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Hvor kan vi få passet vores børn?
Skal vi virkelig til Højbjerg?
Hvornår bygger kommunen en ny daginstitution i Mårslet?
Ovenstående kunne være spørgsmål fra nogle af vores kommende tilflyttere til byen. Husene skyder op, familierne flytter ind, men så melder virkeligheden sig. For at familiens liv hænger sammen, er det en nødvendig
forudsætning, at børnene får et godt pasningstilbud – også uden at familien har to biler. Kommunen har udlagt områder i de nye lokalplaner til
børneinstitutioner, men tilsyneladende har de ingen aktuelle planer om at
gøre brug af dem. Altså ingen handlingsplan.
Mårslet har sit eget Børn & Unge-udvalg, hvis fornemste formål er at sikre og skabe de bedst mulige betingelser for byens børn og unge. Ovenstående problemstilling er helt naturligt et af de emner, vi er meget optaget
af lige i øjeblikket. Gennem møder, foretræde for Teknisk Udvalg og
brevvekslinger forsøger vi at komme i dialog med kommunen. Alt sammen for at få lavet en handlingsplan for pasningstilbuddene i Mårslet.
Det er indtil videre lykkedes os få tilrettet prognoserne til et mere realistisk billede. Vores næste ambition er at få et møde med Louise Gade.
Men er hele arbejdet ikke absurd, når Århus Kommune nu skal spare så
mange penge? Nej, mener vi. Vores holdning er, at de to ting skal og bør
skilles ad. Når man vil tiltrække så mange børnefamilier til Mårslet, skal
byens servicetilbud også udbygges. Det er den eneste vej frem, hvis vi
skal bevare Mårslet som en levende og nærværende by.

Dialogen med kommunen har taget meget af vores tid i udvalget, men vi
har samtidig også andre initiativer i gang. I en nedsat ungdomsgruppe
arbejder vi sammen med Mårslets Ungdomsskole på at skabe flere aktiviDeadline er den 10. i måneden for stof til
teter for de 14-18 årige. Vi har også visioner om at få oprettet en idrætsefterfølgende nummer.
fritidsklub og/eller idrætsbørnehave i Mårslet i samarbejde med DGI. Så
der er nok at tage fat på!!
Udkommer hver måned i et oplag på 1775
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Post Danmark.
Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57

Udvalget består af medlemmer fra Mårslet Fællesråd samt engagerede
forældre. Har du ideer der kan bidrage til det videre arbejde og/eller har
du lyst til at være med, kan du kontakte udvalget via Tina Vestergaard.
Vi glæder os til den dag, hvor vi kan svare på de indledende spørgsmål.
På Børn & Unge-udvalgets vegne
Tina Vestergaard & Lise Engsig Karsø

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
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Stort og småt fra Fællesrådet
Indledning
Dette indlæg er stort set sakset fra det
fyldige referat fra forretningsudvalgets septembermøde. Hele referatet
kan læses på maarslet.net under ”Bag
om 8320”.

get dækker. Og Mårslet Vandværk er/
har været med i udarbejdelsen af planen. Emma Søe har kontaktet Birte
Buhl og Mårslet Vandværk for yderligere oplysninger. Vi forsøger at få
lavet et samlet skriv fra Århus Syd.

Trafik
Det endelige trafiknotat er modtaget
fra "Trafik og Veje" - det kan findes
på maarslet.net under ”Bag om 8320 /
arkiv”.
Vi tager kontakt med ”Trafik og Veje” for at få begrænset lastbiltrafikkens hastighed på Obtrupvej / Tandervej. Støj og vibrationer fra de store
lastbiler er især først på dagen generende for beboere i midtbyen.

Børn og Unge
Information om muligheden for etablering af nyt pasningstilbud for børn i
4 – 5 klasse, som er etableret af DGI
og Århus Kommune i fællesskab,
med støtte af Kulturministeriets pulje
”Børn og unge i bevægelse”. Der er
stor interesse i udvalget for at have
noget fremadrettet at arbejde hen
imod, så det ikke kun handler om udbygningen. Vi vil gerne have indflydelse på at et evt. kommende fritidstilbud i Mårslet kunne være en idrætsfritidsklub for de 10-14 årige. Udvalget vil gerne deltage i et evt.møde
med Else Najbjerg, DGI. Ivan Dybvad indkalder TMG og Børn og Unge
udvalget til et møde senere.

Hal-gruppen
Der har været afholdt møde i styregruppen og en nyoprettet ”byggegruppe”. Der er udarbejdet skitser,
som er et første forsøg på at sætte
størrelsesforhold og muligheder for
placering på papir. Næste skridt er at
få lavet et par egentlige skitser, der
kan præsenteres for Lokale- og Anlægsfonden.
Trampesti
Der er ikke penge til trampestier fra
kommunen før næste år, meddeler
Ole Skov fra kommunen (Natur og
miljø).
Miljø
Hvert forår ønskes skiltene med
”Sprøjtefri zone” stillet op og samtidig en artikel om snegle i MårsletBladet. Kirsten kontakter Birte Buhl,
grøn guide.
Folderen ”Forslag til Indsatsplan for
Beder for sikring af drikkevandet” er
delt ud også i Mårslet området, da det
kommer ind under det område forsla-

Udvalget arbejder på at få etableret et
møde med Louise Gade snarest, for at
få en redegørelse om Århus Kommunes handleplan på børneområdet i
Mårslet (institutioner og skole).
Unge-udvalget under b & u: møde
med ny afdelingsleder for ungdomsskolen, Per Knudsen, onsdag den
4.oktober.
Siden sidst/meddelelser
Lokalplan 762 Nymarken:
FU havde sammen med Grundejerforening Nymarksvej foretræde for Teknisk Udvalg den 25.09.06. Samtlige
indsigelser mod lokalplanen kan læses på maarslet.net / Bag om 8320.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Fællesrådet vil igen benytte lejligheden til at få Teknisk Udvalg i tale.
Etablering af 4 søer/vandhuller på
Eskegårdens jorder.
Poul H. Poulsen tager kontakt med
lodsejer for at koordinere den ønskede trampesti langs Giber Ås nordside.
Forskønnelse af midtbyen: På foranledning af Jørgen Brandt Andersen
har Poul H. Poulsen lavet et par skitser. Oplægget var: Det eksisterende
vildtvoksende buskads erstattes med
en klippet bøgehæk og et opholdsareal, der åbner sig ud mod Bomgårdshaven.
Der er to forslag:
1. Muren bevares og den skarptskårne
hæk bygger videre herpå i fuld respekt for Bomgårdens eneste tilbageværende rest.
2. Muren trækkes tilbage, så fortovet
bliver bredere. Derved dannes en pendant til den store bue på den anden
side, op mod kirken.
Flagalleén: Ingen henvendelser om at
overtage tjansen. FU vil give sagen
opmærksomhed i tiden der kommer.
Måske vil flagalléen være suspenderet
i en tid efter 31/12. Vi laver temamøde om det til næste FU møde.

Lokalplan 761 Hørretløkken. Offent
lig høring indtil den 01.11.06

Keld Schmidt-Møller
Mårslet Fællesråd

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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Trafiknotatet
Eller: Hvad har de dog brugt tiden på siden 12. januar 2005
Så blev det endelig færdigt! Det arbejde, som blev påbegyndt efter kommunens orientering om de to store
lokalplaner syd for Mårslet, og som
har været et meget frugtbart samarbejde mellem Trafik og Veje og Mårslet Fællesråd. Men hvad er det for et
notat – hvilken betydning har det?
Det siges måske klarest ved at citere
et notat fra Teknik og Miljø til Teknisk Udvalg af 5. oktober 2006:

Handlingsplanen indeholder projekter for 79mio. kr., herunder 1. etape
af en omfartsvej syd om Mårslet til 65
mio. kr.
Notatet indeholder ikke en egentlig
anlægsplan for gennemførelsen af de
højt prioriterede projekter. Ideen er
at notatet – i den videre proces – skal
danne grundlag for en konkret prioritering af anlægsarbejderne i forbindelse med de kommende vejplaner.

… foreligger der et notat, hvor Mårslet Fællesråd og Trafik og Veje i
samarbejde har belyst de trafikale
problemstillinger i området samt udarbejdet en handlingsplan hvor løsninger på de enkelte problemstillinger
beskrives og prioriteres.

Notatet beskriver – ud over de projekter, der allerede er afsat penge til, og
som mest relateret til byggemodning
– 20 konkrete forslag af større eller
mindre omfang (se faktaboks).
Der er et omfattende bilagsmateriale,
og ikke mindst er de eksisterende vej-

FAKTABOKS
Den centrale del af Mårslet
Regulering af krydset Hørretvej/Banevej
Regulering af krydset Hørretvej/Obstrupvej, herunder en tydeliggørelse af stikrydsning på Tandervej
Regulering af krydset Tandervej/Lindegårdsvej
Tydeliggørelse af krydset Tandervej/Bedervej
Et sammenhængende stinet
Anlæg af stiforbindelse fra Banevej til den eksisterende sti under Odderbanen.
Sti langs med banen fra Baneleddet til eksisterende sti
Sikring af stikrydsning på Obstrupvej ved eksisterende sti
Sikring af stikrydningen ved Ovesdal.
Fortov langs med Tandervej
Sti langs med Testrupvej.
Sikring af stikrydsning på Langballevej.
Opgradering af stien langs med Giber Å.
Sikring af stikrydsning på Langballevej.
Opsætning af bomme ved Hulvejen.
Forbedring af eksisterende krydsning med Odderbanen ved stationen.
Regulering af de nordlige indfaldsveje
Signalregulering af krydset Oddervej/Hørretvej.
Anlæg af cykelstier på Jelshøjvej.
Lukning af Jelshøjvej.
Mårslet som 40 km/t hastighedszone
Ny vejforbindelse syd om Mårslet

(Projekter i kursiv er højt prioriteret af Mårslet
Fællesråd)

og trafikforhold grundigt belyst
(Analyser af Trafikbelastning, Gennemfart, Skoleveje og Uheld).
Enkelte af handlingsplanens elementer kan se noget dramatiske ud: f. eks.
lukning af Jelshøjvej! Det ville få stor
afsmittende betydning for andre veje
– og selvfølgelig for de mange daglige brugere af vejen. Bl. a. på den baggrund er det glædeligt, at notatet er så
fyldt med forudsætninger og konsekvenser, så beslutninger om løsninger
på fremtidens udfordringer kan tages
på det bedst mulige grundlag.
De enkelte dele af trafiknotatet vil
blive gennemgået nøjere i de kommende numre af Mårslet-Bladet.
Keld Schmidt-Møller
Mårslet Fællesråd
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Aftenskolerne i Tranbjerg og Mårslet:

25 år med fuld fart...
Den 1. oktober 2006 var det 25 år siden Grønløkke Aftenskole blev startet.
Det var ikke til at se det, men det
var den første efterårsdag denne søndag eftermiddag, den 1. oktober 2006.
Solen strålede udenfor
om kap med
Bent Bauning, der indenfor fejrede aftenskolernes 25
års jubilæum
i Tranbjerg
og Mårslet.
Det foregik
Bent Bauning
ved en uformél reception i kantinen på Grønløkkeskolen i Tranbjerg.

dende voksenundervisning
uden for nabobyen Århus,
som han udtrykte det!
- Udover de traditionelle
aftenskolefag er der nærmest
ingen grænser for fag, når
bare interessen er til stede for
at kunne stable et hold på benene, fastslog Bent Bauning.
Festlighederne sluttede med
et forrygende show med
Østjydsk Musikforsyning, der
i et veloplagt tempo gav eksempler på såvel gamle som
nye løjer.

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Flere fag var repræsenterede ved eleverne.
Her er det kniplingekunsten, der beundres.

Østjydsk Musikforsyning:
Anders Barfoed, Bjørn ”Bønne” Christensen, Anders Errboe og Marius Knudsen

Det er en populær leder, der
her får overrakt blomster
Alle årets kursister og lærere var
inviteret, og alle sejl sat til for at højtideligholde denne runde dag.
Bent Bauning mindedes i sin tale
Mogens Brøndum, der var initiativtager til og primus motor for den begyn-

Lækkerier i lange baner

Munkene fra ØM med nummeret om deres slet skjulte frustrationer!
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Vinaften
SuperBrugsen Mårslet
Inviterer til vinsmagning
I
Mårslet Borgerhus
Onsdag d. 29. november kl. 19.30
Vi får besøg af Vindocent Klaus Prüfer
Indehaver af Den Jyske Vinskole
Temaet bliver italienske vine fra syd til nord.
Vi prøvesmager 8 forskellige vine og der bliver
naturligvis mulighed for nogle gode tilbud.
Aftenen slutter vi af med ostebord.
Billetter á 80.00 kr. skal købes i SuperBrugsen.
Begrænset antal.
På gensyn til en hyggelig aften.
Personalet SuperBrugsen Mårslet.
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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

NB! ÆNDRET DATO: ONSDAG DEN 22. november KL. 19.00
Vi laver en kop kaffe/the til pausen. Vil I have kage, skal I selv medbringe den.

Testrup højskole Efterår 2006
Onsdag den 1. november kl. 19.30 (*)
Autofant
Henrik Sundh: keyboards, laptop mm.,
Johan Segerberg: bas og vokal,
Kresten Osgood: trommer
Onsdag den 8. november kl. 19.30
Religion er tillid
K.E. Løgstrups etiske fordring fylder 50
Foredrag v/ Peter Aaboe Sørensen
Onsdag den 15. november kl. 19.30 (*)
Christina Dahl/Heartbeats
Christina Dahl bakket stærkt op af:
Jesper Riis, Peter Dahlgren,
Mads Hyhne, Carsten Dahl,
Kæv Gliemann, Kresten Osgood
og Anders Christensen

Alle er velkomne
Højskolens arrangementer (hvor intet andet er nævnt): Entré 30 kr. inkl. kaffebord.
Medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds/Musikforening - 20 kr.
(*) Musikforeningens arrangementer: Entré 50 kr.
Medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds/Musikforening - 30 kr.
Se nærmere om musikarrangementerne på
www.tesmus.dk
Medlemskab af Skolekredsen/Musikforeningen (100 kr./årl.)
tegnes ved henvendelse til skolens kontor
tlf. 86 29 03 55 – e-mail: testrup@testrup.dk
Testrupvej 110, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 03 55
testrup@testrup.dk

www.testrup.dk
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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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Forgiftning af drikkevandet:

Det kan ikke ske i Mårslet!
Mårslet Vandværk sikret på alle måder
Af Jørgen Lauritsen

Oplysningen i Radioavisen fredag
morgen den 6. oktober om forsøg
på at forgifte drikkevandet i Greve
ved København, har nok fået mange til at spørge sig selv, om noget
sådant kunne ske i det område,
hvor man bor.
Fandt flaske med rottegift
I Greve ved København afslørede et
kontrolbesøg ved en vandboring, at en
ukendt person havde brækket det plexiglas op, der dækker boringen, og en
tekniker fandt tilfældigt en næsten
tom flaske med Stryknin nede i brønden.
En hurtig analyse hos Beredskabsstyrelsen viste, at der var rester af
Stryknin i vandet, men embedslægen
vurderede, at mængderne var så små,
at det kun lige var sporbart - og altså
ikke til sundhedsfare for de 35.000
indbyggere, der bor i Greve.
Bedre sikring
Bekymringen for terror i Danmark
har dog gjort, at myndighederne er
opmærksomme på, at vandværkerne
er sårbare overfor attentater, og Foreningen af Vandværker i Danmark har
været ude med opfordringer før.
- Vi har tidligere efter 11. september
anbefalet vores medlemmer, at de installerer en form for alarm, så de får
besked, så snart nogen åbner en boring - især de boringer, der ligger i
nærheden af byområder, siger landsformanden for Foreningen af Vandværker i Danmark, Solveig Nilsson til
Ritzau.
Drikkevandstanken i Greve blev
helt tømt, og der blev sat lås på røret,
der fører ned til selve drikkevandet.
Hvordan i Mårslet?
Vi har spurgt formanden for vandværket i Mårslet, Willy Tang, om noget lignende ville kunne ske her.
- Det ville ikke kunne lade sig gøre.

Efter 11. september 2001 har vi monteret nye og meget pålidelige alarmsystemer. Hvis
låsen brydes
op og dækslet over boringen åbnes, standses
pumpen øjeblikkeligt, og
der går fejlmelding via
SMS til den,
der har vagten, som så
Willy Tang ved én af de straks untre boringer på Mårslet dersøger,
Vandværk
hvad der er
galt. Og der
er vagt på
24 timer i
døgnet året
rundt! På en
kontrolskærm kan
vi så lynhurtigt konstaDer er anvendt den nyeste tere, hvad
teknologi i alarmsystemer der er galt,

forklarer Willy Tang.
- Standser pumpen, er
vi alligevel ikke uden
vand, for så går nødberedskabet automatisk i
gang og leverer vand
fra Århus. Men vigtigt
er det, at der ikke vil
kunne komme forurenet
vand ind i lagertanken.

Fejlmeldinger går via Willy Tang forventer i
en ikke fjern fremtid at
SMS
kunne følge driften af
vandværket via Internettet og hermed en endnu hurtigere indsats ved
fejltilstande.
Mårslet Vandværk har tre boringer,
der tilsammen kan levere 90 m³ i
timen, og døgnforbruget ligger på
omkring 540 m³ (540.000 liter).

Ingen grund til
panik - altid rent
vand i hanen i
Mårslet!

Mårslet Vandværk er overalt udstyret med avancerede alarmsystemer
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Udveksling giver unge selvtillid
25 års udvekslingsture mellem unge
9. klasseelever fra Mårslet og den
sydtyske by Winnenden har givet
mange af de unge større selvtillid
2006 har været et særligt år når vi
taler om den årlige udvekslingstradition af unge fra 9. årgang på Mårslet
Skole og jævnaldrende unge fra Lessing Gymnasium i Winnenden nær
Stuttgart.
I år er det 25 år siden besøg og genbesøg blev sat i system med privat indkvartering for såvel elever som lærere
med det erklærede mål at fremme den
mellemfolkelige forståelse.
Den vision opfyldes hvert år når de
danske mårslettere drager til Sydtyskland i maj for siden at blive værter
ved genbesøget i september.
”De unge lærer virkelig hvordan man
lever anderledes i et andet land og det
er første gang de er væk hjemmefra.
Det kan give dem et nyt perspektiv på
deres eget liv”, siger den unge tyske
lærer Silke Seibt om den oplevelse
hun ser de unge få ud af turen.
For såvel de tyske som de danske lærere er der en tydelig forskel før og
efter udvekslingsbesøget.
”Når vi atter er hjemme på Lessing
Gymnasium, kan vi mærke en stærkere selvtillid og selvbevidsthed hos
vore elever. Ja, de har næsten udviklet sig med raketfart. Vi mærker klart
at de udvikler sig på deres første tur
udenlands og uden forældre”, forklarer hun.
Birgit Frederiksen, udvekslingslærer
siden 1983, ser det samme ske for de
danske unge.
”I den rapport de skal skrive efter
deres eget besøg i Tyskland, siger de
selv at de har lært meget om sig selv
og om det at omgås andre mennesker
i fremmede omgivelser”.
Den bedste skoletid
At det er en lære for livet, kan Julie
Sträb tale med om som mangeårig
udvekslingslærer.
”Mine elevers forældre har kun hørt
deres unge fortælle om hvor dejligt
der er i Danmark. Selv efter fem år
fortæller mange af eleverne at de hu-

Så er der dømt hygge på terrassen med pizzasnegle, cola og vennebesøg af
Michael hos Mads, Kai og Morten. En sjælden pause i et hektisk ugeprogram.
sker besøget i Mårslet som det bedste
i deres skoletid. Nogle af de danske
og tyske familier mødes siden i ferier
eller de unge holder kontakten ved
lige via e-mails”.
Silke Seibt tilføjer at der ligefrem er
tyske forældre der spørger os hvad
danske forældre dog gør anderledes
siden de danske unge er så åbne under
deres besøg.
’”Og så er de unge danskere bedre til
stå alene frem på klassen og til at kigge dem i øjnene de taler med,” siger
hun.
Lessing Gymnasium bruger da også
den årlige udvekslingstur som reklaWinnenden-udveksling
I år er 25 års jubilæet for udvekslingsrejserne mellem 9. årgang på
Mårslet Skole og jævnaldrende elever på Lessing Gymnasium i Winnenden ved Stuttgart.
I otte dage bor den enkelte elev og
lærer privat hos en familie. Hverdagen består skiftevis af undervisning
og udflugter til Bodensøen, Alperne
og en dyrepark i Sydtyskland samt
Mols Bjerge, Skagen og Århus.

me for sin skole. Skolen ser da også
udvekslingsbesøgene som en investering i fremtiden sådan som de unge
synes at udvikle sig.
I Mårslet har Birgit Frederiksen mødt
en kvinde der følte sig nødsaget til at
flytte tilbage til Mårslet fordi hun
mente at også datteren skulle opleve
det.
Lærere der brænder
Den årlige udveksling har også kun
overlevet i 25 år fordi der er to skoleledelser som ser nytten af den og fordi der er to lærergrupper som brænder
så meget for idéen at de selv vil åbne
døren for vildt fremmede kolleger
uden garanti for at kemien fungerer
mellem dem de otte dage de skal bo
under samme tag.
”Og så er der den forudsætning at
forældrene tager opgaven på sig med
at tage en fremmed ung ind i familien”, pointerer Hans-Dieter Baumgartner.
Selv nyder han at være en del af udvekslingen som lærer.
”Vi møder også en åbenhed og hjertelighed hos vore danske kolleger og
deres familier som vi kke oplever der-
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hjemme. Så vi kommer gerne igen!”
Hvor der hidtil har været en fast gruppe på fire lærere på Lessing Gymnasium, er der nu otte-ni lærere som vil
deltage i udvekslingen.
For hans kollega Silke Seibt handler
turen ikke kun om socialt samvær
med danske kolleger.
”Vi ser og lærer af den skolepolitik
og de undervisningsmetoder vi oplever og drøfter i Mårslet. Det kan inspirere os. Men det kræver da også en
hel del idealisme at deltage. Vi har da
kolleger som ikke vil have en uges
invasion af deres privatliv”.
Birgit Frederiksen understreger også
at lærerne fra begge skoler skal kunne
forstå hinanden godt .
”Derfor er det også vigtigt at de yngre
lærere, der skal føre udvekslingsordningen videre, brænder for sagen”.
Alt peger på at Mårslet Skole og Lessing Gymnasium fortsætter de årlige
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Knud Søndergaard var med til at
starte Mårslet Skoles udveksling med
Lessing Gymnasium for 25 år siden
og har siden deltaget alle årene sammen med sine kolleger.
besøg hos hinanden. Lærerne vil det,
skoleledelsen vil det og eleverne vil
det. Ellers som Nanna, Ida og Nanna
udtrykte det på et forældremøde i 9.c:
”Vi synes alle at vi har lært meget om
os selv. Derfor håber vi at udvekslingen bliver ved”.
En af forudsætningerne for udvekslingens overlevelse er dog lærergruppernes velvilje.
”Uden den udvikling af venskaber
mellem lærere som vi ser, vil der ingen udveksling være”, pointerer Silke
Seibt.
Steen Bille

Skoleskakhold deltog i NM på Island
I september havde Mårslet Skoleskak
et hold drenge til nordiske mesterskaber i skoleskak på Island. Efter weekendens hårde og jævnbyrdige partier
sluttede Mårslet på 5. pladsen. Her
fortæller Peter Grove og Michael
Madsen om turen i en redigeret udgave:
Første runde bød på fire hæsblæsende
partier mod skakkens svar på Lordi,
det finske hold med et rating gennemsnit på 1750.
Med vores gennemsnit på ca. 1300
kunne man godt betegne vores chancer som værende begrænsede. Men
som bekendt er det skak, hvor kampene bliver udkæmpet på de 64 felter og
ikke på papiret.
Desværre blev vi hurtigt presset på
samtlige brætter, men som partierne
skred frem, blev stillingerne bedre og
bedre. Vi kom foran 2-0, men dysten
sluttede 2-2. Efter runden tog vi på
det, som senere blev et obligatorisk
besøg til 11-11, den islandske udgave
af 7-11.
Næste dag startede med at vi kom for
sent til spillestedet da de andre hold
havde frarøvet os vores taxaer. Det
betød heldigvis ikke noget da den IT

ansvarlige turneringsleder havde valgt
at sove over sig.
I anden runde ventede de forsvarende
nordiske mestre og værterne fra Island 1. Med en rating gennemsnit på
omkring 1750 var vi endnu en gang
undertippede. Kampen endte da også
3-1 til de islandske mestre.
Også i tredje runde mod Norge kom
vi foran 2-0, men kampen endte 2½1½ i Mårslets favør.
Derefter ventede ærkerivalerne fra
”hinsidan”, sidstepladsen fra Sverige.
Desværre formåede holdet ikke at
præstere og vi tabte overraskende 1-3.

I sidste runde mødte vi Island 2 som
også var en af kandidaterne til den
samlede sejr, så det var nogle motiverede, og ikke mindst stærke, modstandere vi var oppe imod.
Grove mødte en 2100-mand som han
havde spillet remis mod i Politiken
Cup, dog med modsatte farver.
Denne gang var remisen da også inden for rækkevidde, men efter en lektion i teknik fra den unge modstander
var nederlaget en realitet. Mod de
stærke modstandere tabte vi igen 1-3.
Vel hjemme havde vi haft en oplevelsesrig tur med godt kammeratskab.

Mårslets NM-hold bestod af Michael Madsen, holdleder Kurt Ohlsen, Allan
Madsen, Mads Kring Andersen, Aske Stubsgaard og Peter Grove.
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De Blå Spejdere i Mårslet starter nu

INVITATION
Vi har nu opstartet en blå spejdergruppe i Mårslet under Det Danske Spejderkorps. Gruppen er for drenge
og piger i alle aldre. Vi lægger stor vægt på god kontakt til børn og forældre. Vores udgangspunkt er friluftsliv og spejderfærdigheder. Har du børn der gerne vil være blå spejdere - mød da frem til

Informationsmøde torsdag d.16. november kl.19 – 21 i Borgerhuset.
Vi vil på mødet komme ind på følgende områder:

•

Program for spejdermøderne/ture.

•

Valg af mødedag og tidspunkt

•

Traditioner m.m.

Praktiske oplysninger

Fritidsliv

Klassisk
spejderarbejde

Primimad

Spejderideen

Mange
ture

De Blå Spejdere i
Mårslet er…

Dueligheds- tegn

Ansvarlighed

Spejderbror
Natur
Learning by doing
Traditioner

…og meget mere

Venlig hilsen
Gruppeleder
Gruppekassér
Gruppestyrelsesformand
Styrelsesmedlem
Styrelsesmedlem

Jens Willumsen
Claus Bork
Anne Katrine Kusk
Helle Dreyer Møller
Søren Kjærgård

2332 9160
8615 9998
8614 8900
2223 7169
8629 3056

Har du ikke mulighed for at deltage i mødet, kan du kontakte en af ovenstående.
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Energiuge
Inden skoleårets start besluttede vi at
lave fire alternative uger. I uge 39
havde vi den første med temaet Energi. Udvalget, der arbejder med det
grønne islæt i undervisningen, havde
udformet de overordnede rammer.
Mandag startede med en fællessamling i skolegården, hvor den til lejligheden skrevne sang blev sunget, og
en varmluftballon blev sendt op. Der
blev i løbet af ugen arbejdet med
energi på mange fronter med udgangspunkt i elevernes alder. Der var
ekskursioner ud af huset, elevforsøg
og andre indfaldsvinkler af faglig karakter, som forhåbentlig øgede elevernes interesse og forståelse for
samspillet mellem mennesker og natur og vores afhængighed af energi i
mange sammenhænge. Energisangen
blev sunget til morgensang hele
ugen.

Pladsproblemer og parkeringsproblemer ved morgensang i A-huset
Forældrenes deltagelse i morgensang
er en succes, som er blevet et pladsproblem. Vi har fået to klasser mere i
indskolingen, som fylder mere i Ahusets fællesareal, og forældrenes
parkerede biler hindrer ofte skole- og
svømmebussen i at komme afsted til
tiden, samtidig med at det kan være
svært for medarbejderne at finde en
parkeringsplads. Vi har derfor nogle
overvejelser om, hvordan vi kan begrænse antallet af forældre om morgenen. Det kunne f.eks.være ved, at
A,B,C og D sporet får hver deres
dag, hvor forældrene kan deltage i
morgensangen. Der vil blive sendt
særskilt besked ud til forældrene, når
vi finder frem til den rette model.

25 års jubilæum
I år fejrede vi 25 års jubilæum for vores udveksling med Lessing Gymnasium i Winnenden. I maj blev jubilæet fejret i Winnenden og i forbindelse
med genbesøget, fejrede vi det i Mårslet. Den bus, som skulle bringe de
tyske elever hjem, havde 19 tyskere
med relation til udvekslingen med
herop, hvor de blev installeret privat
hos skolens lærere og ledelse.
Fortsættes på næste side
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Forsat fra forrige side
Fredag den 29. september var der officiel modtagelse i Børn og Unge af de
implicerede lærere og ledelse fra Winnenden og Mårslet, hvor jeg i min tale
bl.a fremhævede, hvad vi egentlig får
ud af denne udveksling:
• Tyskfaget har på Mårslet Skole en helt anden status i skolen
end normalt i det danske skolesystem.
• Ved prøverne efter 9.kl. får
eleverne i Mårslet kommunens
højeste karakterer i tysk.
• Elevernes sociale og personlige kompetencer styrkes ved at
skulle tilbringe en uge hos en
familie i et fremmed land, med
et fremmed sprog og en anderledes kultur.
• Evnen til at gebærde sig i et
globaliseret samfund øges ved

at have opnået ovenstående
kompetencer.
Udvekslingen er enestående ved at
være den længstvarende endnu eksisterende udveksling i Danmark. Den
kan kun eksistere, fordi vi har engagerede lærere, der med lyst og energi
støtter op om udvekslingen og forældre, der åbner deres hjem for at modtage de tyske elever.

ver principper for skole/hjem samarbejdet. For at støtte medarbejderne i
deres arbejde og for at få en fornemmelse af tilfredshedsgraden af skole/
hjem samarbejdet, så har skolebestyrelsen iværksat fokusgruppe interview for forældre og lærere. Dette
iværksættes i uge 43.

Fokusgruppeinterview om
skole/hjem samarbejdet

I uge 45 2006 (fra mand. d. 6/1111/11) er glemte sager (ikke tøj og
lign.) lagt ud
i glasmontren v. kontoret.

Glemte sager

I forbindelse med arbejdet med skolepolitikken ”Alle tiders Folkeskole”
arbejder skolen i år blandt andet med
skole/hjem samarbejdet. Der er
blandt det pædagogiske personale
nedsat en udviklingsgruppe, som ser
på, hvad der skal udvikles. Det er i
sidste ende skolebestyrelsen, der la-

Indlæg ved skolebestyrelsen v/ Erling Sørensen
I indeværende skoleår bliver der indført elevplaner i folkeskolen. Ifølge
en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet skal alle elever på alle
folkeskolens klassetrin have en
skriftlig elevplan.
På Mårslet skole er arbejdet med at
finde den rigtige form påbegyndt. En
del af de elementer der sikkert vil
komme til at indgå i disse elevplaner
findes allerede på skolen for eksempel i form af elevernes porteføljemapper.

Vi har besluttet, at arbejdsprocessen
mod at finde den rigtige form skal
have den fornødne tid til at det rigtige ”produkt” kan realiseres og vi
vil derfor bruge dette skoleår hertil.
Et citat af en skoleleder i Berlingske Tidende i juni måned, ”Sådan
noget skal have tid til at vinde indpas hos børnene og lærerne. Hvis
man ikke får tid til det, tror jeg, at
man kan komme til at løbe stærkt,
uden at man egentligt synes, udbyttet er så stort”, dækker meget godt
hvordan vi ser på udviklingen af
elevplaner her på skolen.

I den periode, hvor elevplaner skal
køres ind, tager det utvivlsomt længere tid for den enkelte lærer, men
vi føler, at det giver mulighed for
mere i den sidste ende.
Generelt siger forældre ja tak til
elevplaner.

Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner
Alle hjem, hvor der bor en skoleelev
fra Mårslet Skole, har nu modtaget et
girokort fra Mårslet Skoles Venner
på trykt 95 kr. Det er det beløb som
vi håber mange familier har lyst til at
indbetale. Kun med de frivillige medlemskontingenter kan støtteforeningen bevilge penge til anderledes aktiviteter for børnene i skoletiden.
I det forløbne skoleår var 239 famili-

er med på idéen så MSV modtog i
alt 22.748 kr. i medlemskontingenter. Af dem røg de 20.650 kr. tilbage til eleverne i form af støtte til
bl.a. DGI’s legepatrulje for 0. årgang, operabesøg for 4.-5. årgang,
en formiddags heftig stompundervisning for 7. årgang, forfatterbesøg og politiker-praktik på
Christiansborg.

Det var oplysninger som alle kom
frem på MSV’s årlige generalforsamling i september.
Her bevilgede bestyrelsen samtidig
de første støttepenge i dette skoleår:
2.500 kr. Beløbet udgør næsten halvdelen af de udgifter de 25 elever i 4.a
får til et førstehjælpskursus hos
Falck.
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Besøg på Friland
Lavet af: Jonathan Sejersen og Amalie Thomsen 7. b
I uge 37 har hele Mårslet skole arbejdet med temaet energi. Derfor
var alle 7. klasserne på besøg på
Friland.
Tirsdag d.26.9 var Mårslets skoles 7.
klasser på tur til Friland, som er et lille økologisk samfund, der ligger i
Feldballe på Djursland.
Der skulle vi møde rundviseren,
Steen Møller, som har medvirket i et
par andre DR1 - programmer. Det er
ham der ”opfandt” de såkaldte Frilandshuse. Han startede med at introducere sig selv. Han fortalte at
TV2 Østjylland ville komme og filme
besøget. Og det gjorde de.
Han snakkede kort med kameramanden, men sagde så til 7. klasserne, at
de skulle følge med hen til et af husene. Han begyndte at fortælle hvordan
husene bliver isoleret, hvad de brugte til det og hvilke materialer der er
de bedste til at isolere.
” Vi bruger nærmest alt. Lige fra tøjrester til blåmuslinger. Det er meget
billigere at bo i sådanne huse. Vi betaler omkring 6000 kr. om året for at
bo i sådan et hus”.
Eleverne hørte godt efter, men fandt
det også interessant, at blive optaget
til TV2. Så førte han eleverne hen til
nogle kæmpe muslingebunker, som
særligt drengene fandt interessante.
Han fortalte, at de kom fra Nykøbing
Mors og at de kunne ligge der i ca. 4
år. Derefter blev haven vist frem. Der
fortalte han lidt om hvordan, det var
at bo i sådan et hus. Så slap han eleverne ”fri” i haven, og de styrtede ned
for at se nogle KÆMPE store græskar. De var ca. en meter i omkreds,
så man kan jo tænke sig til at de var
store.
Han sagde også:” De er nok Danmarks største græskar.”
Mange elever begyndte at stille
spørgsmål om den specielle måde at
bygge huse på. Steen Møller svarede
dem alle fint og smilede roligt.
Rundvisningen gik videre, og nogle
af husene var mere kreative og sjove
end andre. Så tog vi hen til Frilandshuset ”Ravnen”, og der spiste vi
frokost.

7.a og b, foran ”Ravnen” med Steen
Møller (venstre)
Navnet på fælleshuset skyldes formen.
Det ligner lidt en ravn, der har foldet
vingerne ud, så den er klar til at lande.
Vi vil gerne sige tak for en god tur, og
fordi det var muligt at besøge Friland.
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Liv på Friland

Mårslet Skole

Af: Trine Harup Holm & Line Mikkelsen fra 7.a.

www.maarslet-skole.dk

På Friland bruger de blåmuslingeskaller, aviser og
gammelt tøj til at isolere huse med.

E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Vi har været ude på Friland og snakket med Sten Møller, om livet på ”Friland”,
som du nok kender fra dr2, og om hvordan de har bygget huset ”Ravnen”, det er et
fælleshus på Friland. Ravnen er bygget af: Træ, aviser, blåmuslin- geskaller, halm,
hør, papiraffald og ler blandet med lidt hør. De har prøvet på at isolere murene
med de forskel- lige materialer, for at se hvad der var bedst. Aviserne og papiraffaldet har vist sig ikke at være så godt, fordi det viste sig, at det begynde at fugte. Indtil videre er det muslingerne, der fører. Muslingeskallerne får de fra Nykøbing
Mors. De kostede 4000 kr. for 70 m3. De betalte næsten kun for transporten.
Beboerne derude er næsten gældfri. Et hus tager ca. et til fem år at lave og sætte i
stand. Et hus på Friland kan holde ca. i hundrede år. På Friland genbruger de næsten alle deres ting, og køber genbrugte varer. F. eks mursten, vinduer, døre og plader til tag.
I øjeblikket bor der ca. tredive voksne og ti børn på Friland, men næste år fordobles
det, så der bor tres voksne og tyve børn.

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

Inde i dette 40 m2 store hus, bor en
kunstner ved navn Peter Kvist. Han
siger:” Vi skal ikke bo i firkanter, men
i skulpture her på Friland”.

Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen
Per Nørgaard Knudsen

Det var Sten Møller, der fik hele ideen om Friland, og han startede det op med sin
kæreste Tina og sammen har de datteren Liv på fire måneder. Nu bor de i en skurvogn, indtil deres træhus er blevet færdigt.

Dette er loftet i deres nye hus, fordi hans kæreste Tina interesserer sig for edderkopper
og snegle, og hun havde altid ønsket sig at
bo i et snegle- hus. Hvis man tager en af loft
stolperne væk, falder det hele sammen. Så
det har taget lang til at lave loftet.

Værestedet Flash
Anders Rasmussen
Telefon: 51575798
Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk

Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Selvom de havde en del penge, kører de
ikke i en smart bil, men i en gam- mel Opel. Telefon: 86298115
Den kører på rapsolie, så der lugtede af steenbille@mail.tele.dk
pommes frites, når han kører.
På hver et byggelod må der være tre huse, og hver hus må være 100 m2. Ude på
Friland var der også nogle få, der havde lavet nogle små økologiske haver.
Nu håber vi at I ved noget mere om Friland, fordi det gør vi.

Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@stofanet.dk
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Allehelgen og oldkirken
Hvad er Allehelgensdag og hvorfor fejrer vi den?
genskirken i Wittenberg, og der-

Af mag. art. Charlotte S.H. Jensen

med indvarslede reformationen.
Allehelgensdag er den første
november, og aftenen forinden,
den 31. oktober, er derfor Allehelgensaften.
Allehelgens-

Kirken og Allehelgen i dag
I dag fejrer Folkekirken i Danmark fortsat Allehelgen, men ikke
"på dagen". I stedet for kaldes

dag blev ind-

den første søndag i november,

ført omkring år

Allehelgensdag eller måske mere

610 af pave

korrekt: Allehelgens søndag. Den

Bonifacius den

anvendes som "mindedag for

Fjerde til min-

dem, som gennem deres liv har

Pave Bonifacius de om alle de
den Fjerde

rakt kristentroen videre". I mange

helgener, der

sogne er man også begyndt at

ikke har en egen dag.
I år 998 blev dagen efter den 2.

bruge denne søndag som en særslået sammen som mindedag for

november gjort til mindefest for

alle kristne, der var døde i deres

almindelige døde af Gregor den

tro. Dagen beholdt til en vis grad

Femte.

sin position i den protestantiske

Den 2. november kaldes derfor

kirke, men nu med et lidt ændret

også Allesjælesdag. På denne dag

indhold, idet den også blev en

kunne man gennem bøn, offer mv.

slags mindedag for reformatio-

hjælpe de afdøde i skærsilden.

nen.

Mindedag for reformationen
Efter reformationen blev dagene

lig mindedag, for de i menigheden, som er døde i årets løb. Der
kan f.eks. være tale om, at deres
navne læses op i forbindelse med
gudstjenesten, eller at denne på
anden måde får et særligt indhold.
* * *

Det var på Allehelgensaften i

Allehelgen i Mårslet

1517, at Luther slog sine berøm-

Vi fejrer Allehelgen søndag
den 5. november kl. 10:00 i kir-

te teser op på døren til Allehel-
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ken. Denne søndag er der ikke barnedåb, så vi kan være sikre på en
rolig og mere meditativ gudstjeneste.
Ved gudstjenestens begyndelse
tænder vi lys og mindes i stilhed de
kære, vi har måttet tage afsked
med.
Gudstjenesten er således en mindegudstjeneste, hvor vi tænker tilbage på det liv, vi har haft med den,
der nu er død.
Vi tænker også frem på den
skæbne, vi drømmer om, Gud har
beredt for den døde i gudsrige. Vi
får tid og rum til at lægge vore bekymringer og sorger frem for Gud
ved denne gudstjeneste i håbet om
at finde trøst og styrke til at leve
videre uden den kære, vi har mistet.

”Ombord
på kirkeskibet”
Familiegudstjeneste
Søndag d. 19. nov. kl. 10:00
Vi inviterer alle ombord på skibet, kaster nettet ud og ser på den
spændende fangst.
Dagens tekster:
Luk. kap. 5, vers 1-11 ”Peters fiskefangst” og
Mark. kap. 4, vers 35-41 ”Stormen
på søen”.
Mårslet kirkes korskole
medvirker.
Hanne Davidsen, sognepræst
Mette Bugge, sognemedhjælper

Kirketider i november
TORSDAG d. 2. nov. kl. 17:00
Ungdomsgudstjeneste
(se omtalen på denne side)
SØNDAG d. 5. nov. kl. 10:00
Allehelgens dag
Matt. kap. 5, vers 13 - 16
Jordens salt og verdens lys
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 12. nov. kl. 9:00
22. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 18, vers 1 - 14
Den største i Himmeriget
ANNE NICOLAISEN
SØNDAG d. 19. nov. kl. 10:00
Familiegudstjeneste
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 26. nov. kl. 11:30
Sidste søndag i kirkeåret
Matt. kap. 11, vers 25 - 30
Jesus indbyder de trætte og overbebyrdede
HANNE DAVIDSEN
Kirketider i december
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
”
”
”
”
Mandag den
Tirsdag den
Søndag den

3. dec. kl.
10. dec. kl.
17. dec. kl.
24. dec. kl.
”
”
25. dec. kl.
26. dec. kl.
31. dec.

10:00 HD
10:00 JRC
16:00 HD
14:00 HD
15:00 HD
16:00 HD
10:00 HD
10:00 HD
INGEN

Efter gudstjenesten inviteres alle
over i Sognehuset, hvor der serveres en kop dejlig varm suppe.
Vi vil synge et par sange og sognepræst Hanne Davidsen vil sige et
par ord.

Sognepræst Hanne Davidsen
holder fri d. 25.-26. november

Ungdomsgudstjeneste

Kirkebil

Menighedsrådets

”Verdens lys”

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.

næste møde afholdes

Der afholdes ungdomsgudstjeneste
for konfirmander, forældre, søskende
og andre
torsdag den 2. november kl. 17:00
I den mørke novembertid fejrer vi
Allehelgen.
I år tilrettelægger og medvirker konfirmanderne ved en Allehelgensgudstjeneste med udgangspunkt i ordene: ”I er verdens lys.” - Ord som
Jesus brugte om sine disciple.
Konfirmanderne vil fortolke dette
tema gennem ord og drama.
Kirkens kor medvirker.

Weekendfri
Embedet passes af sognepræst
Jette Rosenberg Christiansen
Tlf.: 8692 7330

tirsdag den 24. nov. kl. 18:30 - 22
i Sognehuset.
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.

Kildevang
Der er gudstjeneste i dagligstuen
onsdag den 1. november 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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Høstgudstjenesten
Festlig og farverig gudstjeneste i kirken søndag d. 17. september.
blev afholdt den traditionelle høstgudstjeneste.
Mårslet Kirke var smukt pyntet
Børn fra Mårslet Skole bar ekmed blomster i efterårets farver, da
sempler på sommerens afgrøder
der på denne smukke sensommerdag
ind i kirken, og sognepræst Hanne
Davidsen prædikede over en
lignelse af Johannes Jørgensen om edderkoppen, der tror
den kan alt selv
og glemmer sin
livline fra oven,
og hvor gruelig
galt det så går,
når den bliver
klippet.
Det var en billedprædiken i en
form der kan
Børnene bærer her eksempler på årets høst ind i kirken - forstås af de
mange børn, der
altid - på den ene
eller anden måde
- sammen med
deres forældre
præger høstgudstjenesterne.
Mårslet Kirkes
Korskole diverterede under ledelse af organist
Pia Labohn med
én af de nye salmer ”Måne og
Sol”. Et eksempel på deres kunnen der lover
godt for det vi- og Hanne Davidsen og Mette Grøn Bugge tog imod.
dere korarbejde i
fremtiden.
Indgangbønnen blev læst af
Naja Hahn Hundsdal og udgangsbønnen af Ann-Sofie Buchardt, begge medlemmer af
Mårslet Kirkes Korskole
Efter gudstjenesten var der
festlig sammenkomst i Sognehuset, hvor der blev holdt auktiIndgangsbøn:
Udgangsbøn:
on over alle afgrøderne.
Naja Hahn Hundsdal
Ann-Sofie Buchardt
To veloplagte "auktionariTekst og foto: Jørgen Lauritsen

Mårslet Kirke var fyldt denne smukke
sensommersøndag

usser" Ebbe Nørgård Pedersen og
Mette Grøn Bugge styrede løjerne,
der indbragte i alt 2.937,50 kr.
Et flot resultat og 22% mere end
rekorden fra auktionen i 2005.
Største enkeltpost var en glasskål
med brød og frugt, der gik for hammerslag ved 500 kr.!

De dygtige piger fra
Mårslet Kirkes Korskole

Fantasifulde høsteksempler prægede
indholdet i de mange kurve.

Beløbet er sendt ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
Se flere billeder på næste side
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Høstsøndagen i kirke og sognehus
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Kom og syng
med Lisbeth!

Status:

Arbejdet skrider fremad
Broderiarbejdet på den lilla messehagel ved at tage form

Sogneaften for de sangglade.

Der skal tælles og
regnes, og den rigtige farve placeres i
det helt rigtige felt.
Nøgleordene er
akkuratesse og stor
tålmodighed, egenskaber som de seks
”brodeuser” er fortrolige med, for det
er rigtig mange gange, broderenålen
skal føres frem og
tilbage i stoffets små
huller, før man begynder at fornemme
en helhed i motiverne.

Tirsdag
den 14. november indbyder Mårslet Kirke til
en musikalsk sogneaften.
Kirkesanger Lisbeth
Foto: Jørgen Lauritsen
Frandsen vil
Lisbeth Frandsen
i et par timer stå for en koraften for sangglade
mårslettere i alle aldersklasser.
Aftenen er tænkt som en inspirerende smagsprøve på, hvad korsang
kan være.

Øverst starten på det
der senere bliver til
korset i rygmotivet -

Indledningsvis vil Lisbeth forestå
små opvarmningsøvelser for krop og
stemme, hvorefter der indøves en
nem lille 3-stemmig korsats.

- og her til venstre
hvor passionsblomsten begynder at tegne sig på det, der skal
blive til brystmotivet.

Herudover vil der blive indlagt et
par danske højskolesange samt en
kanon i aftenens program.
Sognehuset,
tirsdag d. 14. november kl. 19:30
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(Foto: Jørgen Lauritsen)

- slår dørene op næste gang mandag den 13. november 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!

Atter et pletskud fra Hyggeklubben!
To fornøjelige timer i selskab med duoen Lissa Ladefoged og Andrew John..
Der var lagt op til lidt af hvert, da
denne musikalske duo gæstede Hyggeklubben torsdag d. 14. september.

Vi kom - med sange og melodier - vidt
omkring i tid og sted blandet med muntre
anekdoter fra deres mangeårige optræden
med sang og musik.
Det var et godt sammensat program
med kendte og iørefaldende melodier af
Karen Jønsson, Poul Henningsen og Kai
Normann Andersen, og mod slutningen
kom opfordringen til en lille svingom!
Det kunne Olga Nielsen ikke sidde overhørigt, så efter en fejende vals med MårFoto: Jørgen Lauritsen
slet Bladets udsendte, kunne præmien, i
”Kast jer ud i en dans og vind en CD!” form af en CD med duoen, indkasseres.
To fornøjelige timer i Sognehuset. JL
lød opfordringen fra Lissa Ladefoged.

Foto: Jørgen Lauritsen

Olga Nielsen valgte en CD med
Kai Normann Andersen sange.
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Næste arrangement:

9.

Humor og alvor

Tidligere præst ved Århus Domkirke,
Broder Wandahl, fortæller i
NOV.
Hyggeklubben i Sognehuset
torsdag den 9. november, kl. 14 :00
om sine uforglemmelige oplevelser med mennesker i
ofte usædvanlige situationer.
Mennesker der - på en eller anden måde - kom til
at præge hans mange præsteår.

SOGNEHUSET
i NOVEMBER

Søndag d. 5. november
Kirkesuppe efter gudstjenesten

Privatfoto

Mårslet Kirkes Korskole:

Sang og sangglæde
Det tilbagevendende træf for kirkelige korskoler under Folkekirkens Ungdomskor (FUK) var denne gang henlagt til Århus.
150 piger - og et par enkelte drenge - fra de kirkelige korskoler i Århus Stift havde lørdag den 23.9.2006
sat hinanden stævne i Katedralskolens festsal, hvor korleder Pia Boysen (tidl. Danmarks Radios pigekor)

indøvede
15 forskellige sange,
som sidst
på eftermiddagen
blev præsenteret ved
Korleder Pia Boysen
en lille koncert for forældre og andre interesserede i Århus Domkirke.
Mårslet Kirkes Korskole var repræsenteret med 17 glade piger under
ledelse af organist og korleder Pia
Labohn. (Billedet tv.)
JL
(Foto Jørgen Lauritsen)

Torsdag d. 9. november
Hyggeklubben
Besøg af Broder Wandahl
Kl. 14 - 16
(se omtalen på denne side)
Søndag d. 12. november
Dansk Flygtninge hjælp
Kl. 9:00 - 15:00
Mandag d. 13. november
Mandagscafé
Kl. 9:30 - 11
Tirsdag d. 14. november
Sogneaften: Syng med Lisbeth
Kl. 19:30
(se omtalen andetsteds på kirkesiderne)
Onsdag d. 15. november
Indre Mission
(se omtalen andetsteds på kirkesiderne)
Fredag d. 17. november
Fredagsspisning
Kl. 18:00 - 20:30
Tirsdag d. 21. november
Menighedsrådsmøde
Kl. 18:30 - 22:00
Mandag d. 20. november
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. 28. november
Lokalhistorisk Forening
Kl. 19:30
Hver tirsdag, onsdag og torsdag:
Konfirmandundervisning
Kl. 8:00 - 9:30
Minikonfirmandundervisning
Kl. 13:00 - 14:30
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

De afsluttende prøver og koncerten fandt sted i Århus Domkirke.
Mårsletpigerne ses stående på øverste trin ind til korbuen

Der kan forekomme ændringer i de
faste tider i forbindelse med højtider
og ferier.
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Danmarks Kirkelige Mediecenter
Et kirkeligt mediecenter med fart på
Danmarks Kirkelige Mediecenter er en kommunikationsvirksomhed bestående af en lille flok engagerede medarbejdere, der følger den kirkelige verden
nøje - både i Danmark og i udlandet.
Udviklingen går stærkt, og vi ser det som vores opgave at følge med den.
TV-programmer, videoer og internetproduktion
Danmarks Kirkelige Mediecenter producerer TV-programmer, fremstiller
videofilm og cd’er og er - som noget nyt - også gået ind i cd-rom- og internetproduktion.
Vi har ikke eget produktionsudstyr, men samarbejder med dygtige fotografer,
lydteknikere m.fl. Mediecentret sælger både egne og andres programmer på
video, cd og cd-rom, hovedsagelig til undervisning i kirke og skole, men også
til voksenundervisning, studiekredse og private.
Kurser og foredrag
Andre arbejdsområder er kurser i kirkebladsfremstilling og foredragsvirksomhed.
Mediecentret er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1988, hvis formål er
"at deltage i og fortsætte fornyelsen af kristen og kirkelig folkelig dansk tradition og kultur inden for nuværende og fremtidige tekniske medier."
Vi rådgiver, udruster og producerer
Danmarks Kirkelige Mediecenter er her for kirkens skyld - og for alle, der
har en interesse i kirkelig kommunikation, organisationsarbejde og undervisning. Mediecentret rådgiver, udruster og producerer viden til brug i kirken såvel som i den verden der ligger udenfor.
Danmarks Kirkelige Mediecenter har til huse i
Finlandsgade 27
8200 Århus N
Telefon: 87 40 37 00
E-mail: dkm@dkm.dk

Folkekirkeligt TV:

”Med troens øjne”
Hver fredag kl. 11 sender TV 2 Østjylland i
Middagsmagasinet programmer om kirke og tro.
Det sker under fællestitlen ”Med troens øjne”.
Programmerne bliver produceret af Århus Folkekirkelige Informationstjeneste (ÅFI) og TV 2
Østjylland står kun for distributionen.
Få en lille smagsprøve på programindholdet på
denne adresse:
http://www.dk-news.tv/default.asp?id=5&cid=82

klik derefter på:

Start under rubrikken
Århus Folkekirke Info Præsentation

(nederste billede i menuen)

(Foto: Jørgen Lauritsen)
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Adresser

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

træffes normalt på kirkekontoret i Sognehuset, Obstrupvej 4 A, tirsdag og onsdag kl. 9 - 13.
Tlf. 8629 3440 - mail: hmb@km.dk
ellers henvises til sognepræsten på tlf.
8629 0234
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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Muhammedtegningerne- endnu engang:

”Det er ikke forbudt at stryge en tændstik - men man behøver vel ikke at holde den hen i nærheden af en krudttønde”
Af Jørgen Lauritsen

Det var en af de udtalelser, der faldt
fra salen på debataftenen onsdag den
27. september i Sognehuset.
Næsten på årsdagen for offentliggørelsen af Muhammedtegningerne i Jyllands Posten var der inviteret til debat i
Sognehuset, hvor en nuværende og en
tidligere mårsletter ville forsvare egne
synspunkter.

mente, at Jyllands Posten skulle have
været stillet for retten.

Kim Hundevadt og Niels Henrik Gregersen

Kim Hundevadt, journalist på JP,
mente, det var rigtigt at offentliggøre
dem, mens Niels Henrik Gregersen,
professor ved Københavns Universitet,
var af den stik modsatte opfattelse og

Efter at hver i et ½ times indlæg
havde givet udtryk for egne synspunkter, kom kaffen på bordet, og
ordet blev givet frit. Spørgelysten
hos de omkring 80 tilhørere var stor.
Enighed blev det ikke ligefrem til,
men mange aspekter blev draget
frem, og vi gik alle sammen nok en
lille smule klogere hjem kl. 22.
Ordstyrer var lektor Ole Davidsen.
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November måneds koncerttilbud:

Korkoncert
med

”Collegium Vocale”
Mårslet Kirke, søndag den 19. november kl. 16
GRATIS ADGANG
Af organist Pia Labohn

I anledning af det snart udrindende
”RENÆSSANCE-ÅR 2006” gæster
vokalensemblet ”Collegium Vocale”
Mårslet kirke. Koret består af 18 sangere, der siden starten i 1982 har været baseret i Århus og henter sine
medlemmer blandt kompetente amatørsangere i det meste af amtet.
Repertoiret favner bredt - fra renæssance og italiensk barok til ny
skandinavisk kormusik -, og omfatter
såvel kirkelige som verdslige værker.
Collegium Vocale har hovedsageligt
udfoldet sig indenfor Danmarks
grænser, men har også haft koncertvirksomhed på internationalt plan:
Maj 2002 vandt koret guldmedalje
ved den internationale Robert
Schumann korkonkurrence i
Zwickau, Tyskland.
August 1995
blev det til 2
plads i den internationale korMichael Delchev konkurrence i
Takarazuka, Japan, og i september 1993 fik koret en
5. plads i den internationale korkonkurrence i Maasmechelen i Belgien.
Dirigent er den bulgarskfødte dirigent Michael Deltchev.
Foto: Jørgen Lauritsen

Ved koncerten medvirker desuden
guitarstuderende ved Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg, Peter
Andreas Bleeg, med renæssancemusik for sologuitar.



FOTO: COLLEGIUM VOCALE

JULEKONCERT
med

tirsdag den 5. december kl. 19.30.
Vokalgruppen
behøver vist ingen nærmere præsentation. Da de 6
ungdommelige fyre sidst optrådte i Mårslet Kirke i efteråret 2001, var kirken
ikke stor nok. Det var et tilløbsstykke uden lige. Det regner vi også med, det
bliver denne gang. I forbindelse med koncerten i 2001 blev kimen lagt til gruppens jule CD – ”Christmastime” – der udkom i november 2005.
Med udgangspunkt i denne CD tager
os ved hånden og stemmer
vore sind mildt i anledning af den tilstundende højtid.
består af: Niels Nørgård, John Kjøller, Anders Ørsager, Toke
Wulff, Peter Bach og Jakob Hejlesen.
Yderligere information om vokalgruppen kan findes på www.basix.dk
Til dette tilløbsstykke vil der være forsalg af billetter á kr. 130,- i Mårslet
Sognehus på følgende tidspunkter:
Tirsdag den 28. november kl. 17 – 18.
Onsdag den 29. november kl. 17 – 18.
Torsdag den 30. november kl. 17 – 18.
OBS.:
Der sælges KUN billetter ved personligt fremmøde – ingen telefonbestilling.
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.
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Indre Mission
At være kristen ind i tiden.
Det er temaet som indremissionær
Brian Madsen, Vejle, vil tage op
onsdag d. 15. november kl. 19:30
i Sognehuset.
Livet som kristent menneske er
at være i fællesskab med den levende Gud. Et
fællesskab, der
Brian Madsen påvirker hele ens
liv.
Dette liv leves ikke i fortiden eller i
fremtiden men her og nu - med de
muligheder og udfordringer, som er
oppe i tiden.
PRIVATFOTO

Børneklubberne
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

Susanne Lunderskov,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8621 2186.

Ørnereden

Lærkereden

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

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

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

*

Ledere af Ørnereden er:

Brian Madsen (43) er vestjyde.
Født i Tjæreborg, har boet i Århus,
10 år i København og efter en tid på
Møn slået sig ned i Urhøjkvarteret i
det vestlige Vejle. Han er gift med fru
Ellen, og sammen har de 4 børn på
10, 12, 14 og 17 år.
Brian Madsen er uddannet socialpædagog og diakon fra Diakonhøjskolen i Højbjerg.
I de sidste 16 år har han arbejdet i
Indre Mission, og har især haft forkyndelses- og ledelsesmæssige opgaver. Brian Madsen er et friluftsmenneske, han er aktiv fodboldspiller og
formand for den lokale fodboldklub,
Hover IF.

Anders Kristoffersen,
Bedervej 74,
tlf. 8628 9965
og
René Lunderskov,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8621 2186

Fælles familiespisning
i Sognehuset
fredag d. 17. november kl. 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.

Julemarked i Borgerhuset
I lighed med de to foregående år
har Mårslet Kirke en stand på det
årlige julemarked i Borgerhuset.
Datoerne er lørdag d. 25. og søndag
d. 26. november fra kl. 10 - 16.
Der bliver som sædvanlig mulighed for at købe varm glögg, kaffe og
the i julestuen.
Årets juletræ foran kirken tændes
ugen efter, nemlig lørdagen før den
1. søndag i advent. Det er i år
lørdag den 2. december kl. 16:00.

Borgerhuset 2005

Redaktion:
Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk

Foto: Jørgen Lauritsen
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Den moderne kirke – nutidens svøbe?
I Mårsletbladets oktoberudgave skriver sognepræst Hanne Davidsen (HD)
om selvudvikling som nutidens svøbe. HD har mange præcise og rammende beskrivelser af det moderne
samfunds måde at betragte menneskelivet på – psykologisk, eksistentielt
og etisk. En af de centrale pointer hos
HD er, at selvudvikling ikke er et
spørgsmål om at blive bedre til at leve, men at det er funderet i kontrol,
manglende anerkendelse af ens kvalitet som menneske mm. I dette er jeg
et stykke hen af vejen fuldt ud enig
med HD. Nogle, men ikke alle, af de
bagvedliggende måder at håndtere og
forstå selvudvikling på er ikke sympatiske.
Kirkens rolle
Min uenighed med HD fremkommer i
afsnittet om kirkens rolle. HD skriver:
”I kirken, hos Gud kan du være i
fred”. Umiddelbart lyder dette sympatisk, da det fremtræder som et alternativ til samfundets mere generelle måde at håndtere selvudvikling på. Problemerne toner dog hurtigt frem, for
HD fortsætter med at proklamere, at
vi ikke skal blive bedre og mere næstekærlige mennesker. Som menneske
skal du ”[…] gøre, det du kan, ud fra
de muligheder og begrænsninger, der
er, og så være tilfreds med det!”.
HD afslører sig som defaitist. Der er
de og de muligheder. Anerkend dem
eller lad være. Det ændrer ikke på din
grundlæggende situation for dig som
menneske. Man er ud fra HD’s teologiske synspunkt låst som menneske,
hvilket er skræmmende i min optik.
Der er ikke mulighed for udvikling
eller for at blive et bedre og mere næstekærligt menneske. Dermed er mennesket placeret i en fast defineret rolle
uden mulighed for eksistentielt, spirituelt eller religiøst at udvikle sig.
I kraft af HD’s argumentation og bagvedliggende præmisser tilbyder kirken sig altså ikke for at give mennesket et bedre liv som sådan. Dette
overledes til psykologer, filosoffer og

andre faggrupper. Selvudvikling antager nærmest en dimension af selvafvikling ud fra HD’s teologiske forståelsesramme. Dette kalder i allerhøjeste grad på en kommentar.
Kirkens eventuelle nye identitet?
Man skal altså stille sig tilfreds, hvis
man som menneske søger eksistentiel
trøst eller forløsning i kirken ifølge
HD. Mit naturlige og eksistentielt
udfordrende spørgsmål er naturligvis:
hvad så, hvis man ikke stiller sig tilfreds? Hvad nu, hvis man har en accept af situationen, men gerne vil opløse den gennem et åndeligt, religiøst
eller eksistentielt arbejde? Her kommer kirken i HD’s optik i allerhøjeste
grad til kort.
Hvad HD ikke er opmærksom på i sin
definition af selvudvikling er, at det
afgørende ikke kun er, at man arbejder med sin egen eksistens, men også
hvordan man gør det. Implicit i HD’s
argumentation ligger der altså de præmisser, at man ikke kan kombinere en
selvudvikling samtidig med, at man
bliver et bedre og mere næstekærligt
menneske. Man kan ikke arbejde i en
religiøs ramme og blive et bedre og
mere næstekærligt menneske, og man
kan ikke i det hele taget ikke arbejde
med at blive et bedre menneske inden
for den moderne folkekirkes rammer.
Næstekærlighed i en filosofisk, eksistentiel og åndelig forståelse
HD skriver, ” […] at du er elsket, og
anerkendt af Gud sådan som du er
med alle dine skavanker og mangler,
skyld og skam”. I dette ligger dermed,
at Gud er repræsentant for næstekærligheden, da hans kærlighed i dette
tilfælde gælder andre end ham selv.
Hvis vi sætter dette argument sammen med HD’s påstand om, at vi ikke
skal være mere næstekærlige (skal vi
overhovedet være det i HD’s optik
fristes jeg til at spørge), så er der altså
en
del
af
Guds
lære
(næstekærligheden), som vi som men-

nesker ikke skal viderebringe. Den
findes, ifølge HD’s argumentation,
”kun” i Guds rige og skal ikke udbringes på jorden ved menneskers
mellemkomst. Dette endda skrevet i
en tid, som præges af større og større
ulighed – politisk, økonomisk og kulturelt.
Jeg derimod spørger: Er dette at være
næstekærlig med fuld respekt for egne og andres grænser forstået eksistentielt netop ikke at videreføre et af
de mest centrale budskaber i den
kristne lære og af Guds budskab?
Hvis HD (med rette) er så utilfreds
med den moderne måde at håndtere
selvudvikling på, forstår jeg ikke,
hvorfor kirken ikke også, men ikke
kun, tilbyder et mere åndeligt, eksistentielt og menneskeligt vedkommende alternativ til det at blive et
bedre og mere næstekærligt menneske. Ikke for at skabe profit eller
overtage andre faggruppers tilbud,
men for at hjælpe med til at gøre verden til et bedre sted at være som sådan.
Dermed ville kirken, i hvert fald som
HD definerer den i sin artikel, også
blive bærer af et mere nuanceret og
reflekteret menneskesyn, end at vi er
bærer af ”[…] skavanker og mangler,
[..] skyld og skam”. Kirken ville med
tilbuddet om en åndelig og eksistentiel måde at forholde sig til tilværelsen
på blive bærer af et menneskesyn, der
både anerkender, respekterer og tilgiver den menneskelige mangelfuldhed,
men som samtidig ser mennesket som
et potentiale frem for en fast defineret
eksistentiel form (jvf. Skyld og
skam).
Grundlæggende er problemet, at HD i
sin artikel kun ser mennesket i èt perspektiv. At kirken kun kan anerkende
mennesket som ufuldkomment og
give tilgivelse for dette. Kirken kan i
HD’s forståelse ikke hjælpe mennesket til at få det bedre som menneske.
Det kan vise mennesket sin afmagt
”[…] og det kan der så muligvis (min
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kursivering) komme noget godt ud
af!”.
Her afslører HD for alvor sit defaitistiske og begrænsende livs- og menneskesyn. I min optik og forståelsesramme er kærligheden, og dermed
også Guds kærlighed, at leve livet
som et filosofisk og åndeligt menneske. Dertil kræves også, men ikke
kun, kirkens hjælp, og hjælp er i denne kontekst ikke udelukkende at blive
konfronteret med sin afmagt. Det er
også at blive konfronteret med det
eksistentielle, moralske og åndelige
budskab om, at vi har en overordnet
pligt til at gøre verden til et bedre sted
at være, at være næstekærlige. Og det
er i kraft af at blive konfronteret med

dette også en kærlighedserklæring til
det enkelte menneske, men også til
mennesket som sådan, at det i sig har
den kraft til at give næstekærligheden
videre. Konfronteres mennesket kun
med det at være i et afmagtsforhold til
Gud, men som mere præcist er et forhold i ydmyghed, så kommer kirken
til at repræsentere en magtfaktor, fordi den tvinger et fast defineret menneskesyn ned over mennesker, der
(måske) i forvejen står i en eksistentielt udfordrende situation. Dermed
bliver kirken i HD’ s udlægning repræsentant for magt, mens den selv
plæderer for afmagtsforholdet mellem
Gud og menneske. Der afslører sig
altså fundamentale problemer i HD’s
artikel.

Derfor: Måske er der ikke plads til
næstekærlighed i kirken, men her begår HD den klassiske argumentatoriske – og i videre forstand – eksistentielle fejlslutning at forveksle del med
helhed. Blot fordi der ikke er plads til
det i kirken, så er det ikke lig med, at
der ikke er plads til det andre steder.
Var der ikke det, så ville det enkelte
menneske og mennesket som sådan
for alvor være den, der med HD’s ord
”[…] taber livet af hænde”.

Filosof og Filosofisk vejleder
Niels Jakob Harbo

Penge!
Fællesrådet afsætter hvert år et beløb til ”lokale aktiviteter”. Desuden er der på forskellig vis tilbageført penge fra VæreLeveby projektet – penge, som skal anvendes til formål i ”Være-Leveby ånd”. Heraf er en mindre del øremærket til
børn- og ungeformål.
Vi får ikke bygget en HAL-2 for de beskedne midler, der er tale om! Men da det i alt drejer sig om ca. 15.000 kr., kan
det dog alligevel være medvirkende til, at den helt rigtige ide får den starthjælp, som ændrer den fra tanke til handling!
Går du og pusler med en ide til fælles bedste, som mangler lidt finansiel støtte, så lad os høre fra dig!
Mårslet Fællesråd
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Borgerne skal spørges om multihal
Næste skridt i arbejdet for at få bygget en multihal i Mårslet til idrætsOG kulturaktiviteter er en husstandsomdelt spørgeskema-undersøgelse.
Her vil idé- og styregruppen bag Projekt Multihal bede unge som voksne
røbe deres drømme om indholdet i en
ny hal.
Et par af spørgsmålene vil bl.a. lyde:
Hvilke idræts- og kulturaktiviteter de
allerede dyrker i eller uden for Mårslet?
Hvilke idræts- og kulturaktiviteter
drømmer de om at se og bruge i en
ny hal?
Kunne de selv tænke sig – som frivillige - at indgå i forarbejdet eller siden som trænere eller ledere i en ny
hal?
Idégruppen, der står bag undersøgelsen med hjælp fra en analytiker, har
lagt en plan der bygger på hjælpen

fra 30-40 frivillige hjælpere. Ifølge
planen vil hver af de 1450 husstande
i 8320 få et spørgeskema overrakt af
en person som ringer på døren i en
aftentime midt i november.
De 30-40 frivillige er i øjeblikket ved
at blive fundet.
Hver familie får otte dage til at udfylde skemaets halve dusin sider inden indsamlerne vender tilbage og
beder om skemaerne.
En gruppe af frivillige skriver derefter svarene ind på i en database hvorefter analytikeren tager over.
Resultatet præsenterer vi dels på et
bymøde efter nytår, dels i februarnummeret af Mårslet Bladet samt på
en nyoprettet hjemmeside for Projekt
Multihal i Mårslet.
Seneste nyt om hallen
Et af de glædelige indslag i den tidli-

ge projektfase er det revygruppen
105 gr. Blandet leverede ved at skrive et nummer om multihallen til årets
revy og derefter samle ind til hallen
de fire revyaftener.
Tre lokale arkitekter er allerede i
gang med at tegne streger til en multihal.
Økonomigruppen er begyndt at skabe
sig et overblik over de finansieringsog især driftsmuligheder der skal
tages i brug fra fonde over kommunale tilskud til lokale events.
Har du gode idéer der kan skaffe
penge til multihallen-kontoen eller
vil du gerne hjælpe til nu eller senere, henvende dig blot til undertegnede.
Steen Bille
steenbille@mail.tele.dk
25 67 51 86
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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.

På Lokalarkivernes dag
lørdag den 11. november holder
Egnsarkivet åbent kl. 10 - 15.

I november måned er det onsdag den 8. november
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:

Kom og se arkivet. Der kan købes
lokalhistoriske hefter - bl.a. det
nyudkomne hefte med 37 tegninger
fra Mårslet sogn udført af
Kaj Christensen.

www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

LOKALHISTORISK AFTEN
Tirsdag den 28. november kl. 19,30
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening indbyder til en lokalhistorisk aften i Sognehuset, hvor lektor
Jens Andresen fortæller om

HØRRET SKOV
med fokus på et genopretningsprojekt på Uller Eng - engen, der ligger inde midt i Hørret skov.
Der er gratis adgang. - Kaffe/te med brød kan købes for 15 kr. - Der er salg af lokalhistoriske hefter.

LOKALHISTORISK UDSTILLING
På Rådhuset i Århus vises der frem til tirsdag den 7. november en planceudstilling med lokalhistoriske
billeder fra kommunens 22 lokalhistoriske arkiver.
Mårslet Egnsarkiv har valgt at deltage med en billedserie fra Vilhelmsborg om ’Herregårdslivet på Vilhelmsborg 1904-18’ med billeder af baronparret og deres døtre. - Udstillingen kan ses i Rådhusets forhal
(trafikhallen) i Rådhusets normale åbningstid.
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TMG - Nyt
Reklame for TMG gymnastikafdelingens MIX MOTION!
Kald det Mix Motion, ski-gymnastik, ”leg for voksne M/K efter puttetid”, lige meget – det skal prøves.
Det er så fedt at komme godt brugt hjem, træt efter 1½ times vild træning i gymnastiksalen og alligevel føle sig meget
godt tilpas.
Britt, som vores instruktøren hedder, er et energibundt, der med smil og glad stemning forstår at få os mænd og kvinder i
gang. Vi får trænet alle kroppens muskler, vi får pulsen op og hiver efter vejret, vi sveder så det drypper af os, alt sammen i muntert lag.
Træningen indeholder konditions-, styrke-, cirkel-, og intervaltræning og er for mænd og kvinder fra 18 år og opefter.
Jeg har været af sted to gange og mener klart det er en skam at ikke flere kommer og er med.
Derfor skal lyde en stor opfordring til alle: Kom op af sofaen og vær med når
MIX MOTION kalder hver TIRSDAG KL. 20.30 TIL 22.00.
Hilsen Bente
PS. Det er ikke for sent at være med!

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

34

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006

Badminton

Hej med dig
KUNNE DU TÆNKE DIG AT SPILLE BADMINTON I TMG?
Vi har enkelte ledige pladser
om mandagen kl. 16.45 – 17.45 på
vores pigehold (11 – 16 år)
og om onsdagen (9 – 16 år) kl. 15.45
– 19.25

U9 og U11: 15.45 – 16.40
U13: 16.40 – 17.35
U15: 17.35 – 18.30
U17: 18.30 – 19.25

Det gør ikke noget hvis du er uøvet
og tag gerne en ven med.

Hvis du har lyst til at spille så kontakt
Jesper Holm på

Med venlig hilsen

Vi glæder os til at se dig.

TMG Badminton Ungdomsafdelingen
jesperogvibeke@mail.dk
Jesper Holm

Fordelingen af spilletider om onsdagen er:

Mobiltelefon 23 30 92 73 hvis du har
spørgsmål.

Basketball

Mini stævne i Mårslethallen
TMG-Basket afviklede et mindre
stævne for basketball spillere i
Mårslethallen lørdagen d. 14/10. Ti
hold fra fem klubber deltog i stævnet, og der blev spillet 16 intensive
kampe. Hver kamp var på to gange
syv minutter, og med kun fire spillere på banen fik spillerne sved på panden. TMG-Baskets egne mini spillere
var mødt så talstærkt op, at TMG
spillerne kunne stille med tre hold.
Til dette stævne stillede TMG med
dommere, protokolførere ved dommerbordene, og betjening af Halhusets kiosk. Tak for stor opbakning
blandt forældrene og bestyrelsen til
disse opgaver, som gjorde stævnet til
en rigtig god sportsbegivenhed.

En situation fra Bane 1, hvor det
yngste TMG hold i rødt forsvarede
kurven i et angreb fra Viby i hvidt.

Det er ikke til at se om bolden gik i
kurven, men de røde spillere forsøgte
at få bolden fra modstanderen der har
bolden.

Der opstår ofte situationer, hvor flere
spillere forsøger at få bolden samtidig. Men her er det nok snarere den
røde modspiller der har forstyrret de
hvide TMG spillere.
Hvad er dejligere end at kunne fange

Der arbejdes ved dommerbordene.

En situation fra Bane 2, hvor TMG i
hvide trøjer under egen kurv, starter
et angreb mod Lystrup i de røde trøjer.

et billede af to af TMG's hårdtkæmpende spillere, som trods alle
strabadserne kan sende de dejligste
smil?
Alt i alt et godt stævne, nogle kampe
mere jævnbyrdige end andre, men alle med en glæde over at deltage i en
sport med høj energi.
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Mårslets bilister og andre motoriserede
OK og Super Brugsen sponsorerer TMG med kr. 29.477,56 i 2004/2005
Tirsdag 10. oktoberber kunne Jesper fra Super Brugsen overrække TMG en check på kr. 29.477,56, som er resultatet af
sponsoraftalen for 2005/2006 mellem TMG og OK + Super Brugsen.
OK og Super Brugsen giver et tilskud til TMG på 3 øre for hver liter benzin eller diesel vi tanker i Mårslet på et TMG
OK kort. Derfor tak til de af byens borgere, der har anskaffet sig et sådant kort.

Jesper overrækker checken for 2005/6 på balkonen i HalHuset
Sådan støtter du TMG
Hvis du har et OK kort anskaffet gennem TMG, så får vi penge hver gang du tanker i Mårslet.
Hvis du ikke har et TMG kort, kan du henvende dig i HalHuset, hvor der ligger foldere med vores nummer på eller du
kan maile til kurt@kirkedal.dk.
Det koster ikke noget at tilmelde dig ordningen, og benzinprisen er den samme for dig som når du tanker kontant.
Hvert nyt benzinkort med TMG Sponsornummer på giver et bonusbeløb på 300 kr. (når der er tanket 500 liter på det).
Og på nye kort får vi faktisk 10 øre pr liter tanket.
Tak til Super Brugsen, OK og byens borgere for det dejlige tilskud til driften af TMG og HalHuset.
I alt har aftalen nu løbet 8 år, og givet meget tæt på 300.000.
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Ros til revyholdet
Jeg kan ikke andet end lægge håndfladerne mod hinanden og bøje mig
fremover i en ærbødig tak til revyholdet bag årets Mårslet Revy.
25 års jubilæumsrevyen trak helt fortjent fulde huse i Borgerhuset de fire
aftener 105 gr. Blandet opførte sine
muntre sketches, lokale stikpiller og
royale parodi akkompagneret af
swingende live-toner.
Godt 300 mennesker nåede at opleve

Mårslets egen amatørteaterforening
med otte lokale tekstforfattere skabe
en særlig atmosfære af latter, medvidende smil, klapsalver og løssluppen
samtale i pausen med deres energifyldte optræden.
Jubilæumsvisen ivrigt tekstet for hørehæmmede af instruktøren Ole
Lund var et af højdepunkterne sammen med det uheldige salg af købernes ejendom på årets loppemarked

samt Pia Voxtorp og Lars Chr.
Schmidt spidse fortælling om Dronning Margrethe og prinsgemalens
indholdsløse hverdage.
Men alle sketches og sangnumre bidrog til at skabe den særlige stemning der opstår når publikum føler
sig godt underholdt.
Og det gjorde vi!

Der er altid plads til en til……
Mårslet bys seniores cykler fylder
godt op i cykelstativerne, den onsdag
eftermiddag hvor seniorcykelturen
holdt pause ved Moesgård museum,
hvor man nød den medbragte kaffe /
øl / vand, efter en rigtig fin tur fra
Mårslet , forbi Søsterhøj og golfbanen. Senere hjem over Fulden og Vilhelmsborg.
Mårslets seniorer køre hver onsdag kl.

14.00 fra neden for OK-tanken. Helt
naturlig med svingende deltager antal.
Men der køres uanset køn, øjeblikkelig form og cyklens tilstand.
Alle byens folk over 60 er velkomne
med cykel og godt humør.
Kaj Hyldal Christesen

Steen Bille
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Kunstskole i Mårslet er startet
mere.
Følg med i Kunstskolens vinduer og
på www.annemettesorensen.dk

I Mårslet starter der her i efteråret et
anderledes fritidstilbud til børn og
voksne. 2 lokale kunstnere AnneMette Sørensen og Lars Rix åbner;
MÅRSLET KUNSTSKOLE

[ide og eksperiment]

Kunstskolen tilbyder foredrag og kurser i maleri, kreativitet, improvisation
og leg. Kunstskolen har som mål at
give et anderledes tilbud om læring af
kreativitet. Ud over at have en faglig
vinkel, fokuser kurserne på at gribe
ideer og lære via eksperimenter og
leg. Som en start har kunstskolen til
huse i den gamle DØGNKIOSK, midt
i Mårslet by, hvor værkerne skabes og
interesserede kan læse og opleve nyt
indenfor kurser og kunst.
Kurser og foredrag indtil nytår er
følgende:
Foredrag og debat: torsdag d. 9.
november kl. 20.00-21.30
Forældre og kreativitetsudvikling
Hvordan skaber mit barn? Hvad kan
børn bruge sine kreative evner til?
Hvilken livsopfattelse adskiller børn
og voksne? Hvordan går jeg med i
legen?
Entré ved indgang: kr. 100,-

Kursus: 11. og 12. november kl. 912
[Kunst og leg for børn] fra 5 år
ide, leg, maleri, eksperiment, farvelære, improvisation)
(Kurset blev med succes afholdt i
BO83 boligforening i Visbjerg
Hegn i august måned. Beskrevet i
Mårslet Bladet, september 2006)
Kursus: weekend d. 25. og 26. november kl. 9-12
[Mor og barn maleri] fra 5 år
leg, fælleshed, udveksling, farvelære,
ny inspiration

Kursus: 2. december kl. 9-15
[Jul i maleriet] voksne
Med udgangspunkt i julens symboler
og fortællinger improviserer vi os
frem. Collage, farver, alternative redskaber. Medbring julepynt og 3 stk.
lærred.
Foredrag og debat: torsdag d. 6
december kl. 19.30-21.00
Kreativitetsudvikling… hvordan
bliver jeg et skabende menneske.
Hvad er kreativitet? Hvor udspringer
kreativiteten fra? Hvordan udvikler
jeg den?
Entré ved indgang: kr. 100,Kursus: 9. og 10. december kl. 9-12
[Kunst og leg for børn] fra 5 år
ide, leg, maleri, eksperiment, farvelære, improvisation)
I foråret vil der være følgende tilbud:
[Kunstskole for børn], [Far-barn
maleri], [Åben maleri-workshop],
[Par Painting], [Foredrag med udøvende kunstner] og meget, meget

[Præsentation af kunstner, foredragsholder og underviser AnneMette Sørensen]
Anne-Mette er 37 år, og har siden
2001 arbejdet intensivt med sin egen
personlige og kreative udvikling, herunder kunst, kurser og udstillingsledelse. Hun har oprindelig en faglig
baggrund fra den sociale verden, hvor
hun har arbejdet som socialrådgiver,
underviser og supervisor i kommunikation.
Anne-Mette er tilknyttet virksomheden ”Artcommunication” med sine
malerier, og har blandt andet udstillet
hos Kaospiloterne, Recruiters i København, Advokatfirmaet Kromann
og Reuters i Århus.
Du kan læse mere om Anne-Mette på
annemettesorensen.dk, samt artcommunication.dk
[Præsentation af Kunstner og underviser Lars Rix]
Lars Rix er 43 år, og uddannet på
Grafisk Skole tilbage fra 90’erne,
samt på Billedpædagogisk Efteruddannelse fra år 2000. I 90’erne blev
Lars optaget på flere af de cencurerede udstillinger, herunder Charlottenborg. Lars har i en årrække arbejdet
med undervisning af børn og voksne,
herunder som kunstnerisk medhjælper
i den integrerede institution
”Solhuset”.
Du kan læse mere om Lars på annemettesorensen.dk under
”samarbejdspartnere”.
Se priser og uddybende beskrivelser: Kunstskolens vindue eller annemettesorensen.dk under ”kurser”
Tilmelding:
kontakt@annemettesorensen.dk
Tlf. 26203224
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Afskedsreception
Efter 27 år som leder af Mårslet Juniorklub trækker Hansi sig tilbage.
Derfor holder vi en uformel reception fredag den 10. november 2006 kl. 15 17, hvor der vil være lejlighed til at tage afsked med ham på behørig vis.
Alle nuværende og tidligere børn, forældre og personale samt øvrige samarbejdspartnere er velkomne.
Klubben er vært ved et mindre traktement.

Personalet i
Mårslet Fritidsklub

Generalforsamling i Mårslet Borgerhus
Der indkaldes til generalforsamling i Borgerhuset, Banevej 2, 8320 Mårslet onsdag den 15/11-2006. Dagsorden iflg. foreningens
vedtægter.
Der er gratis fælles spisning kl. 18.00. Menuen er stegt flæsk med persillesovs. Tilmelding hos Margit: 86 29 72 50. Max. 40 deltagerere. Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Bestyrelsen
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Eliza chokolade i Mårslet
Mange kender sikkert Eliza chokolade - Dejlig, hjemmelavet lækkert chokolade. Det er nu muligt at købe Eliza´s chokolade hos netgarn på stationen i Mårslet. Chokoladefabrikken
ligger i Hasselager, hvilket gør det
muligt at hente frisk og nylavet chokolade hver uge. Hos netgarn finder
du gaveæsker i alle prisklasser, samt
flotte vin/chokoladekurve. Har du
brug for noget specielt finder vi også

ud af dette.

Mandag d. 20. november Kl. 14 - 16
Pris 20 kr. inklusiv saftevand og kage

Næste strikkecafe foregår:
Tirsdag d. 14. november kl. 19.30 - ca
21.30.... alle strikkeinteresserede er
velkomne, øvede som uøvede.
Pris 20 kr. inklusiv kaffe og kage
Har dit barn lyst til at lære at strikke ?
Børnestrikkecafé for 10-14 årige

P.g.a. begrænsede antal pladser er
tilmelding til strikkecafé nødvendig.
netgarn.dk
Stationen Mårslet
Tlf. 25 30 36 22
Email: netgarn@netgarn.dk
Web: www.netgarn.dk
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AKTIVITETER I NOVEMBER 2006
Onsdag d. 1. november kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Søndag d. 12. november kl. 14.00
Brugerrådets banko

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.
Hver tirsdag kl. 14.00: i Underhuset Træværksted
for alle interesserede.

Fredag d. 17. november kl. 14.00
Tøjgalleriet modeopvisning
Lørdag d. 25. november kl. 13.30-15.30
Julemarked – se annoncen
Onsdag d. 29. november kl. 14.00
Syng med Josser Herold

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 2/11 og 16/11
Meddelelser:
Pensionsmedarbejder:
Mandag d. 6. november kl. 9-12

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-Bladet.
Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed.
Vi har ikke tidligere haft ressourcer til at klare den slags nyheder, men Kaj Christensen har velvilligt sagt ja til at administrere dette.
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50.
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JULEMARKED
PÅ
LOKALCENTER KILDEVANG
Lørdag den 25. november 2006 kl. 13.30 – 15.30
Julemarked i kælderen
Salg af : julekort, nisser, engle, kalenderlys, marmelade,
småkager m.m.
Julestue i aktivitetscentret
Stor tombola, amerikansk lotteri, gløgg og æbleskiver
Der er masser af hygge og traditioner og alle er velkommen!

Tlf. 86 29 63 63
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Mårslet Julemærket 2006
Så er de Grønne Pigespejder og KFUM spejderne igen klar til at sende Mårslet Julemærket
i handelen. Det sker lørdag d. 4-11 – 06 kl. 10
– 12 i Brugsen og søndag d. 5 – 11 fra kl. 12,
hvor spejderne kommer rundt i Mårslet . Mærket er tegnet af Kaj Christensen. Motivet er
klokkestabelen ved Stavkirken på Moesgaard
Museum,
Stavkirken hører til Mårslet sogn. Klokken
er støbt ved siden af kirken, efter beskrivel-ser
fra en tysk munk Theophilus, der i begyndelsen af 1100- tallet beskrev processen. Der er
brugt 120 kg bronze til støbningen, derefter er
klokken hængt op i den Vikinge inspirerede
klokkestabel.
Overskuddet for salget af Julemærket går til
spejderarbejdet i Mårslet.

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
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BYENS JULETRÆ
Det være ikke længe, så er den mørke tid over os for alvor, og inden vi ser os om er det jul i Danmark.
Julen i Mårslet starter med byens juletræ på pladsen foran kirken. Det bliver i år LØRDAG 2. DEC. kl 16.00.
Alle er mere end hjertelig velkomne til juletræstændingen, med julemand, godter, sang og lodtrækning.
Bagefter går vi ind i kirken og synger julen sange og salmer.
m.v.h. Mårslet Juletræslaug

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
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STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006

47

Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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