ”Stump”, kom fra rytmisk konservatorium. De var
meget flinke og dygtige. Sidst på dagen skulle vi vise, hvad vi havde lært for hele
5. årgang. Det gik fint nok, dog med lidt småfejl, men vi havde jo også kun en dag
til at øve. Det var en god dag, og vi vil bestemt gerne have flere, men skulle vi lave
det en anden gang, kunne vi godt tænke os at have flere stumpinstrumenter f. eks
store tønder, koste og meget andet.

Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen
Per Nørgaard Knudsen
Værestedet Flash
Anders Rasmussen
Telefon: 51575798
Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk
Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Telefon: 86298115
steenbille@mail.tele.dk
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@stofanet.dk
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Selvudvikling – nutidens svøbe!
Det bugner med tilbud om selvudviklingskurser.
Af sognepræst Hanne Davidsen

Vi mister livet i jagten på livet derude
i fremtiden. Når mobiltelefonen
Utallige konsulentfirmaer har et helt
ikke
bliver slukket, fordi der skal væsærligt tilbud til dig, der er brændt ud,
re
en
åbning til en anden og til et annedslidt eller gået i
det sted, så er det, man taber livet af
stå eller bare har
behov for at komme hænde.
videre og gå nye
2. Kontrol.
veje!
Selvudviklingstvangen giver ondt i
Vi skal være om- maven. Tænk, at læreren allerede fra
stillingsparate og
1. klasse skal udarbejde udviklingsderfor hele tiden på planer for hvert enkelt barn. Jævnligt
vej. Vi konfronteres skal der være samtaler med barnet om
med det nye, for det hvorvidt det nu har nået de mål som er
nye er det eneste, der dur til noget –
sat, om planen skal justeres osv.
åbenbart!. Det gamle er jo brugt og
Tænk, hvilken belastning det må være
uinteressant (history!)
for et barn sådan at være overvåget og
Innovation er nøgleordet, hvis man
tvunget til selvovervågning.
vil frem i verden i dag. Den holdning
På arbejdspladsen er det almindelig
gennemtrænger hele vort samfund.
praksis nu, at man jævnligt (ofte måNår jeg nu i det følgende vil tale
nedligt) indkaldes til medarbejderudimod denne tidsånd, vil nogle nok me- viklingssamtaler.
ne, at jeg er bagstræberisk og gammelDet lyder egentligt smukt og omdags. Det må jeg så tage på mig. Men sorgsfuldt, men man skal ikke lade sig
sagen er jo den, at jeg som præst ser de narre. Det handler ikke om, hvordan
omkostninger dette liberalistiske ræs
medarbejderen kan få det bedre, men
har. Og der er mange omkostninger.
ganske simpelt om, hvordan virksomhedens profit kan forøges: Altså hvor1. Manglende nærvær i nuet.
dan kan virksomheden få mest muligt
Når vi skal udvikle os, må vi nødud af medarbejderen uden at vedkomvendigvis altid hele tiden tænke frem. mende går ned.
Det kan medføre, at vi ikke er åbne for
Det afgørende succeskriterium er
de glæder og de kvaliteter, der ligger
ikke medarbejderens ve og vel, men
lige for næsen af os.
regnskabets bundlinje og virksomheI privatlivet kan det betyde, at man
dens effektivitet. Derfor opleves disse
ikke tør binde sig, for der kan jo altid
samtaler ofte som kontrol og er yderst
komme en bedre og mere interessant
stressfremkaldende. Det er et undermodel forbi. Forpligtethed bliver en by ligt paradoks, at vi netop i en liberalii Rusland, for jeg skal jo udvikle mig
stisk tid konfronteres med en sådan
og have nye udfordringer, for ellers
mistænkeliggørelses - og kontrolkulbliver livet jo kedeligt for mig.
tur.
Det tragiske er, at man mister blikket
3. Oplevelse af at jeg ikke
for, at livet faktisk leves lige nu. Det er
er god nok.
i glæden, gråden, latteren og kærligheKravet om selvudvikling kan opleden lige nu, at livet leves mest intenst.

ves som en mistillidserklæring.
Før i tiden passede man sit arbejde,
gjorde sin pligt og blev værdsat for
det. Nu er det ikke længere nok, for
lederen har åbenbart ikke tillid til, at
jeg gør mit arbejde godt nok. Præmissen for kravet om selvudvikling
er, at alt kan blive bedre og at det, der
gøres altså ikke er godt nok, og hvad
værre er, at jeg selv åbenbart heller
ikke er god nok.
Der sker en sammenblanding af
person og arbejde. Man skal give sig
selv, som det hedder. Være til stede
som person i arbejdet, for så sælges
varen bedre, produktet kvalitetssikres! Skellet mellem privat og offentligt udviskes.
Man ser jo også, at virksomheder
opretter børnehaver til medarbejderne
eller at arbejdspladsen flyttes ind i
hjemmet. Der er ingen steder, man
kan være i fred. Hele tiden bliver man
mindet om, at man ikke er god nok.
Det kan medføre en yderst belastende
overanstrengelse og forsøg på total
selvkontrol.
4. Manglende respekt for
urørlighedszonen.
Den nye kultur respekterer ikke
gamle dyder som kyskhed og blufærdighed. Tværtimod er det et krav, at
man åbent taler om alle sine skavanker og mangler, for naturligvis at få
gjort noget ved dem.
Blev man sendt på kursus tidligere
var det for at lære en eller anden færdighed, f.eks. et nyt computerprogram. Men selvudviklingskurser
handler om menneskets inderste. Selve personen er nu et værktøj, som
skal anvendes i arbejdslivet. Det kan
opleves dybt krænkende og grænseoverskridende – i hvert fald for den
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generation, der ikke er vokset op i terapi- og selvudleveringskulturen.

Kirkekaffe

Det, der er skræmmende med selvudviklingstrenden er, at den har bredt
sig ud i alle samfundets kroge. Den
gennemsyrer efterhånden hele skolevæsenet, de højere læreanstalter, virksomheder og den offentlige forvaltning.
Selvudvikling er en blevet en ideologi! Man kan ikke unddrage sig den.

Menighedsrådet indbyder med
jævne mellemrum kirkegængerne til
en kop kaffe, the eller suppe, enten i
Sognehuset eller i våbenhuset,
umiddelbart efter gudstjenesten.

Kirkens rolle.
Kirkens kernebudskab i prædiken og
i den sjælesørgeriske samtale er, at du
er elsket, og anerkendt af Gud sådan
som du er med alle dine skavanker og
mangler, med al din skyld og skam.
Her mødes du ikke med et krav om
forandring og selvudvikling. Du er forkert, du er ufuldkommen, du er en synder, ja, men du er også tilgivet, og du
modtager Guds velsignelse på trods af
det. I kirken, hos Gud kan du være i
fred, og kan du få fred!
Men skal vi da ikke udvikle os til at
blive bedre mennesker og være mere
næstekærlige, vil nogen måske spørge.
Mit svar her er et klart NEJ!
Du skal gøre, det du kan, ud fra de
muligheder og begrænsninger der er,
og så være tilfreds med det!
At være kristen er ikke at være god,
men det er at erkende sin afmagt og få
hjælp til at leve med den – og det kan
der så muligvis komme noget godt ud
af!

Der serveres denne gang kaffe
eller the, og tidspunktet er omkring
kl. 11:15.

*
NB. Jeg har fuld forståelse for, at
mennesker frivilligt vælger at arbejde
på deres egen selvudvikling.
Og jeg er også godt klar over, at det
af psykologiske og sociale grunde kan
være nødvendigt at arbejde med sig
selv for at klare tilværelsen.
Her gør psykologer og terapeuter et
uvurderligt godt og nødvendigt arbejde
for at gøre mennesker livsduelige. Det
er en helt anden snak.
Tak til Hans Jørgen Lundager Jensen,
professor i Det Gamle Testamente ved
Århus Universitet, som har inspireret
<
mig til denne artikel.

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

I oktober måned er det således i
Sognehuset, søndag d. 8. oktober.

Kirketider i oktober
SØNDAG d. 1. okt. kl. 9:00
16. søndag efter trinitatis
Johs. kap. 11, vers 19 - 45
Jesus - opstandelsen og livet
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 8. okt. kl. 10:00
17. søndag efter trinitatis
Mark. kap. 2, vers 14 - 22
Jesus kalder Levi
HANNE DAVIDSEN
(Kirkekaffe i Sognehuset)
SØNDAG d. 15. okt. kl. 10:00
18. søndag efter trinitatis
Johs. kap. 15, vers 1 - 11
Jesus som vintræet
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 22. okt. kl. 10:00
19. søndag efter trinitatis
Johs. kap. 1, vers 35 - 51
Jesus kalder sine første disciple
HANNE DAVIDSEN

Menighedsrådets
næste møde afholdes
tirsdag den 10. okt. kl. 18:30 - 22
i Sognehuset.
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet

SØNDAG d. 29. okt. kl. 10:00
20. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 21, vers 28 - 44
Historien om de to sønner
HANNE DAVIDSEN
Kirketider i november
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den 5. nov. kl.
den 12. nov. kl.
den 19. nov. kl.
den 26. nov. kl.

10:00
9:00
10:00
11:30

HD
JRC
HD
JRC

Kirkebil

Fri
Sognepræst Hanne Davidsen
holder fri fra mandag den 16. til
og med torsdag den 19. oktober
Embedet passes af sognepræst
Anne Nicolaisen, Astrup
tlf. 8692 7454

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.

Kildevang
Der er gudstjeneste i dagligstuen
onsdag den 4. oktober kl. 14:30
Vi begynder som sædvanlig med en kop kaffe og lidt
hyggesnak fra kl. 14.
Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.
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Friluftsgudstjenesten:

Vejrguderne holdt vejret
Det ustabile vejr i august, gav anledning til en vis nervøsitet søndag den 20.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Fra den tidlige morgenstund blev der
denne sommersøndag skævet til himlen, hvor de
mørke og tunge
skyer gled hen
over Mårslet, og
spørgsmålet
hang i luften:
Ville de mon
holde tæt?
Som al anden
udendørs aktiviOle Davidsen
tet var også den
stort planlagte friluftsgudstjeneste i
Bomgårdshaven meget afhængig af
tørvejr, og en aflysning skulle nødigt
komme på tale.
Blot en time før kom nogle gevaldige regnbyger, der afbrød prøverne på
det liturgiske drama, der skulle indgå
som et element i gudstjenesten, og de
opstillede bænke måtte i hast forsynes
med plasticovertræk.

Opklaring fra vest kom så mindre
end en halv time før, alle åndede
lettede op, og der syntes ingen ubeslutsomhed at spore blandt de omkring 100 mårsletborgere, der - trods
den negative vejrudsigt - havde fundet vej til det herlige grønne område
midt i byen.
Lektor Ole Davidsen prædikede
over lignelsen om sædemanden, teatergruppen ”Åben Himmel” opførte
et liturgisk drama, instrueret af Jacob Sheppard Herman, og Skanderborg Brass Band spillede til salmerne under ledelse af Thor Erik Langseth støttet af Mårslet Kirkes kor
ledet af organist Pia Labohn og kirkesanger Lisbeth Frandsen.
Nadveren blev forestået af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen
assisteret af Ole Davidsen, der med
godt dansk landbrød og rødvin kom
rundt til alle gudstjenestedeltagerne.
Efter gudstjenesten var der mulighed for at købe frokost, idet Ib Far-

sø, fra Norsminde Fiskehus igen i år
havde etableret sig på pladsen, med
fiskefrikadeller, varmrøget laks og
hjemmebagte focacciaboller.
Det er nu tredje år der har været friluftsgudstjeneste i Mårslet, så mon det
ikke efterhånden er en tradition, der er
kommet for at blive.
<

Gudstjeneste i det fri. Bomgårdshaven er ideel med sit let skrånende terræn

Salmerne blev, udover Skanderborg Brassband, støttet af Mårslet Kirkes Kor,
der ses stående i midten af billedet.

Medlemmer af teatergruppen ”Åben
Himmel” opførte et liturgisk drama,
inspireret af dagens tekst til lignelsen
om sædemanden.
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Forældreaftener:

Konfirmand- og minikonfirmandorientering
Efterårets orienteringsmøder afholdes over tre aftener
Sognepræst Hanne Davidsen vil på
mødet gennemgå
undervisningsplanen og derefter
lægge op til en
debat om emnet:
Unge og kristendom.

Minikonfirmander:
Der afholdes møde i Sognehuset
for forældre til minikonfirmanderne
fra
3.a, 3.b og 3.c
tirsdag den 24. okt. kl. 19:00-21:00

Sognemedhjælper
Mette Grøn Bugge
vil gennemgå undervisningsplanen,
hvorefter sognepræst Hanne Davidsen vil lægge
op til debat om
emnet: Børn og
kristendom.

Mette Grøn
Bugge

*

Konfirmander:
Der afholdes forældremøde i Sognehuset for
7.a’s og 7.c’s forældre
onsdag den 11. okt. kl. 19:00-21:00

Hanne Davidsen

*
Der afholdes forældremøde i Sognehuset for 7.b’s forældre
torsdag den 26. okt. kl. 19:00-21:00
Sognepræst Jette
Rosenberg Christiansen gennemgår
undervisningsplanen og vil fortælle
lidt om de pædagogiske overvejelser
bag konfirmationsJette Rosenberg forberedelsen.
Christiansen

Alle konfirmanderne får tilmeldingssedler med hjem om møderne.

Tirsdag d. 3. oktober
SFO forældremøde
Kl. 19:00
Søndag d. 8. oktober
Kirkekaffe efter gudstjenesten
Mandag d. 9. oktober
Mandagscafé
Kl. 9:30 - 11
Tirsdag d. 10. oktober
Menighedsrådsmøde
Kl. 18:30 - 22:00
Onsdag d. 11. oktober
Forældremøde for konfirmander
Kl. 19:00 - 21:00
(Hanne Davidsen)

Torsdag d. 12. oktober
Hyggeklubben (Løvfaldstur)
Afgang fra Sognehuset kl. 13
(se omtalen andetsteds i bladet)
Mandag d. 23. oktober
Mariehønen (lille sal)
Kl. 16:15 - 17:30
Lærkereden (store sal)
Kl. 16:15 - 17:30
Ørnereden (store sal)
Kl. 19:00 - 20:30
Tirsdag d. 24. oktober
Forældremøde for minikonfirmander
Kl. 19:00 - 21:00
(Mette Grøn Bugge og Hanne Davidsen)

Østjysk præst vil lokke flere i kirke
Kortere gudstjenester skal være midlet!
Moderne familier har ikke tid
til gudstjenester
i fuld længde.
Det mener
præsten i Storring-Stjær sogn
ved Galten, der
vil lave en skrabet udgave.

i weekenden,
så fra oktober vil han
holde kortere
gudstjenester.
Det skriver
Midtjyllands
Avis.

Normalt
Arkivfoto: Wikipedia
Sognepræst
tager en
Carsten Marvig
Stjær Kirke
gudstjeneste
vil køre med
det meste af en time, men Carsten
gudstjenester, der kun varer en halv
Marvig lover, at selv en kort gudstime og som ligger lidt senere på fortjeneste stadig vil indeholde prædimiddagen end i dag.
ken, læsning, salmesang og altergang.
<
Mange familier har rigeligt at se til

Onsdag d. 25. oktober
Indre Mission
Kl. 19:30
(se omtalen andetsteds i bladet)
Torsdag d. 26. oktober
Forældremøde for konfirmander
Kl. 19:00 - 21:00
(Jette Rosenberg Christiansen)

Fredag d. 27. oktober
Fredagsspisning
Kl. 18:00 - 20:30

*
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

Sognehuset er lukket i efterårsferien
(uge 42; 16. - 21. oktober)
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- der kom en stor donation…
Netop som arbejdet med de to messehageler - den hvide og den grønne - var afsluttet, dumper
der en gave ind på 10.000 kr. fra en anonym giver til fremstilling af en lilla messehagel.
Af Bodil Bjødstrup Kristensen

En sådan handling forpligter, så en
ny messehagel til Mårslet kirke er nu
undervejs, og det gælder så den lilla,
som skal bruges i adventstiden og i
fasten.
Beslutningen om straks at gå i
gang blev hurtigt truffet på et møde
i januar. Ingen af deltagerne var
åbenbart blevet skræmt af det store
arbejde med de to første messehageler, men glædede sig til at skulle i
gang med en ny.
Design
Arbejdet begyndte i januar, og det
første halve år gik med at få motiverne på ryg og bryst helt på plads, emne- og designmæssigt.
Dette krævende job blev overladt
til Bente Sørensen - som også designede den grønne messehagel - og til
hvert møde medbragte hun ét eller
flere reviderede udkast.
Lige inden sommerferien var alt
det tegnemæssige færdigt og hendes
udkast blev forelagt for og godkendt
af menighedsrådet.
Farvevalg
Derpå skulle der vælges farver;
broderierne skulle, i lighed med de
tidligere, broderes med hørgarn på
stramaj.
Bente Sørensen og Bodil Bjødstrup
Kristensen (gruppens kunsthistoriker) udvalgte i alt 65 farver til broderiet. Pelse Asboe, fra ”Broderi Moderne” i Århus, er gruppens faglige
konsulent, og hun havde det store
overblik med hensyn til at vælge de
rigtige nuancer til de tråde, som silkestoffet til messehagelen skal væves af. Efter flere såkaldte vikleprøver af forskellige nuancemuligheder
kom også det på plads, så bestillingen til væverne kunne afgives.
Patronering
Nu skulle tegningerne så ”patroneres”, hvilket vil sige at fremstille

tydeligt frem set
på afstand, og det
skal også kunne
nydes tæt på i al
sin farvemæssige
detaljerigdom.
Under alle omstændigheder får
det færdige arbejde et helt andet
udtryk end det
tegnede og farvelagte forlæg, så
det er det færdige
resultat, man hele
Foto: Jørgen Lauritsen
tiden skal holde
Bente Sørensen forelægger her på menighedsrådsmødet
sig for øje.
den 20. juni sit udkast til en lilla messehagel.
Vi er blevet
enige
om
at
gøre
timeforbruget
op –
et typemønster, som alle kan brodesådan bare for sjov! I øvrigt er vi
re efter ved hjælp af en kombinatiogså meget enige om, at projektet
on af dels farvede områder og dels
tager den tid, det tager… Ingen skal
tegnede symboler for hver enkelt af
blive stressede; det er det endelige
de øvrige nuancer – alt sammen
resultat, der tæller!
udført på bittesmå kvadrater på
mønsterpapir.
Færdigsyning
Dette brugte Bente Sørensen en
Når vi engang når så langt, at mesgod del af sin sommerferie på, og i
sehagelen skal syes, står Lilian
begyndelsen af august forelå det
Hejlsborg og Jette Scheldt parate til
imponerende resultat, som næsten
at
varetage dette arbejde.
er et kunstværk i sig selv…
De øvrige deltagere i messehagelprojektet er sognepræst Hanne DaBrodering
vidsen, som er initiativtager, ”tovholNu var ”brodeuserne” så også
der” og referent i projektet – og i
parate: Bente Fisker Sørensen, Ninøvrigt sørger for det praktiske omna Sørensen, Karen Lunderskov,
kring møderne – samt Svend Aage
Olga Nielsen, Karen Bülow og
Fisker
Sørensen og Anna Johnsen.
Bente Andersen.
Alle har været ivrige deltagere i
Fra nu af vil der være ugentlige
debatten omkring tilblivelsen af momøder, hvor broderierne fremlægtiverne i tegnefasen.
ges og overdrages til den næste
”brodeuse” på listen ( kun to kan
- og så er der økonomien
arbejde ad gangen). Ved disse møDe
10.000
kr. der er doneret dækder vurderer vi så samtidig, om noker en god del af produktionen, men
get eventuelt skal ændres – eller
ikke det hele. Hvis man har lyst til at
om vi lige skal se tiden lidt an, til
yde et bidrag - stort eller lille - til
der er broderet lidt mere, alt samMårslet kirkes nye lilla messehagel,
men til gavn for helheden.
kan et beløb indsættes i Nordea bank
Det er svært at omsætte en tegi Mårslet reg.nr.1920 konto nr. 0306ning til typemønster. Der skal træf813-471
fes mange valg undervejs, man skal
<
være sikker på, at motivet træder
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Månedens udstiller

Efterårets udflugtstilbud:
12
OKT

Løvfaldstur
Efterårstur torsdag den 12. oktober

Vi kan ikke komme uden om det:
Sommeren er nu definitivt ved at være forbi. Den har været én af de bedre i
mange år, og mens efteråret nærmer sig
med raske skridt, kommer tilbuddet
med Hyggeklubbens traditionsrige oktoberudflugt, Løvfaldsturen.
I år går turen med moderne turistbus
rundt om Kolindsund, lidt nord for Tirstrup på det skønne Mols.
Kolindsund var engang Jyllands største sø, men for omkring 130 år siden
blev den afvandet over en årrække og
er i dag en lang, grøn dal med enge,
agerjord og et rigt fugleliv.
For lystfiskere er området et yndet
sted, og i de tre kanaler kan man fange
gedder samt havørreder, der trækker op
fra Kattegats salte vande og ind i Kolindsunds kanaler.

Foto: Jørgen Lauritsen

Birthe E.S. Schmidt
Udstillingen kan ses, når Sognehuset er åbent og frem til d. 13. oktober.
Foto: Midtdjurs

Prisen pr. deltager er så lav som kun
75 kr., og tilbuddet henvender sig til
alle pensionister og efterlønsmodtagere i Mårslet Sogn.
Der plejer at være rift om dette efterårsarrangement, så billetterne sælges efter først-til-mølle-princippet.
Busafgang fra Sognehuset kl. 13:00
og fra Kildevang kl. 13:05.

Privatfoto

Vi gør ophold på Ryomgård Hotel,
hvor kaffen venter.
Hjemkomst omkring kl. 17.

I september og frem til midten af
oktober har Birthe E. S. Schmidt
(BESS) haft pladsen på væggene i
Sognehuset til disposition for sine
malerier.

Tilmelding:
senest mandag den 9. oktober til
Ester Borgbjerg tlf. 8629 2148 eller
Else Svendsen tlf. 8693 6038
JL

Næste udstiller bliver Bart Westgeest fra Malling.
JL

Tag lige og prøv -

- når den slår dørene op næste gang,
mandag den 9. oktober, i Sognehuset.
Cafeen er åben fra kl. 9:30 til 11
med frisklavet kaffe, the og rundstykker. Kom og få en hyggelig snak i
samvær med andre fra Mårslet.
Og så er det tilmed gratis!

Koncert:

Trylleri på guitar
Kåre Norge spillede sig ind i hjerterne på tilhørerne i
Mårslet Kirke torsdag den 7. september.
Det var klassisk guitarspil, når
det er bedst! Der var på forhånd
stillet store forventninger til denne torsdagsaftenkoncert med
Kåre Norge, og de blev helt og
fuldt indfriet.
De omkring 75 mårslettere
blev godt orienteret af guitaristen selv mellem numrene. Det
blev et bredt repertoire, der
spændte lige fra klassiske vær-

ker af Mozart og Chopin (i
Kåre Norges bearbejdelse), til
inciterende, tempofyldte sydamerikanske rytmer. Der var
egne kompositioner, og vi fik
kendte spanske toner, hvor
man bl.a. havde lyst til at nynne med på ”La Paloma”.
Alt gik op i en højere enhed
denne aften. Det var strengespil, når det er bedst.
JL

Foto: Jørgen Lauritsen
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Rømøturen:

Mårslet - Rømø tur/retur
Yderst vellykket udflugtsarrangement fra Kildevang.
kalvesteg og æblekage - serveret før
turen gik til det egentlig mål: Rømø.
Det er en særpræget natur, der møder én, og som starter med den 9 kiloVejret var i topform denne torsdag
den. 17. august, og det var måske årsa- meter lange dæmning ud i vadehavet.
gen til den rekordstore tilslutning til
Lokalcenter Kildevangs udflugtsarrangement til Sønderjylland og Rømø.
Det er
Brugerrådet, der er
den praktiske arrangør, og
man beEmmerlev Klev, hvor middagen ventede.
Med 49 deltagere var det no- høvede
get nær rekorddeltagelse. ikke at bo
på Kildevang for at kunne komme med. Det er,
i lighed med Hyggeklubbens arrangementer, et tilbud til alle pensionister og
efterlønnere i Mårslet.
Foto: Karen og Hugo Kristensen
Tekst: Jørgen Lauritsen

Studie i drageflyvning; en populær sport
på Rømø

Selv hvepsene var vilde med den medbragte, hjemmelavede kringle!

Der var chartret en bus fra Ivans Turistbusser og - med en enkelt kaffepause undervejs - gik turen med Gerd,
som en
veloplagt
chauffør
og guide,
mod
Tønder
og - selv
om
det
Slotsgaden i Møgeltønder
vist ikke
var helt efter bogen! - gennem den lille
maleriske by, Møgeltønder. Forbi
Schackenborg Slot og til strandhotellet
Emmerlev Klev, med et fantastisk
skue ud over Vadehavet, Vidåen og
det fremskudte dige ved Højer sluse.
I disse omgivelser blev middagen -

19

Enkelte var modige og gik helt ud for at
få dyppet tæerne!

Brugerrådets formand Hanne Torp havde på forhånd orienteret om Rømøs
interessante og omtumlede historie
gennem de sidste århundreder.
Der blev gjort holdt ved den sidste
klitrække, og der var mange, der her
benyttede lejligheden til en lang spadseretur tværs over den brede, hvide
sandstrand og helt ud til vandet. Efter
en times ophold gik turen så hjemad
med ankomst til Kildevang kl. 18.
En dejlig tur, med mange indtryk var
slut - og så kostede den bare 150 kr.! <

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
KASSERER
Henny M. Bauning (HMB)
Langballevej 168
Tlf. 8629 0649
bauning@webspeed.dk
/ PRÆSTESEKRETÆR

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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Børneklubberne

Indre Mission
Onsdag den 25. oktober vil sognepræst Finn Nørgaard fra Sct. Lukas
kirke, Århus, udlægge teksten fra Johannes-evangeliet
kapitel 14. vers 1-11.
Jesu lidelse og død
er afsked med disciplene i fysisk
og synlig forstand,
men den er ikke en
ophævelse af fællesskabet og sammenholdet.
Derfor opfordrer Jesus her disciplene til ikke at forfærdes og have tillid
og tro på Gud og Jesus selv.
Jesus vil være forbindelsen for mennesker til Gud, den himmelske Far.
Det er i korte træk indholdet af talen,
men teksten kan være svær at forstå,
og derfor vil der bagefter være mulighed for at stille spørgsmål til Finn
Nørgaard.
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet
sognehus og alle er velkomne til at
deltage.
Foto: Jørgen Lauritsen

Lærkereden

Ørnereden

er for alle børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.
Børnene synger, hører en fortælling fra bibelen, leger og deltager i
mange forskellige aktiviteter. De
mødes i Sognehuset hver
mandag fra kl. 16:15 - 17:30
Ledere af Lærkereden er:
Mette Nørgård Pedersen,
Langballevej 108,
tlf. 8629 7155
og
Jørgen Knudsen,
Præstegårdsvej 54,
tlf. 8629 1097

er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4.- 7. klasse.

Program kan rekvireres i Sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:
Anders Kristoffersen,
Bedervej 74,
tlf. 8628 9965
og
René Lunderskov,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8621 2186

Legestuen Mariehønen
Vi synger og leger, hører små fortællinger fra Bibelen
og andre aktiviteter.
Hvis du vil vide mere om Mariehønen, er du velkommen til at kontakte:
Jette Kristoffersen,
Bedervej 74,
tlf. 8628 9965

*

Finn Nørgaard (63) blev cand theol i 1972
fra Aarhus Universitet. Fra 1973-77 var
han residerende kapellan i Bov sogn i
Sønderjylland; fra 1977-90 sognepræst i
Vedsted sogn, Haderslev Stift og fra 1990
sognepræst ved Sct. Lukas kirke i Århus.
Han er gift med fru Else og sammen har
de 3 børn og 5 børnebørn. Han er aktiv i
sognets kirkeliv i alle aldersgrupper og
dyrker sport i fritiden bl.a som aktiv oldboysfodboldspiller ligesom han har deltaget i flere Marselisløb.

Klubben mødes i Sognehuset hver
mandag fra kl. 19:00 - 20:30

Susanne Lunderskov,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8621 2186.

Fælles familiespisning
i Sognehuset
fredag d. 27. oktoberkl. 18:00 - 20:30.
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.

Gudstjenesten:

Danskerne går oftere i kirke
Ny undersøgelse af danskernes kirkevaner
Ved siden af de trofaste kirkegængere, er der dukket en ny gruppe af
danskere frem, som kommer i kirken
en gang eller to om året. Det viser tal
fra en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for
Kristeligt Dagblad.
I mange år er omkring 2% af befolkningen gået i kirke hver søndag.

44% af befolkningen oplyste i 1999,
at de gik i kirke én gang om måneden
eller sjældnere - det tal er steget til
67%. I 1999 svarede over halvdelen,
at de aldrig gik i kirke. Det tal er nu
nede på 30%.
Tendensen i Mårslet afspejles meget
godt i denne undersøgelse, oplyser
sognepræst Hanne Davidsen.
<

Redaktion:
Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk
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I fire august-dage stod Mårslet på den anden ende. Årets byfest kaldte snesevis af frivillige af huse og hundredvis
af byens borgere nød at shoppe rundt mellem lopperne på kræmmermarkedet, cykelløb, fredagsbal, byvandringer, grillspisning, friluftsgudstjeneste og meget andet. Det er byens mødested, hvor naboer, venner og andre godtfolk kan nyde hinandens samvær og få sig en anden slags sludder end den de har til dagligt over hækken. Bare se
kræmmermarkedet herunder. Nye generationer af børn vokser op og finder nyt legetøj billigt som naboens børn
er vokset fra og kan tjene en klatskilling på. Her følger fire siders billedglimt fra byfesten med fotos taget af Jørgen Lauritsen, Kaj Christensen og Kim Hundevadt. Siderne er lay outet af Steen Bille.
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Seniorerne tyvstartede på byfesten med en hyggelig cykeltur og så var der dømt hygge for resten af dagene.
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TMG Fodbolds Venner siger tak
TMG Fodbolds Venner siger tak
for den store opbakning der var til
vores arrangementer.
Torsdag d. 17 august var der 195 spillende gæster plus det løse så opbakningen var helt i top, alt hvad vi havde af bankoplader samt lotteri blev
udsolgt. En stor tak til alle sponsorerne for de flotte præmier de har givet.
Af sponsorer kan nævnes:
Gårdejer Jens Thomsen, slagtermester
Per fra Superbrugsen Mårslet, Kaae´s
fisk,
Intersport i Odder, Mårslet pizza bar,
Frisørhuset i Mårslet, Mårslet Bageri,
Nordea bank i Mårslet, Revisor Steen
B Hansen, KK ventilation A/S i Mårslet,
KFS byg, Herrefrisør Bjarne Vester,
Blåbjerg radio Hørning, Djurslandsbank i Tranbjerg, Lampefirmaet Eglo
i Hasselager, Netgarn i Mårslet, Serviceringen på Oddervej, Malerfirmaet
Erling Dybvad, EBH Ejendomme

ikke mindst legetøjsmanden Claus Bjerre Mårslet.
Også en tak til de frivillig hjælper:
Paul og Vivi Kjeldsen, Jens og Gerda
Svendsen
Lena Henriksen og Kurt Kirkedal
Laursen, Rolf Nielsen samt Myrna
Rasmussen.
Vores andet arrangement i
byfesten var Lørdag d. 19
august i bomgårdshaven
hvor vi igen i år tog chancen og lavede Taverna
stemning. Det startet kl.
16.30 med regn, men det
var folk ligeglade med, de
kom, de spiste, de hyggede
sig og havde det rart sammen. På trods af vejret var
der ret hurtigt udsolgt. Vi
havde vurderet at hvis vi
lavet mad til 200 mennesker så var der nok, især

med det vejr de havde lovet. Igen i år
måtte vi henvise til Mårslet pizzaria
hvis de skulle spise, så det gjorde de
og tog det med i bomgårdshaven og
spiste og hygge sig med de andre, tak
for det.
De sidste gæster gik hjem kl. 01.00.
En stor tak til madholdet der bestod
af: Jacob Nilsson, Annette Lønskov,
Flemming
Kristiansen, Lars Boesen samt Ole
Rasmussen.
En stor tak til det øvrig personale der
bestod af : Jens og Gerda Svendsen,
Kurt Kirkedal Laursen og Lena Henriksen samt Sophie og Myrna Rasmussen.
Begge arrangementer gav et flot overskud på 22.000 kr. Tak for i år.
Kim Rasmussen
Formand for TMG Fodbolds Venner.

Mårslet Run & Walk 2006
Vi vil fra Mårslet Run & Walk gruppen sende en stor TAK til de 20 trafikvagter, der under løbet hjalp løberne rundt i
Mårslet. Uden jeres hjælp kunne vi ikke lave dette løb, TAK!
Til vores sponsorer skal der også lyde en stor tak.
Tak til alle løbere, skønt at se næsten 200 løbere!
Vi glæder os meget til at se jer til Mårslet Run & Walk 2007!
Se mere på www.runwalk.dk
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Sommeraktivitet i Den Gamle By
Som en del af Århus Kommunes aktiviteter i sommerferien er bl.a. mulighed for at kommer i Den Gamle By
og være en del af det levende museum. Det omfatter bl.a. aktiviteten
”En uge i Sofie og Jens liv anno
1864”.
I daværende 2A talte de meget om
disse sommeraktiviteter og inspireret
af klasse- og matematiklærer søgte
Sanne om at deltage i aktiviteten i
Den Gamle By.
Det var lige noget for hende.
Spændt ventede Sanne på om hun var
kommet med, da det var efter lodtrækning og glæden var stor da brevet
kom.
Hun var kommet med.
Det foregik i uge 27 fra kl. 10 – 14
mandag – fredag.
Da tiden nærmede sig ville lillebror
Lasse egentlig også gerne med og han
fik også lov at deltage.
1. dag fik de tildelt navne anno 1864.
Lasse blev til Frederik og hans far var
skriver. Da det jo var en fornem titel
på daværende tidspunkt var Lasse
placeret på 3. forreste række i klasselokalet. Sanne blev til Othine og hendes far var murer og placeringen var
på næstsidste række i klasselokalet.
Der blev delt tøj ud som for Lasse’s
vedkommende var uldbukser, -jakke
og kasket samt bare tæer.
Sanne havde underkjole af bomuld,

uldnederdel, langærmet bluse, forklæde samt tørklæde over fletningerne og
bare tæer. Puha det var varmt.
I løbet af ugen prøvede børnene mange forskellige ting. De fik prøvet at
fiske med hjemmelavede fiskestænger, fik nogle sjove dog skrappe timer
i klasseværelset, drengene legede soldater, pigerne vaskede tøj og gjorde
rent.
Det hele styret af Fru Holm og Hr.
Berg. Og de fik også besøg af præsten.

ne. De blev stoppet mange gange for
at blive fotograferet og snakkede med
mange forskellige mennesker. De
hjalp lidt til i parken med bådene og
gyngerne og var på rundtur i alle butikkerne.
Det har været et kæmpe oplevelse for
Sanne og Lasse og jeg er sikker på, at
det ikke er sidste gang de har deltaget
i aktiviteter i Den Gamle By.
Tak til Den Gamle By for en rigtig
god oplevelse.

Men det sjoveste var jo nok at bevæge sig rundt i byen blandt alle turister-

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11

Dorthe Skovby
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TMG - Nyt
Håndbold

Håndbold for Oldboys
Selv om man ikke umiddelbart af TMG`s hjemmesider eller andre steder kan se at der er Oldboys håndbold i Mårslet, så
har TMG et godt Oldboys hold.
Vi er godt en halv snes ”drenge” som gennem vinteren spiller ca. 20 kampe, og hvis vi kan slippe efter det nogle få træningskampe. Har du det lige som os, at det rykker i ”skudarmen” når du ser håndbold på TV og får lyst til selv at spille
håndbold, så kontakt os.
Kom med til et par prøvekampe. Vi har det hyggeligt og et godt kammeratskab.
Kontakt Jacob Lind på tlf. nr. 86 29 26 06.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

Bedervej 14

86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk

Næstformand og
halhusansvarlig

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 65 43 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@vip.cybercity.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

Baneleddet 2

86 72 17 28 krusejacobsen@mail.dk
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Badminton
Sidste nyt fra ungdomsafdelingen.
Ungdomsafdelingen, har for sæson 2006/2007 ansat en ny træner.
Han hedder Andrè Stensgaard og Mathias er en klar forstærkning af trænerstaben, som igen i år tæller Jeppe Tarp.
Et stort velkommen til Andre og Mathias Tingsted og tak til Jeppe som igen i år vil lægge et stort arbejde i TMG Badminton.
Andrè har en fortid i Viby Badminton klub og Jeppe har spillet i Højbjerg Badmintonklub, begge på højt niveau.
Mathias er lærestuderende fra Silkeborg

Ledige tider for ungdomsspillere.
Nu er sæsonen kommet i gang og vi og vores trænere er klar til en ny sæson. Vi har hørt at nogle måske ikke har fået et
girokort og dermed ikke haft mulighed for at tilmelde sig denne sæson, men du kan bare møde op i hallen. Der er plads
til flere. Du er også velkommen til at kontakte Jesper Holm på 86 29 86 90 eller (helst) via mail
jesperogvibeke@webspeed.dk
Vores hold om mandagen har fået nye træningstider. De spiller på følgende tidspunkter
U9: 15.45 – 16.45
U13 + U15 +U17 piger: 16.45 – 17.45
U9-holdet er fyldt op, men vi sætter dig gerne på venteliste, hvis der skulle blive en plads.
Eller måske opretter vi et hold mere!!!
Træningstiderne om onsdagen er:
U11: 15.45 – 16.40
U13: 16.40 – 17.35
U15: 17.35 – 18.30
U17: 18.35 – 19.30
Vi kan ændre din spilletid, hvis der er nogle du kender, som spiller på et andet tidspunkt.
Ungdomsafdelingen
Jesper Holm
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Badmintonskole for piger.
TMG Badminton og DGI-Østjylland indbyder igen til badmintonskole. (4 år i træk)
Sted: Mårslet hallen, Testrupvej 8, 8320 Mårslet

Tidspunkt: Uge 42 – efterårsferien den 16.-18. oktober 2006.
Mandag - Tirsdag og Onsdag fra kl. 10.00 – til 15.00
Deltagere: Piger fra 10 til 14 år spillere fra badmintonklubber i DGI-Østjylland.
Max. 24 deltagere i 3 dage.
Skynd jer at tale sammen og få jer tilmeldt!!
Pris:

225,00 kr.

Du får:

Badmintonskole T-shirt - Drikkedunk
Diplom
Frugt og saft hver dag
Muligheden for at dygtiggøre dig i badminton, samt sjove, lærerige og spændende oplevelser.
Fortæring: Madpakker skal medbringes.
Instruktører:
En amtsinstruktør fra DGI-Århusegnen og evt. en hjælpetræner fra TMG.
Tilmelding: Senest den 2. oktober på www.dgi.dk/oestjylland
Såfremt I ikke har mulighed for betaling via Internettet så kontakt DGI – Badminton
Stadionvej 41, Assentoft, 8900 Randers på tlf: 86 49 45 11. Her vil I også kunne få yderligere oplysninger om badmintonskolen.
Ca. 1 uge før badmintonskolens start vil I modtage et deltagerbrev.

Alle de piger fra TMG Badminton, der kan komme i betragtning vil få personlig tilmeldingsblanket.

Sidste nyt fra seniorafdelingen.(Fra 55 år)

Tirsdag den 29. august startede vi igen med seniorbadminton i Mårslethallen.
(Der er indgang og omklædning i Halhuset)
Vi spiller fra kl. 11.20 til 12.05. De der har lyst kan klæde om og bade efter spillet.
Seniorbadminton hører under TMG Badminto, og kontingentet på kun 250 kr., fra august til sidst i april, vil blive opkrævet pr. giro.
Tilmelde dig på telefon: 86 29 25 65 hos Egon Mølby
Vi glæder os til at få nogle hyggelige og sjove timer sammen i vinterhalvåret.

Virksomheder som støtter TMG Badminton
Nye sponsorere er altid rart, men det er sandelig også rart når de ”gamle” stadigvæk er interesseret i at støtte TMG Badminton.
Vores sponsorere ser i denne sæson sådan ud:

Malerfirma Erling Dybvad
REVISIONSFIRMA Steen B. Hansen
Se venligst deres firma logo i Mårsletbladet!!

TMG Badminton er glade for dette samarbejde og vil hermed sige dem tak.
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Sidste nyt fra voksenafdelingen.
Så er badmintonsæsonen for alvor gået i gang, de fleste af vore tider er næsten fyldt op!!
Men der er dog stadig ledige baner/pladser for voksen spillere.
På skrevne tidspunkt 10.09.2006 er følgende ledige:
Mandag 17.45 – 18.35:
er der 3 ledige pladser. (Motionistgruppe)
Som motionist-medlem kan man deltage i spil i en motionistgruppe.
En motionistgruppe har til formål at deltagerne spiller i forskellige sammensætninger og kombinationer. Deltagerne i motionistgruppen disponerer i fællesskab over hallens baner i spilletiden og tilrettelægger hvorledes afviklingen af spillet og rokeringen skal foregå.
Bemærk - en motionist gruppe er baseret på double-spil og gruppen bemandes herfor med op til 4 spillere pr.
bane
Mandag 20:15 – 21:05
er der 2 ledig bane (Baneleje)
Som baneleje-medlem lejes en bane i en spilletid af TMG Badminton. Lejeren disponerer selv over den lejede
bane og kan frit vælge spilleform og medspillere. Medspillere skal være medlem i TMG Badminton, d.v.s. et andet baneleje-medlem, motionist-medlem eller basis-medlem.
Tirsdag 11.20 til 12.05. Seniorbadminton Kontakt Egon Mølby 86 29 25 65 (Se indlæg)
Onsdag 19.25 – 20.15: er der 4 ledige pladser (Motionistgruppe)
Onsdag 20.15 – 22.30 Senior Turnering, kan der stadig optages nye spillere.
Disse træner en gang ugentligt i to timer. Der deltages i DGI`s holdturneringer. Denne sæson 2006/07, er der tilmeldt, Veteran 40 Serie 1 og Veteran Serie 2 u/ single. I kontingentet for denne gruppe er der indeholdt træningsbolde.
Fredag fra 19.30 er der stadig masser af ledig spilletid.
Lørdag 8.00 – 9.00: er der 2 ledige bane ( Baneleje)

Spillersammenføring:
Kunne du tænke dig at spille badminton, men ingen har at spille med, er du velkommen til at kontakte
JohnJohansen@wanadoo.dk

–

tlf. 86 29 88 88

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Sæson 2006- 07

BADMINTONAFLYSNING ( dem som p.t. er os bekendte )

Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på mandage.
Følgende dage er aflyste.
16/10-2006
25/12-2006
01/01-2007
09/04-2007

Efterårsferie
Juleferie
Juleferie
Påskeferie

Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på tirsdage
Følgende dage er aflyste.
17/10-2006
Efterårsferie
26/12-2006
Juleferie
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på onsdage

Følgende dage er aflyste.
18/10-2006
Efterårsferie
27/12-2006
Juleferie
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på fredage
Følgende dage er aflyste.
20/10-2006
Efterårsferie
22/12-2006
Juleferie
29/12-2006
Juleferie
06/04-2007
Påskeferie
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på lørdage.
Følgende dage er aflyste.
16/09-2006
Sportsmaster/Hummelcup
04/11-2006
TMG Gymanstik
21/10-2006
Efterårsferie
23/12-2006
Juleferie
30/12-2006
Juleferie
07/04-2007
Påskeferie
Det vil kunne forekomme at Mårslet Skole skal bruge hallen, hvis dette skulle ske vil der være opslag i hallen.
Ekstra service: Hvis du vil modtage info direkte fra TMG Badminton, så mail din mailadresse til:
JohnJohansen@wanadoo.dk

Med venlig hilsen
TMG Badminton.
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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.

Mårslet sogn har som et af de få
sogn i landet bevaret alle kirkebøger

I oktober måned er det onsdag den 11. oktober
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:

siden 1642. - På Egnsarkivet kan
du se kirkebøgerne i kopi eller
som mikrofilm, og for en del af
årene kan du tilmed læse kirkebøgerne ’oversat’ til nutidig
computerskrift.

www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/
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AKTIVITETER I OKTOBER 2006
Onsdag d. 4. oktober kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Fredag d. 6. oktober kl. 14.00
Bederspillemændene

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Mandag d. 9. oktober kl. 14.00
Syng med Bente Fisker
Onsdag d. 11. oktober kl. 14.00
John Malm - lysbilleder fra Ecuador
Fredag d. 13. oktober kl. 14.00
G.J. modeopvisning
Mandag d. 30. oktober kl. 14.00
Afholdes der sundhedsdag på lokalcenter Kildevang. Vi
får besøg af et vaccinationsselskab fra kl. 11-13
Det vil være muligt at købe suppe i cafeen kl. 12.00.
Cafepigerne vil fortælle lidt om arbejdet i cafeen. Det
ville være dejligt, hvis vi kunne få et par frivillige mere
til hjælp i cafeen.
Vedr. åbning af Sundhedsklinikken på lokalcenter
Kildevang – se opslag herom i lokalområdet og i dagspressen, når vi nærmer os.

Hver tirsdag kl. 14.00: i Underhuset Træværksted for
alle interesserede.
Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 5/10 + 19/10
Meddelelser:
Pensionsmedarbejder:
Mandag d. 2. oktober kl. 9-12
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00
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Sundhedsklinikken på
Lokalcenter Eskegården og Kildevang
Den 1. november åbner sundhedsklinikken på lokalcenter Eskegården og Kildevang.
Sundhedsklinikken arbejder med forebyggelse og behandling af sygdomme samt fremme af sundhed og trivsel.
Målet med sundhedsklinikken er at borgerne i lokalområdet kan få hjælp til at øge deres muligheder for

•
•
•
•

at mestre eget liv
at få tiltro til egne ressourcer
at føle handlefrihed
at få et netværk at blive mindre afhængig af offentlige ydelser

Sundhedsklinikken kan hjælpe dig med medicindosering, sårskiftning, lægeordinerede indsprøjtninger, blodtryks-/
blodsukkermåling, øjen-/øredrypning, anlæggelse af støttebind, antabusbehandling, pasning af blærekatetre og stomier.
Du kan få råd og vejledning om kost, motion og aktiviteter, socialt samvær, demens, psykiske lidelser, sukkersyge,
smerter, kredsløbssygdomme, vandladnings- og afføringsproblemer, bækkenbundstræning, søvnforstyrrelser, osteoporose, osv
Sundhedsklinikken er bemandet med en sygeplejerske.
Det er et gratis tilbud til alle i lokalområdet og du kan vælge at komme i klinikken frem for hjemmesygeplejerskens besøg.
Klinikken har til huse på Eskegården, på Malling plejehjem og på Kildevang.
Åbningstiden vil være fra kl. 9.00 til kl. 12.00
Åbningen af klinikken markeres af et åbent hus arrangement i dagene op til d. 1. november.
Se opslag herom i lokalområdet og i dagspressen, når vi nærmer os
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Testrup højskole Efterår 2006
Onsdag den 4. oktober kl. 19.30 (*)
Tanja Zapolski - Klaverkoncert
Onsdag den 11. oktober kl. 19.30
Provoen og profeten - om Muhammedtegningernes baggrund og konsekvenser
Foredrag v/ Kim Hundevadt
Onsdag den 18. oktober kl. 19.30
Musik og poesi - Med Peter Laugesen og Nye Rør:
Anders Birk, Christian Dorph, Mads Eslund og Martin Sommer
Onsdag den 25. oktober kl. 19.30
Den nye højskolesangbog - indvielse af højskolesangbogens 18. udgave
Sangaften v/ Jørgen Carlsen
Onsdag den 1. november kl. 19.30 (*)
Autofant - Henrik Sundh: keyboards, laptop mm., Johan Segerberg: bas og vokal,
Kresten Osgood: trommer
Testrupvej 110, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 03 55
testrup@testrup.dk

www.testrup.dk
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Onsdag den 11.oktober 2006 kl. 19.30
Lokalcenter "Kildevang", Langballevej 3, 8320 Mårslet
"Tusmelda spøger"
Hexen Tusmelda lever i en verden af ånder og spøgelser. Hun vil fortælle om, hvordan hun fandt denne
verden. Desuden fortæller hun om det, at tale med hinanden eller snarere forbi hinanden.
Tusmelda hedder til daglig Britta Atrup Elmstrøm og arbejder som sagsbehandler i en A-kasse.
Tilmelding senest den 4. oktober til:
Lita Nielsen 86 29 02 19, Irene Nielsen 86 29 42 68, Åse Kjeldsen,
Karin Hansen 86 27 58 70 eller Sonja Sørensen 86 29 15 18.
Pris incl. kaffe og brød er for medlemmer kr. 75.00 og gæstepris kr. 100.00

Torsdag den 16. november 2006
”Tivolitur til København”
hvor vi skal opleve 1000 vis af julelys. Togbilletten gælder fra Mårslet station med afgang 8.49 og med tilslutning
på Tranbjerg station 8.57. Afgang fra Århus Hovedbanegård 9.31. Hjemrejse fra København 19.56, ankomst Århus Hovedbanegård 22.44. Afgang mod Odder 23.16, ankomst Tranbjerg 23.28 og ankomst Mårslet 23.35.
Pris incl. entré i Tivoli kr. 415.00
Tilmelding og betaling senest den 11. oktober til en af ovennævnte. Der er mulighed for et par timer på egen
hånd, inden vi mødes ved Tivolis Hovedindgang 15.30.
Tranbjerg, den 8. September 2006
Med venlig hilsen
Aktive Kvinder i Tranbjerg-Mårslet v/kasserer Sonja Sørensen, Kirkevænget 132, 8310 Tranbjerg
Tlf. 86 29 15 18 mail:sos@webspeed.dk
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Mårslet Vandværk orienterer
Vandværkets VVS-installatør, Carsten Sørensen, Mårslet Smedje har meddelt, at han ønsker at stoppe med arbejdet for
Mårslet Vandværk I/S.
I den anledning vil vi gerne sige Carsten tak for mange års samarbejde. Også en tak for at han vil hjælpe os i overgangsperioden indtil vi har fundet en permanent løsning på den fremtidige drift og udbygning af vandværket.
Indtil videre skal henvendelse til vandværket ske til formanden Willy Tang på tlf. 86 29 08 88 eller 23 49 97 99.
Bestyrelsen for Mårslet Vandværk I/S.

MÅRSLET VANDVÆRK I/S
Manglende vand kontakt:
Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf. 86 29 08 88 Mobil 23 49 97 99
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

Tlf. 86 29 63 63
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MÅRSLET AFTENSKOLE INDBYDER
SKAL VI SYNGE?
Det er så dejligt at synge i flok, bare vi er mange nok. Undskyld citatfusk.
Vi har så mange dejlige danske sange, både ældre og nyere. Vi vil både bruge højskolesangbogen, visebogen og måske
nogle af Kim Larsen eller ...
Pia Voxtorp spiller for - og hun kender sikkert også den, du foreslår!
Entré: 20 kroner ved indgangen.
Sted: Borgerhuset
Tid: (Tirsdag den 24. oktober) kl. 19.00

NB! ÆNDRET DATO: ONSDAG DEN 25. OKTOBER KL. 19.00
Vi laver en kop kaffe/the til pausen. Vil I have kage, skal I selv medbringe den.

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.
S. Voxtorp på 86 29 17 59 - send E-mail piavoxtorp@events.dk
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Suppeaften tirsdag d. 10.10.06 kl. 18.00
Mårslet borgerhus laver :
Gule ærter / sprængt kød. Til Børn: kødsovs / pasta.
Voksne 50 kr. Børn 25 kr. Betales den 10.10.
Tilmelding til Margit 86 29 72 50
el. seddel i borgerhusets postkasse,
senest den 7/10 med antal og navn.
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Nyt fra Netgarn
Britta Hvam er rejst og Jeg (Annette) har
derfor udvidet garnbutikken. Jeg har nu
fuldt sortiment af Garnstudios garner. Derudover forhandler jeg garn og strikketilbehør fra: HP/Løve, Sandnes, Hjertegarn,
Grønhøj garn, Onion, og Marks & Kattens.
Du kan også få knapper, lukketøj, brocher
og flotte smykker.
Efter at Britta er rejst, er mange gået forgæves efter en lille gave, jeg er derfor begyndt at forhandle en meget lækker, ren
chokolade, af høj kvalitet fra Leonidas.
Jeg har nu fået mere plads i butikken og fra
September vil der være strikkecafe hver
3. tirsdag aften fra kl. 19.30 - 21.30. Alle er
velkomne - øvede, som uøvede. Her kan
erfarne strikkere udveksle ideer og viden,
og begyndere kan møde op og hente råd og
vejledning og måske få lyst til at strikke.
Tilmelding sker i butikken. pris 20 kr. -incl. kaffe og kage. 1. gang Tirsdag d. 12/9-06.
Åbningstider i butikken er:
Mandag - fredag 13.00 - 17.30
Lørdag-Søndag lukket
Er i en gruppe på mindst 5 personer, holder jeg også meget gerne åbent udenfor normal åbningstid. Ring og aftal tid.
Telefon 25 30 36 22
Email: netgarn@netgarn.dk
Webshop: www.netgarn.dk

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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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

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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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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