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Vi holder fanen højt!

MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt
REDAKTION

Mårslet flagallé har i over 20 år været en naturlig del af bybilledet ved
officielle flagdage, konfirmationer og andre mærkedage. Det har været en
del af vores lille bys identitet og en pryd for øjet.
Overskriften kan derfor virke lidt misvisende, nu når vi for en stund pakker flagalléen i ”mølposen”.

Redaktør

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 26 06
Email: jacoblind@tdcadsl.dk
Forsidebilleder
Fotos: Jørgen Lauridsen
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

For en periode siden meddelte Per Enevoldsen, at familien ønskede at
stoppe med at sætte flagene op med udgangen af 2006. Det er en opgave
som Per og hans familie stabilt har udført de seneste 16 år. Faktisk har
det fungeret så godt, at det vel kun er de færreste som har tænkt over,
hvordan alléen nu blev hejst og blev taget ned igen inden solnedgang.
På vegne af Fællesrådet skal der lyde en meget stor tak, til Per og hans
familie for det store frivillige foreningsarbejde, i har udført med denne
opgave igennem årene.
Fællesrådets bestræbelser på at finde en afløser har ikke båret frugt – også uagtet at der medfølger et mindre honorar for udførelse af opgaven.
Derfor pakker vi nu flagalléen sammen i ”mølposen”, indtil vi har fundet
en løsning på, hvordan vi igen får løst opgaven.
Jeg håber naturligvis på, at den flagløse periode må blive kort og løst inden forårets konfirmationer. Vi har øjne og ører åbne for at finde en
brugbar løsning.

Det er ikke første gang i foreningsverdenen, at en aktivitet er ophørt eller
stoppet i en periode, fordi ingen har påtaget sig opgaven. Når behovet
bliver stort nok, så kommer foreningsfolket normalt til hjælp, og jeg er
sikker på at det også vil gå flagalléen sådan. Derfor holder vi fortsat faUdkommer hver måned i et oplag på 1775
nen højt.
stk.— dog ikke i januar og august.
Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.

Distribution: Post Danmark.

Fortsat god dag.

Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57

Ivan Dybvad
Formand for Mårslet Fællesråd
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Stort og småt fra Fællesrådet
Indledning
Det følgende er i hovedsagen et sammendrag fra fællesrådets novembermøde – med vægten lagt på nyheder.
Revision af kommuneplanen
Vi havde besøg af sekretariatschef
Birgit Donslund, Århus Kommune,
Teknik & Miljø, der gav os et fint
indblik i processen frem mod revision
af kommuneplanen.
Den store mulighed for at påvirke
planen fra vores side vil ligge i foråret
2007.
Ansøgninger vedr. økonomiske midler
- Halgruppen har søgt om hel eller
delvis dækning af udgift på 11.250 kr.
til brugerundersøgelse. Vi dækker
halvdelen. Pengene vil gå fra den pulje, der var hensat til Væreby/Leveby
aktiviteter.
- Kunstskolen søger om penge, der
skal ”bidrage til det kreative og kunstneriske liv i byen, herunder kreativ
udfoldelse og udstillinger skabt af
borgerne selv”. Fællesrådet vil støtte
med op til 1.500 kr. til materialer til
åbent projekt for børn.
Trafik
- ”Trafik og Veje”, Politiet og bygningsinspektoratet er blevet kontaktet
for at få begrænset lastbiltrafikkens
hastighed og omfang på Obtrupvej/
Tandervej. Det er ikke helt klart,
hvem der kan gøre noget, men politiet
følger udviklingen.
- Trafikkampagnegruppen søger et
(gerne flere) nye medlemmer. De har
desuden planer om en mørkekampagne.
- Der har været møde med de andre
fællesråd i Århus Syd om BederBering vejen. Vi følger forslaget i
byrådet om projektering tæt - og skal
vedholdende være opmærksomme på
projektet.

Hal-gruppen
- De foreløbige skitser er sendt til Lokale- og anlægsfonden. Vi har fået en
kvittering for modtagelsen og et løfte
om et snarligt svar.
Langballe-udvalget
- Poul H. Poulsen har undersøgt emnet og har vedhæftet et eksempel på
en bevarende lokalplan for en tilsvarende landsby. I dette tilfælde Tåstrup
ved Harlev.
- Poul vil foreslå Langballerepræsentanterne, at vi udarbejder en
råskitse til en tilsvarende lokalplan
for Langballe og uddrager et resumé
af heraf som forslag til indarbejdelse i
kommuneplanrevisionen.
Børn-og ungeudvalget
- Henvendelserne til B&U-rådmand
Louise Gade omkring institutionspladssituationen i Mårslet har ikke
givet resultat i form af mødeaftale.
Og faktisk er situationen på området,
at der er et par ledige institutionspladser i byen. Så vi venter lidt…
- Der har som tidligere refereret været afholdt et møde med emnet Fritidssport med DGI Østjyllands projektleder, Else Najbjerg, der gennemgik muligheder og betingelser for et
projekt i Mårslet.
Vi har på efterfølgende B&U møde
aftalt at arbejde videre med et projekt
med udgangspunkt i HalHuset.
Et gennemgående tema i projektet vil
være en række smagsprøver på
”marginal-sportsgrene”, f. eks windsurfing, kajakroning, vandski, motocross, osv. Vi vil på net og i blad opfordre forældre med interesse for de
forskellige sportsgrene om deltagelse
i form af instruktion og oplysning.
Miljø
- Vi har fået tilsagn fra Rikke Kroier
om Århus Kommunes bidrag til forskønnelse af området mellem OK-

MÅRSLET FÆLLESRÅD
tanken og Hørretvej: fjerne eksisterende beplantning, levere bøgeplanter
til bøgepur og foretage én årlig klipning. Resten skal vi selv bidrage med.
D.v.s. praktisk arbejde. Jørgen Brandt
Andersen er tovholder.
- Der afholdes snarest muligt møde
med Banestyrelsen vedr. forskønnelse
af området ved stationen. Her er Ulrik
og Karin Björnsson tovholdere. Poul
H. Poulsen deltager også.
- Vedr. drikkevand har Natur- og
miljøgruppen aftalt at næste mødes
tema bliver indsats for drikkevandet i
Mårslet. Willy Tang fra Vandværket
og Birte Buhl, grøn guide, er inviteret
med. Og vi vil invitere byens borgere
til formøde (17. januar kl. 19.00 i
HalHuset).
- Hold-rent-dagen bliver den 14. april
2007.
Kommuneplangruppen
Der er nedsat en kommuneplangruppe, hvor Keld Schmidt-Møller, Poul
H. Poulsen, Ivan Dybvad og Kurt Søe
deltager.
Belært af erfaringerne fra seneste
kommuneplans konsekvenser for udviklingen i området, følges kommuneplanarbejdet meget tæt.
Kollektiv trafikdækning
Vi har modtaget en henvendelse om
forbedring af den kollektive trafik i
Mårslet. Kurt Søe er tovholder.
Keld Schmidt-Møller
Mårslet Fællesråd
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Trafiknotatet – del 3
Den centrale del af Mårslet
Det skal pointeres, at der er tale om
forslag, der ikke som helhed er med i
den gældende vejplan!
Med henblik på at dæmpe trafikken
og forbedre forholdene for de lette
trafikanter gennemføres en sammenhængende trafikregulering i hele den
centrale del af Mårslet på strækningen
mellem Bedervej og Jernbanen. Et
forslag til trafiksanering fremgår af
bilag 7. Der er fortsat tale om et foreløbigt forslag til ændringer, som skal
nøjere overvejes - herunder drøftes
med bl.a. Århus Sporveje og Politiet.
Hovedprincippet i trafikreguleringerne er, at der ved krydsene Hørretvej/
Banevej, Hørretvej/Obstrupvej og
Tandervej/Lindegårdsvej etableres
kanaliseringsanlæg (midterhelleanlæg) i varierende belægningsfarve
eller -materiale.
Fællesrådet i Mårslet vægter i denne
forbindelse højt, at Trafik og Veje går
i dialog såvel med Fællesrådet som
med midtbyens beboere om både
æstetik og det at få udført anlæggene,
så midtbyens beboere rent praktisk
kan komme til og fra.
Med kanaliseringsanlæggene indsnævres kørebanerne således, at anlæggene får en hastighedsdæmpende
effekt samtidigt med at svingbevægelserne ind og ud ad sidevejene tydeliggøres og forbedres. En indsnævring af
kørebanen bevirker samtidig, at biler
ikke vil kunne køre forbi cyklister.
Stikrydsningen syd for krydset Hørretvej/Obstrupvej tydeliggøres, samtidig med at stitrafikanterne får mulighed for at krydse vejen i 2 tempi.
Krydset Tandervej/Bedervej foreslås
markeret med afvigende belægning
som eventuelt kan suppleres med foranstaltninger på Tandervej. Herved
kompenseres den manglende oversigt
i krydset.
Muligheden for at etablere en 30 km
zone i den centrale del af Mårslet kan

eventuelt kombineres med ovenstående.
Det kan overvejes - som en del af projektet - at etablere en dobbeltrettet
fællessti i østsiden af Hørretvej, i den
centrale del af byen.
Overslagsmæssigt vil en samlet regulering i hele den centrale del af Mårslet koste ca. 975.000 kr. fordelt som
følger:

•

Regulering af krydset Hørretvej/

Banevej
275.000 kr.
• Regulering af krydset Hørretvej/
Obstrupvej, herunder en tydeliggørelse af stikrydsning på Tandervej
350.000 kr.
• Regulering af krydset Tandervej/
Lindegårdsvej
200.000 kr.
Tydeliggørelse af krydset Tandervej/
Bedervej
150.000 kr.
Den samlede regulering i den centrale del af Mårslet har høj prioritet.
Fællesrådet gør i den forbindelse op-
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mærksom på, at de æstetiske forhold
prioriteres højt.
Så vidt trafiknotatet! Trafik og Veje
har sideløbende arbejdet med en skolevejsanalyse; et resultat heraf er, at
sikring af skolevejen i Mårslet har
høj prioritet. Der er lavet et samlet
projekt for Mårslet, som er det næsthøjest prioriterede af de 20 forslag,
som formentlig bliver gennemført i
år. Der er et stort overlap mellem
skolevejsprojektet og trafiknotatet,
selv om de ikke matcher helt. En vigtig detalje er, at et element fra Trafiknotatets afsnit ”Et sammenhængende
stinet” (gennemgås i næste nummer
af Mårslet-Bladet) er medtaget i skolevejsprojektet. Det drejer sig om ”en
ny stiforbindelse syd for Odderbanen
på strækningen mellem stationen og
den eksisterende nord-syd gående sti
under banen” – denne sti er en del af
stisystemet i bilag 8. Stien vil kunne
sikre skolevejen ganske betydeligt
for de nordfra kommende børn, da de

så slet ikke skal ned i midtbyen. En
yderligere vigtig detalje er, at der er
bevilliget penge til skolevejsprojektet!

re, at løsningerne i skolevejssikringen kommer til at harmonere med
intentionerne i Trafiknotatet.
Keld Schmidt-Møller

Det er nu Fællesrådets opgave at sik-
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Sydlig omfartsvej til debat
Den sydlige omfartsvej, som bl. a. er
nævnt i Trafiknotatet, har været til
debat i Byrådet allerede inden ansvaret blev overtaget fra amtet. Socialdemokraterne og Enhedslisten foreslog,
at straks efter 1. januar 2007 påbegyndes arbejdet med at fastlægge linjeføringen af "den sydlige ringvej" også kaldet Bering-Beder vejen.
Forslaget gav anledning til en debat i
byrådssalen på 21 min. En debat, det
mundede ud i, at sagen blev henvist
til behandling i Teknisk Udvalg. Det
kunne synes som et ringe udbytte, da
Teknisk Udvalg allerede i 2005 efter
et foretræde fra Mårslet Fællesråd
skrev til Byrådet, at et enigt udvalg
tilkendegav, at området generelt
trænger til en omfartsvej.
Når vi alligevel synes, at debatten var
vigtig, skyldes det, at et enigt Byråd
bakkede op om forslaget. Man kan
næsten sige, at byrødderne forsøgte at
overgå hinanden med tilsagn om at
arbejde for forslaget.
Rådmand Peter Thyssen foreslog et
projekt i 3 faser:
I 2007 påbegyndes en afklaring af
mulige linieføringer samt mulige tilslutninger – i tæt samarbejde med fællesrådene i det sydlige område.
At vejforbindelsen også drøftes i
tilknytning til en ny kommuneplan. Allerede i 2007 skal der
udarbejdes et principielt oplæg
til nye byudviklingsområder og
en mulig trafikbetjening. Såfremt det sydlige område kommer i fokus her, vil BederBeringvejen også blive et emne
i kommuneplan sammenhæng.
Der tages herefter stilling til igang-

sættelse af et nøjere skitseprojekt samt en VVM- undersøgelse.

mer vejen dog ikke lige fra den en
dag til den anden. Men analysearbejdet går i gang i 2007, og det er en
nyhed!

Da anlæg af vejen anslås til at koste
ca. 100 mio. kr., og projektering og
VVM-undersøgelse alene vil beløbe
sig til et tocifret millionbeløb, kom-

Keld Schmidt-Møller

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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Byudvikling
Indledning
Mårslet bliver større i disse år – men
hvor, hvor meget og hvor hurtigt?
Dispositionsplanen
Ved alle større byudviklinger i Århus
Kommune udarbejdes der en dispositionsplan for området – således også
for Mårslet. Denne blev vedtaget af
Byrådet i 2005. Den tager afsæt i
Kommuneplan 2001 og skal danne
grundlag for den mere konkrete lokalplanlægning. På luftfotoet ses de tre
store byudviklingsområder, som indgår i dispositionsplanen. Her er angivet, at der i de tre områder kan bygges i alt 975 – 1400 boliger. Disse tal
er baseret på en fordeling med 40 %
til åben-lav og 60 % til tæt-lav og
etageboliger. I praksis bliver tallet
noget lavere, da der i Mårslet regnes
med større boligenheder end gennnemsnittet.
Lokalplaner
På nuværende tidspunkt er der udarbejdet forslag til fire store lokalplaner, hvoraf de tre er vedtaget og den
fjerde har været i offentlig høring.
Det drejer sig om områderne
Mustrupvej, Tandervej, Nymarksvej
og Hørretløkken (ikke vedtaget). Disse 4 planer omfatter langt hovedparten af de 3 områder på luftfotoet, som
stammer fra dispositionsplanen.
Omfang
I lokalplan 696 Tandervej er der i
øjeblikket projekter på ca. 254 boliger. Disse projekter dækker langt hovedparten af området.
For lokalplan 698 Mustrupvej er der
ligeledes projekter for det meste af
området. Det drejer sig her om 117
boliger.
I lokalplan 762 Nymarksvej området
er byggemodningen netop påbegyndt.
Der kan her opføres ca. 181 boliger.
Af forslaget til lokalplan 761 Hørretløkken fremgår det, at der her kan
bygges indtil 135 boliger.
Det samlede omfang af de fire lokalplaner skønnes til at ligge på ca. 700
boliger. Af disse er 25 seniorboliger,
ellers er der udelukkende tale om fa-

milieboliger.
Status og fremtid
Skønsmæssigt var ca. 40 boliger færdige og beboede ved årsskiftet. Og
med den milde vinter og den store
byggeaktivitet i området går det rigtig
stærkt. Det er ikke spor urealistisk at
gætte på, at når 2007 er omme, vil
Mårslet være vokset med yderligere

300 boligenheder i områderne
Mustrupvej og Tandervej. Mht. udviklingen på længere sigt må jeg ty til
det berømte Storm P. citat: Det er
svært at spå – især om fremtiden.

Keld Schmidt-Møller
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Lys i mørket
Da vi mødte til de første skoledage i
2007 blev vi mødt af levende lys ved
farlige trafikpunkter. Fællesrådets
trafikudvalg stod bag initiativet for at
gøre opmærksom på de svage trafikanter i mørket. Det så ud som om,
det havde en vis præventiv virkning
på kørselshastigheden, og under alle
omstændigheder var det en positiv
måde at sende et signal på. Sidegevinsten var, at elever og medarbejdere fik en festlig modtagelse med lys i
en mørk tid.

Indskrivning af elever til
børnehaveklassen 2007/08
Tirsdag den 9. og onsdag den 10. januar var der indskrivning for elever
til børnehaveklassen. I skrivende
stund kender jeg ikke det endelige
elevtal, men det vil inden Mårsletbladet udkommer blive offentliggjort på
Mårsletwebben og på skolens hjemmeside. Alt tyder på, at vi får 4 klasser, men hvor store de bliver, kan vi
ikke sige noget endeligt om før tæt på
sommerferien, da vi må formode, at
der fortsat vil komme tilflyttere henover foråret. Muligheden for 5 klasser er også til stede, men lige nu ikke
så sandsynlig.

Indmeldelse i SFO
Fra 1. august 2007 bliver den enstrengede model på pasningsområdet
indført i Århus Kommune. Dette betyder, at alle børn fra 0. til og med
4.kl. får pladsgaranti i SFO.
Lige nu står vi overfor en sammenlægning af de børn, som går på fritidshjem fra nuværende 0.-3.kl. og

børnene i SFO´en. Vi er så småt startet
på processen, selv om alle vilkårene
endnu ikke er kendte. SFO lederstillingen skal bl.a. slåes op igen, fordi der
overgåes til en ny struktur. De lokalemæssige konditioner er heller ikke på
plads endnu.
En sådan sammenlægning mellem to
institutioner kræver omstillingsparathed hos både børn, forældre og medarbejdere, men vi har heldigvis haft et
godt og konstruktivt samarbejde, som
helt givet vil gøre processen nemmere.
Der sker også ændringer på fritidsdelen
for eleverne fra 5.kl., og det vil jeg
komme ind på, når der kommer mere
klarhed over, hvad der skal ske.

Skolefesten
Efter skolefesten sidste år foretog skolebestyrelsen en evaluering igennem
klassernes forældreråd, og skolefesten
blev evalueret i elevrådet. Disse evalueringer har udvalget, der planlægger
dette års fest, taget udgangspunkt i,
hvilket medfører visse ændringer. Festerne afholdes onsdag den 21. marts
for 0.- 4. kl. og torsdag den 22. marts

for 5.-9.kl. Begrundelsen for at tage
4.kl. med den første aften er, at eleverne i 4.kl. så kun skal komme én
aften for at passe deres boder, og vi
kan samtidig tilgodese et ønske om,
at få et orkester til at spille i gymnastiksalen for de yngste, hvilket har
været meget efterspurgt. Der bliver
mulighed for, at alle klasser får et lokale, hvor forældrene kan spise deres
medbragte mad. For dem, der ikke
ønsker selv at medbringe mad, bliver
der mulighed for at købe fra et eller
flere madsteder, hvor maden bestilles
på forhånd. Ved de store elevers fest
bortfalder 4.klassernes morskabsboder, og der vil i stedet blive lavet et
specielt program for 5. og 6.kl., og
7.-9.kl. har som sædvanlig deres egen
fest i gymnastiksalen. Temaet for
årets fester er ”Gyserfest”, som tilpasses aldersgrupperne. Der bliver
kun en musicalforestilling hver aften,
og 0. og 1.kl. ser forestillingen til generalprøven om formiddagen. Der vil
i begyndelsen af marts komme et
program med tilmelding.
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Skolebestyrelsens indlæg
v/ Søren Petersen
Forældre gav gode input
om skole/hjem samarbejdet
I Århus Kommunes fireårige skoleplanperiode med titlen ’Alle tiders
Folkeskole’ er et af fokusområderne i
2006/2007 skole/hjem samarbejdet.
Vi har i skolebestyrelsen drøftet,
hvordan vi greb dette område an. Vi
blev enige om at invitere tilfældigt
valgte forældre og lærere til møde,
hvor vi ville høre deres mening om
skole/hjem samarbejdet på Mårslet
Skole. Dette input ville vi så bruge i
skolebestyrelsen til at få et indtryk af
oplevelsen af skole/hjem samarbejdet
og dermed som input til vores arbejde med emnet i dette skoleår.
I oktober blev der således holdt tre
møder med forældre og ét med en
gruppe lærere. På hvert møde deltog
omkring seks personer. Derudover
deltog to repræsentanter for skolebestyrelsen og skoleleder Bodil Hvid i
møderne. I skolebestyrelsen havde vi
forberedt nogle spørgsmål, men ellers
var ordet frit. En fra skolebestyrelsen
var mødeleder og stillede spørgsmål.
Bodil Hvid og den anden repræsentant skrev referat.
Næsten alle indbudte møde op og diskussionslysten var stor.

Hvad fik vi så at vide?
Generelt var der stor tilfredshed med
skole/hjem-samarbejdet på Mårslet
skole og skole/hjem samarbejdet
vægtes højt. Det galt både blandt forældre og lærere.

Hjørnestenene i skole/hjemsamarbejdet var set med deltagernes
øjne:
• Skole/hjem samtalerne
• Forældremøderne
• Forældrerådene
• Den løbende dialog
• Sedler med praktisk information
• Forældreintra
Det vil føre meget vidt at give et uddybende referat af møderne, men nogle af
de væsentligste og overordnede input
fra både forældre og lærere var:
• Skole/hjemsamtalerne kunne
godt laves på en anden måde,
specielt i de større klasser, herunder se på muligheden for at
inddrage andre faglærere. Desuden opfattede forældre til ældre elever, at der var et stort
tidspres på møderne, da der ofte var meget på programmet
• Se på forældrerådenes opgaver
og rolle, specielt i de større
klasser
• Vær bevidst om at bruge forældremøder rigtigt så der ikke
bliver for meget envejskommunikation og gennemgang af
læseplaner m.v.
• Vigtig med løbende at få information, både via sedler og
forældreintra
• Forældreintra virker rigtig
godt, men skal hverken bruges
for meget eller for lidt. Hellere
lidt men godt. ALT skal ikke
ligge på forældreintra.
• Brug ikke flere ressourcer end

•
•

•

nødvendigt på kommunikation, det må ikke ske på bekostning af undervisningen
Skolesiderne i Mårsletbladet
er vigtige og skal bibeholdes
Gerne bruge mårsletwebben
noget mere til det aktuelle, ligesom aktuel information
gerne må komme på hjemmeside og/eller forældreintra
Skolens hjemmeside bruges
ikke ret meget af forældrene,
men trænger til en renovering. Dog virkede den rigtig
godt i forbindelse med arbejdsnedlæggelserne her i efteråret.

Hvad vil vi så bruge det til?
Skolebestyrelsen har på sit møde i
november gennemgået og drøftet de
mange input. I bestyrelsen er vi meget glade for de mange input, og der
var stor glæde over den store opbakning, der havde været til møderne.
Vi blev enige om, at vi på baggrund
af de mange input vil se nærmere på
skolens principper for skole/hjem
samarbejdet og vil se om disse eventuelt skal revideres på baggrund af
tilbagemeldingerne. Specielt vil vi i
skolebestyrelsen se nærmere på forældrerådenes opgaver, skole/hjemsamtalerne og brugen af
forældreintra. Punktet er et af punkterne på dagsordenen til skolebestyrelsens møde i januar.
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Nyt fra
Af DIDDE, Oasen

SFO MGP
Årets SFO MGP var igen i år et stort
tilløbsstykke og hele 13 bands, der
talte både 0., 1., 2. og 3. klasses børn,
var repræsenteret. 0. klasserne havde
derudover lavet et rigtig flot ”stomp”
nummer over temaet fra ”Zebra samba”. 2. og 3. klasserne havde indøvet
et forrygende dansenummer, som også blev fremvist. Det blev ”Cool
Kids” fra 2. klasse, der løb med sejren i år med vindermelodien ”Annie
tro på os 2”
Det var et meget spektakulært MGP i
år, da showet blev vist direkte på
storskærm og der var spændende lyseffekter og 2 meget dygtige konferenciers – til stor glæde for alle.
Vi er kede af, at forældrene ikke havde mulighed for at deltage i år pga.
pladsmangel, men vi har optaget hele
showet på dvd, som kan lånes på de
enkelte stuer. Hvordan afholdelsen af
de fremtidige SFO MGP´er vil forløbe, ved vi endnu ikke. Men da vores
børnetal stiger fra næste skoleår, må
vi finde en anden løsning end den
hidtidige.

Skoleskak

Personaledage

Der er skoleskakturnering i uge 3, 4 og
5 med efterfølgende finaler. Vi har fra
SFO tilmeldt fire 6-mands hold fra
hhv. 1. 2. og 3. klasse. De tilmeldte
SFO´er dyster mod hinanden på skift
på de pågældende skoler.

Medarbejderne i SFO afholder d. 2.
og 3. februar personaledage, hvor vi
skal arbejde med Kvint modellen
(status – handling – tegn – evaluering).
Dagene vil blive meget kreative dvs.
personalet skal arbejde på flere forskellige måder – interview, samtale/
dialog, drama, bevægelse, leg, natur,
oplevelser mm.

Fastelavnsfest
Vi har i skrivende stund endnu ikke
afholdt vores årlige fastelavnsfest.
Men vi kan sige så meget, at den vil
blive afholdt på de enkelte stuer og 2.
og 3. klasserne har valgt at holde den
som et aftenarrangement. Der vil være tøndeslagning og forskellige andre
aktiviteter, og mon ikke der bliver
lidt godt at spise og drikke denne
dag…. ☺
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Nyt fra Mårslet Skoles Venner Mårslet Skole
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner
Skolevenner forsvinder
For første gang i fire år falder antallet af
skolens vener i Mårslet Skoles Venner.
Blot 168 familier har tegnet det frivillige
årlige kontingent på 95 kroner mod 239 i
sidste skoleår, 235 året før og 226 i
2003/04.
Årsagen til faldet kender vi ikke i MSV’s
bestyrelse, vi kan blot konstatere at opbakningen til at skabe særlige, måske endda
ekstraordinære oplevelser viger.
Da mange af de aktiviteter, foredrag, musikbesøg, teateroptrædender, museumsbesøg o.s.v. som MSV sammen med engagerede lærere har været med til at arrangere
gennem årene oftere end ikke har givet
såvel børn som lærere gode, inspirerende
oplevelser, har vi en opfordring til forældre

til skolebørn:
Har I et godt forslag til nye måder at lave
aktivitet, har I kritik af MSV’s støtte til anderledes aktiviteter i skoletiden eller har I en
idé om hvorfor antallet af skolevenner falder,
så send mig en mail til steenbille@mail.tele.dk eller ring til mig på 25 67 51
86.
I forlængelse af det skal det lige tilføjes at
Mårslet Skoles Venners koncept for økonomisk støtte har inspireret andre forældre og
skolebestyrelser til at danne en lignende forening. Senest henvendte et medlem af skolebestyrelsen i Hald Ege ved Viborg sig for at
få tilsendt MSV’s idégrundlag, love og regler for bevillinger.
PS: Har I mistet girokortet, der blev afleveret
til samtlige skolebørn i november, kan I få et
nyt ved at henvende sig til ovenstående mail

8.a havde mandag d. 4/12 besøg af en bøsse og en
lesbisk til et interessant foredrag.
Af Ida S. Madsen og Julie Leth

I forbindelse med vores projektuge, om homoseksualitet, fik vi arrangeret et foredrag med
Gå-Ud-Gruppen fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL). Vores projektuge
foregik i uge 46. Vi havde hele ugen til at fremstille et produkt og forberede en fremlæggelse. Sammen med det skulle vi udarbejde et handlingsspørgsmål. Det indebærer at vi,
som elever, går ind og forholder os til projektet og ser, hvad vi kan gøre for f.eks. at forbedre ting på området eller gøre en forskel. Vores handlingsspørgsmål var: Hvordan kan
vi hjælpe til med at integrerer homoseksuelle bedre i vores samfund og slå nogle fordomme ihjel? Som svar på det, kontaktede vi LBL, for at høre om der var mulighed for et
foredrag, da vi troede at mere kendskab og viden til homoseksuelle kunne give et andet
syn på dem og deres levestil, og dermed også slå fordomme ihjel. Vi tog ind til et møde i
Gå-Ud-Gruppen og planlagde derefter, sammen med vores lærer, dag og dato for det
kommende foredrag. Det kunne desværre ikke blive i forbindelse med vores fremlæggelse, men ca. en uge efter.
Selve foredraget forgik i vores klasse fra 10-11.30. Gå-Ud-Gruppen består af ti homoseksuelle, men kun to ad gangen (en bøsse og en lesbisk) kommer ud og holder foredragene.
I vores tilfælde var det George og Stine, som vi før havde været i kontakt med og fået
meget hjælp af.
Foredraget var meget livligt og personligt præget. Der var ikke lagt et præcist program,
men mere lagt op til dialog og debat. De startede med at præsenterer dem selv, og fortælle
om deres egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med at springe ud. Igennem hele
foredraget, var der mulighed for at stille spørgsmål, og vi fik gode og lærerige svar. Efter
en lang og detaljeret præsentation, gik de over til det lidt mere generelle, så som fordomme, kendetegn for homoseksuelle, levestil, interesser, mødesteder osv. Vi kunne dermed
konstatere, at homoseksuelle næsten lever på samme måde som heteroseksuelle. Til sidst
brugte Stine og George meget tid på at besvare alle vores spørgsmål, som vi før foredraget havde lavet og lagt i en kurv. Der kom nogle spændende og interessante svar og diskussioner ud ad det. Til sidst var der mulighed for at få diverse brochurer, aviser og foldere om homoseksualitet.
Vi synes selv, at foredraget var rigtigt godt, fordi Stine og George var så åbne og gode til
at tale med unge, som os, om emnet. Man følte ikke, at de var vidt fremmede, da de talte
om mange personlige ting, og man fik hurtigt et indblik i deres liv. Det var meget spændende at høre om deres liv som homoseksuel fra begyndelsen og til i dag. Klassen lyttede
interesseret og koncentreret igennem hele foredraget. De gav udtryk for, at det var en
succes. Alt i alt var det en god og anderledes oplevelse, og det kan helt bestemt anbefales.

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
Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen

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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At være glad i en barsk verden
Ser man sort på tingene, bilder man sig jo ikke noget ind.
Af sognepræst Hanne Davidsen

Dramatikeren August Strindberg
sagde: ”Sortsyn er klarsyn!”. Så har
man gennemskuet verdens
nedrighed og
elendighed. Belært af smertelige erfaringer,
gør man sig ingen illusioner.
Filosoffen Søren Kierkegaard er enig med Strindberg, for han skriver om ”glædens
trøstesløse bedrag”, og han mener, at
”den bedragne er visere end den ikkebedragne; den leende har endnu ikke
modtaget det frygtelige budskab.”
Altså bare vent, du er nok glad nu,
men snart går det galt og du ankommer til virkelighedens barske realiteter. Glæden er for børn, spejdere,
tumper og enfoldige naturfolk, hævder skeptikerne.
Tristhed forbudt! - Vær glad!
Men vor reformator Martin Luther
har ikke meget til overs for et sådant
synspunkt. Han siger tværtimod:
Tristhed er forbudt! Vær glad!
Den er nu nok lidt svær at sluge.
Argumenterne imod en sådan opfor-

dring står i kø. Sandt er det da også
helt, at glæden bliver anfægtet igen
og igen, for der er meget ondt i verden. Det gode og det onde lever
side om side. Lyset og mørket hører
sammen. Glæden og sorgen følges
ad. Men først kom lyset, først kom
det gode, først kom glæden. Den
blev så trådt under fode, den blev
anfægtet, men den blev ikke mindre
sand af det.
”En glad idiot”
Nogen siger, at enhver idiot kan
være glad – det er ikke nogen
kunst. Det er faktisk rigtigt, for
man kan ikke sådan mande sig op
til at være glad. Enten er man glad,
eller også er man ikke glad. Omvendt kræver det en vis anstrengelse at holde sin surhed og tværhed
ved lige; det kræver en aktiv indsats at holde glædessluserne tilstoppede.
Glad kan man blive ved at foretage sig slet ingenting.
Glad kan man blive ved bare at
åbne sine sanser og se på hinanden
og alle de herligheder Gud har lagt
for vore fødder.
Glæden kommer bag på os
Faktisk er glæden noget ganske

grundlæggende i vort liv, som vi ikke
kan styre og som vi ikke kan unddrage os. Den kommer bag på os – selv
den mest forhærdede rationalist føler
indimellem glæden i hjertet – om
ikke før, så når barnebarnet med strålende øjne sender ham et smil. Glæden er lige her, for vi sanser vor vidunderlige verden, alle duftene, de
dejlige lyde, fuglesang og skøn musik, vi ser solen og stjernerne og den
grønne jord, vi mærker varmen i
håndtrykket og blikket, og vi oplives
af vindens lette pust i håret.
Jorden - et lykkeligt sted
Ude i det tomme rum sagde en
astronaut engang ved synet af den blå
planet, universets oase: ”Jorden er et
lykkeligt sted.”
Ja, for tænk hvor underfuldt det er,
at der er liv på jorden, lige midt i det
kæmpe store golde univers. Der er
virkelig grund til at undre sig og glæde sig – både over det store og det
små.
Verden er til. Der er ikke bare ingenting. Vi er her, jorden, himlen,
lyset, børnene er her. Det er egentlig
forbløffende. At vi er til, at verden
findes må fylde os med taknemmelighed. Hver dag bør vi øve os i at være
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forundringsparate og vågne, når livet
og kærligheden rækkes os.
Vi er ikke alene
Men der er mere end det, mere end
skabelsens herlighed. Vi er nu på den
anden side af julen, men med os har vi
budskabet om, at Guds egen søn kom
til verden.
Vi har hørt budskabet om, at vi ikke
er alene, for her, midt i denne verden,
med vold og mord, krig og ilde stedte
flygtninge, midt i denne verden med
selvtilstrækkelighed og nærighed bor
også Guds egen søn. Han var og er
lyset, som mørket ikke kan få bugt
med, selv om det har stor magt.
Kejser August, kong Herodes og alle
andre brutale og hensynsløse tyranner,
der siden har vist sig på verdenshistoriens scene, har hærget, ja, men ikke
uimodsagt og ikke uden, at de blev
bekæmpet og til sidst væltet af tronen.
Der er stadig en kamp at kæmpe
mod alle livsødelæggende og umenneskelige magter i verden.
Men midt i denne vor strid skal budskabet om Guds lys i verden forkyndes
og høres. Det lys og det håb om fred
og kærlighed Jesus tændte i menneskers hjerter har ingen mørkemagt formået at slukke.
Han døde på korset, ja, og det var
tilsyneladende slut og forbi, men Guds
historie forsatte. Stjernen på nattehimlen blev til en strålende sol en tidlig
morgenstund. Det gladeste budskab er
da, at vi tilhører en livsmagt, som ikke
den mest uglade djævel kan gøre det af
med.
(Forkortet udgave af prædiken i Mårslet Kirke til
Helligtrekongers søndag, den 7. januar 2007)

Weekendfri
Sognepræst Hanne Davidsen holder fri d. 24. og 25. februar.
Embedet passes af sognepræst Jette
Rosenberg Christiansen, Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77,
8355 Solbjerg. Tlf. 8692 7330
mail: jrc@km.dk
Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk

Fastelavnsgudstjeneste for
børnefamilier
Der afholdes fastelavnsgudstjeneste i Mårslet Kirke
søndag den 18. februar kl. 10.00
med sognepræst Hanne Davidsen
som prædikant
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning ved præstegården, og til
slut serveres varm kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller i Sognehuset, hvor der også arrangeres en række lege og synges fastelavnssange.
Alle børn og unge med familie er
hjertelig velkomne både i kirke, til
tøndeslagning og i Sognehuset.

Mød udklædte op!

Menighedsrådets
næste møde afholdes
tirsdag den 20. feb. kl. 18:30 - 22
i Sognehuset.
På mødet den 24. nov. 2006 blev
formanden Ebbe Nørgård Pedersen
og næstformanden Jytte Enevoldsen
enstemmigt genvalgt.
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.

Kirketider i februar
SØNDAG d. 4. feb. kl. 10:00
Septuagesima
Matt. kap. 20, vers 1—16
Historien om vingårdsarbejderne
HANNE DAVIDSEN.
Efter gudstjenesten er alle velkomne
til kirkekaffe i Sognehuset
SØNDAG d. 11. feb. kl. 10:00
Seksagesima
Mark. kap. 4, vers 1 –20
Billedet med landmanden, der sår
korn
JETTE R. CHRISTIANSEN.
SØNDAG d. 18. FEB. kl. 10:00
Fastelavnsgudstjeneste
Matt. kap. 3, vers 13—17
Landmanden, som tilsåede sin mark
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 25. feb. kl. 11:30
1. søndag i fasten
Matt. kap. 4, vers 1—11
Jesus fristes i ørkenen
JETTE R. CHRISTIANSEN

Kirketider i marts
Søndag den 4. mrs.
Søndag den 11. mrs.
Søndag den 18. mrs.
Søndag den 25. mrs.
*

kl. 10:00 HD
kl. 10:00 HD
kl. 10:00 JRC
kl. 10:00 HD

Mårslet Kirke
er en åben kirke, hvor alle fra mandag
til fredag mellem kl. 8 og 16, har mulighed for at koble lidt af fra hverdagens stress og jag og nyde roen og
stilheden i vor smukke kirke.

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

Kildevang
Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen
onsdag den 7. februar 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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Sogneindsamlingen marts 2007:

Tænk, at der nu næsten er gået et
helt år!
Folkekirkens Nødhjælp sætter i år fokus på AIDS
Søndag den 4. marts 2007 inviterer Folkekirkens Nødhjælp igen alle
sogne i
Danmark til
samarbejde
om en
fælles
og meget konkret opgave –
at række
verdens nødlidende mennesker en
hjælpende hånd.
Sogneindsamlingen 2007 sætter fokus på AIDS – og den kendsgerning,
at den grusomme epidemi kun kan
stoppes, hvis vi hindrer, at smitten
bliver givet til den næste generation.
Derfor går de indsamlede penge til

Aids kan standses - også i Afrika. De
forebyggelse - især blandt unge piger i
nyeste globale opgørelser viser, at foreAfrika, som er i stor risiko for at få
byggelse
Aids.
kan virke,
Hver dag blinår den
ver over 10.000
målrettes
mennesker smitdirekte til
tet. Hver anden
alder og de
er ung og melnyeste statilem 14 og 25 år.
stikker.
I Afrika er treMen vifjerdedele af
den, foredem unge kvinbyggelse og
der, som tvinges
effektiv
til usikker sex på
Foto:
Folkekirkens
Nødhjælp
beskyttelse
grund af fattigdom.
Odina på 22 år har mistet to børn. Hun har kun koster penDe bliver smit- haft én mand, så hun regner med, at det er ham, ge.
tet, fordi de ikke der har smittet hende. Odina er gravid igen og
Derfor
ved nok om
venter sit tredje barn.
samler Folsmitterisikoen –
kekirkens Nødhjælp ind søndag den 4.
og fordi kvinders ret over egen krop
ikke bliver respekteret.
marts 2007

”African Time” i
Mårslet Sognehus
Som optakt til den store sogneindsamling 4. marts
Forud for den store sogneindsamling den 4. marts holdes der en sogneaften i Sognehuset torsdag den
22. februar, kl. 19:30
Her får vi besøg af den kun 20årige Lise Schou Nørgaard, der netop, hjemvendt fra
5 måneder i Zambia, kommer og
fortæller om sine
oplevelser, udsendt som volontør for Folkekirkens Nødhjælp.
Aftenen er
Lise Schou
tænkt som en opFoto: Folkekirkens Nødhjælp

Nørgaard

takt til landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp, der finder sted
søndag den 4. marts.
Og det er dugfriske beretninger,
vi kommer til at høre, når Lise beretter om sit ophold i et land i Afrika, der er så gennemsyret og præget
af de problemer, der følger i kølvandet på hele AIDS problematikken.
Lise har under opholdet i skrevet
flere rejsebreve.
På andet sted i Mårslet Bladet kan
du læse det sidste, der kom fra hende: African time.
JL

Vi søger indsamlere
i Mårslet
”Mårslet sogn har de sidste fem år
vist en meget fin og god støtte til disse
indsamlinger
både som indsamlere og med
penge” siger
koordinator
Britta Nicholson , ”derfor
vover vi igen i
år at rette en
opfordring til
Britta Lissner
alle, der kunne
Nicholson
tænke sig at
bruge et par timer en søndag formiddag fra 11.30 til at hjælpe med ved
indsamlingen”
FOTO JØRGEN LAURITSEN

Henvendelse kan ske til:
Britta Lissner Nicholson på tlf.
8629 4802 eller på e-mail
johnbrit@post10.tele.dk
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DR kirken og mårsletterne:

TV-optagelser med mårslettere
Skæring Kirke med mårsletmenighed var ramme om to af DR-kirkens transmissioner i 2007
Og sognepræsten, den kronragede
Flemming Pless, fra Christianskirken i
København, hører
bestemt heller ikke til
de traditionelle.
Han oplyste, at alle
salmerne skulle synges stående, og efter
prædiken, var han
åben for, hvis der
skulle være nogen,
der havde eventuelle
kommentarer.
Der skulle denne
Lydprøven er overstået, og så er det lige før det går løs. tirsdag aften optages
to gudstjenester, og i
Det er ingen overdrivelse, at det
pausen havde Danmarks Radio invitevar to utraditionelle gudstjenester i
ret på spisning i de tilstødende sogneen lige så utraditionel kirke, som DR
lokaler.
via Mårslet Menighedsråd havde inviteret omkring 50 mårslettere til at
I den første gudstjeneste var temaet
deltage i om aftenen, tirsdag den 2.
”Vore kloge børn” med udgangspunkt
januar 2007.
i en forsideoverskrift på BT, og her
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

drog Flemming Pless
i sin prædiken tankevækkende, aktuelle
forbindelser til Ungdomshuset på Jagtvej
69 i København såvel
som til Jesu ophold i
templet i Jerusalem
som 12-årig.
Altergangen var
også utraditionel. Altergæsterne gik i én
lang række op og fik
Der var oplevelser for både øjne og ører!
alterbrød dyppet i vin,
hvorefter de fortsatte
tilbage til deres pladser.
I anden gudstjeneste
var temaet helbredelse
og efter beretningen
om den spedalske der
bliver helbredt af Jesus, kom der en gæst i
stolen. Flemming
Pless havde inviteret
Puk Elgaard, kendt
fra TV-serien ”Hokus
Krokus” og ”Året der
gik”.
Puk Elgaard fortalFlemming Pless: ”Er der nogen der har kommentarer?”

Foto: DR

Flemming Pless tog udgangspunkt i
sin prædiken fra BT
te om hospice, og hendes beundring
for det menneskekærlige omsorgsarbejde, der udføres. Hendes egen mor
tilbragte de sidste 5 måneder på et
hospice, og det havde for Puk Elgaard
været en meget positiv oplevelse.
Hun er nu selv gået aktivt ind i arbejdet for at udbrede forståelsen for
det at skulle kunne tale om, og forholde sig til døden uden den berøringsangst, vi kender så godt.

Flemming Pless og Puk Elgaard
Så skulle der have været altergang
igen, men Flemming Pless oplyste, at
her ville TV bruge billeder fra den
første gudstjeneste.
Efter nogle få ekstra optagelser
slukkedes de stærke tv-projektører og
mens tv-folkene pakkede sammen
kørte mårsletmenigheden hjem igen en tankevækkende, utraditionel gudstjenesteoplevelse rigere.
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Hyggeklubben arrangerer:

Spillemandskoncert

SOGNEHUSET i FEBRUAR

Holder du af gammel spillemandsmusik, så er her et
tilbud, du ikke kan sige nej til!

Søndag d. 4. feb.
Kirkekaffe efter gudstjenesten
re, og - for de flestes vedkommende - Ca. kl. 11.
Det bliver et par festlige timer, når
Holmespillemændene kommer til Hyg- godt oppe i årene.
Torsdag d. 8. feb.
Hun er selv 83, spiller violin og har Spillemandskoncert i Hyggeklubben
geklubbens månedlige sammenkomst i
Mårslet Sognehus den 8. februar kl. 14. tidligere spillet sammen med Bekl. 14 - 16
derspillemændene, men dannede så for (se omtale her på siden)
Vi har spurgt forspiller og primus
ca. 10 år siden Holmespillemændene. Mandag d. 12. feb.
motor, Ellen Rasmussen, om hvorfor
Mandagscafé
kl. 9:30 - 11:00
Søndag d. 18. feb.
Fastelavnsfest efter gudstjenesten
Ca. kl. 11.
Tirsdag d. 20. feb.
Menighedsrådsmøde (lille sal)
kl. 19 - 22
Onsdag d. 21. feb
Indre Mission (se omtale andetsteds)
kl. 19:30
Torsdag d. 22. feb.
Sogneaften ”African Time”
(se rejsebrev andetsteds i Mårslet Bladet)
Kl. 19:30 - 22
Privatfoto
Fredag d. 23. feb.
Holmespillemændene med forspiller Ellen Rasmussen yderst til venstre.
Fredagsspisning
kl. 18:15
Violinen, det klassiske spillemandsindet nu lige skal være spillemandsmuTirsdag d. 27. feb.
strument, og harmonikaen er nogensik:
”Bytoften” generalforsamling
lunde ligeligt repræsenteret, og en rig- Kl. 19:30
”Hvorfor spillemandsmusik? - Jo,
tig kontrabas lægger så ”bunden” i
den musik rummer i bund og grund en
Onsdag d. 28. feb.
numrene.
så stor livsglæde, at man simpelthen
”Præstegårdsvej Vest”, generalforsamling
Holmespillemændene holder til på
ikke kan undgå at blive i godt humør
Kl. 19:30

lige fra starten, - og så må du jo heller
ikke glemme, at det er vor gode gamle
danske folkemusik, som stammer helt
tilbage fra 1700-tallet”
Ellen Rasmussen, der ikke kan skjule
sin store lidenskab for spillemandmusik, fortæller at orkesteret tæller 12-14
medlemmer, der alle er amatørmusike-

Holme Lokalcenter, hvor de også virker som husorkester ved festlige lejligHver mandag
heder.

Mariehønen (lille sal)

Foto. Jørgen Lauritsen

Kl. 16:15 - 17:30

Og nu kommer de så til Mårslet Sog- Lærkereden (store sal) Kl. 16:15 - 17:30
nehus
Ørnereden (store sal) Kl. 19:00 - 20:30
torsdag den 8. februar kl. 14:00
Hver tirsdag, onsdag og torsdag:
Gratis adgang

JL

Februars kunstner i Sognehuset

I februar er det Sven Voxtorp, der
pryder væggene i Sognehuset med
tegninger, olie og akvareller.

* * *

holder åben næste gang mandag
den 12. februar 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!

Konfirmandundervisning
Kl. 8:00 - 9:30
Minikonfirmandundervisning
Kl. 13:00 - 14:30
Hver torsdag:
kl. 15:00 - 17:30 Kor og korskole
Hver torsdag i ulige uger:
Dagplejen gruppe 14
kl. 09:30 - 12:00
Hver torsdag i lige uger:
Dagplejen gruppe 15
kl. 09:30 - 12:00

Der kan forekomme ændringer i de
faste tider i forbindelse med højtider
og ferier.
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Sognene i Århus syd:

Formaliseret samarbejde på tværs af sognegrænserne
For først gang nogen sinde samles alle 15 sognes ansatte og menighedsråd til et stormøde.
Det er nok ikke bare for hyggen og
fællesskabets skyld, at provst Knud
Erik Bager
Jensen inviterer samtlige
sogne i Århus
Sdr. Provsti til
møde på Diakonhøjskolen i
Højbjerg den
21. februar.
Foto: Jørgen Lauritsen
Det drejer
Provst Knud Erik sig i lige så høj
Bager Jensen
grad om idéudvikling og bedre udnyttelse af de

Diskussionerne og debatten har
mange gode ressourcer i provstiet.
Mange praktiske gøremål og arran- fået følgende overskrift:
”På hvilke områder ville det være
gementer af fælles interesse må og skal
frugtbart, at vi arbejder sammen i
kunne løses lettere i et mere formaliseSøndre Provsti”
ret samarbejde.
Vi har her i Mårslet været lidt på for*
kant med situationen og haft stor fornøFølgende sogne hører under Søndre
jelse af samarbejdet i forskellige retninProvsti:
ger - ikke mindst i forbindelse med
Astrup Sogn, Beder Sogn, Freetableringen af studiekredsene, hvor
dens Sogn, Holme Sogn, Hvilsted
Mårslet, Tranbjerg, Tiset og Astrup har
Sogn, Kolt Sogn, Malling Sogn,
løftet i flok.
Mårslet Sogn, Ormslev Sogn,
Nu bliver det så interessant at se,
Ravnsbjerg Sogn, Skåde Sogn,
hvordan det så vil gå, når alle sognene i
Tiset Sogn, Tranbjerg Sogn, TulSøndre Provsti bliver inddraget.
JL
strup Sogn og Viby Sogn.

Kirkens Studiedage 2007:

Nåde og barmhjertighed
Frelse og velsignelse.
Kristne kernebegreber i gudstjeneste og salmer
Skyld og skam i salmerne
Lørdag 3. februar kl. 9.30 – 12.00
Tiset Præstegård, Gl. Horsensvej
77, Solbjerg

Kristne kernebegreber i dag
Frelse, velsignelse og dåb
Lørdag 10. marts kl. 9.30 – 12.00
Lørdag 25. februar kl. 9.30 – 12.00
Astrup Præstegård, Østergårdsvej
Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4,
223, Astrup, Ny Solbjerg
Mårslet

Marianne Christiansen, sognepræst, Thisted.

Hans Jørgen Lundager Jensen,
prof., dr. teol. Aarhus Universitet.

At synge eller læse en salme betyder
at gå ind i et større rum end ens eget
liv og tanker.
Det betyder ofte forløsning og trøst,
fordi man føler sig genkendt og rummet i et fællesskab med andre, som
har tænkt tanker og formuleret ord og
sunget de samme toner.
Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om skyld og skam. Skyld og
skam er noget, hver enkelt bærer på.
Salmerne giver et fælles rum og fælles sprog for det, som man ellers er
alene med.
Salmerne giver ord til bøn, tro, håb
og livsfortolkning.

Oldkirkens teologi mente at kunne
læse om den kristne dåb foregrebet i
Det Gamle Testamente. Det kan vi
ikke med vores historiske viden om
Det Gamle Testamente. Men vi kan
være enige i, at dåben er indgangen
til noget afgørende nyt. På den måde
er der stadigvæk en lighed mellem
israelitternes overgang over det Røde
Hav og den kristnes indgang i kirken
gennem dåben. I begge tilfælde spilles der med grundbegreberne frelse
og velsignelse. Ved hjælp af dem kan
man præcisere forholdet mellem Det
Gamle og Det Nye Testamente, mellem den israelitiske religion og kristendommen - og man kan give et plausibilt svar på det gamle spørgsmål om,
hvad "vi egentlig skal med Det Gamle
Testamente"

En formiddag med fælles refleksion
over de klassiske kristne kernebegreber i vor tids kirke og kristenliv. Hvad
forbinder vi med begreber som nåde
og barmhjertighed? Skyld og skam?
Frelse og velsignelse?
Hvordan møder vi dem i dåb, nadver
og salmesang? Hvilken mening giver
de i et moderne menneskes tro og
tanker?
Denne formiddag får deltagerne lejlighed til at dele de tanker og diskutere de spørgsmål, studieformiddagene
har rejst.
Kirkens Studiedage
arrangeres i et samarbejde mellem
Astrup, Tiset, Mårslet og Tranbjerg
Sogne og finder sted lørdag formiddage kl. 9.30 – 12.00

Pris inkl. morgenkaffe: 25 kr. / foredrag, og man møder bare op!
Hanne Davidsen, Obstrupvej 4, 8320 Mårslet, tlf. 86290234, davidmaa@post.tele.dk
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Tro, Håb og Kærlighed
Nyt tiltag i konfirmandundervisningen
- Hvem er jeg?
- Hvad er meningen med livet?
- Er der en Gud?
Spørgsmål som mange unge - og for
den sags skyld også ældre - med mellemrum stiller sig selv.
Disse og mange flere kommer under
behandling, når Tulipanteatret gæster
Mårslet, fredag den 23. februar med
forestillingen ”Tro, Håb og Kærlighed” - en forestilling om livets store
og små spørgsmål:

En teenage-pige flytter til en ny
by, langt væk fra det vante. Forældrene er lige blevet skilt. Pigen føler sig alene og savner alt det gamle. Moderen er optaget af sit eget
og pigen véd ikke, hvor hun skal
søge hjælp. Er der nogen der kan
lytte? Nytter det noget at bede?
Efter forestillinger skal konfirmanderne deltage i en dramaworkshop, hvor der arbejdes med temaer
fra forestillingen.

Fra Tulipanteatrets forestilling Tro, Håb og Kærlighed

FOTO: SAMUEL ANDERSEN

Tulipan Teatret er et
århusiansk børne- og
ungdomsteater som
turnerer i hele landet.
Teatrets forestillinger
byder på poesi, flot
musik og gode historier.
Forestillingen har
modtaget støtte fra
Edith og Godtfred
Kirk Kristiansens
Fond, Kulturudviklingspuljen i Århus
og Kulturhus Århus.

Tidens tand...
Mange kirkegængere har undret sig
over den delvise overklæbning med
papirlapper, der ses på epitafiet fra
1641 på nordvæggen i Mårslet Kirke.
Der har i længere tid været konstateret afskalning af maleriet, og en
henvendelse til Nationalmuseet i efteråret 2006 afstedkom en undersøgelse, som anbefalede en snarlig restaurering på et af Nationalmuseet
godkendt konserveringsværksted.
En istandsættelse er imidlertid ret
kostbar, og for at forhindre yderligere
forfald, indtil de økonomiske forhold
omkring restaureringen er bragt på
plads, er maleriets motiv så blevet
fixeret, til arbejdet kan påbegyndes.
Fixeringen kan maximalt sidde et
par år, men så lang tid går der næppe,
idet en restaurering forventes foretaget allerede i 2007.
JL

Foto: Jørgen Lauritsen

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
Mandag er fridag
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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Indre Mission
Evolution eller skabelse?
Møde med Robert Bladt onsdag den
21. februar kl. 19:30 i Sognehuset
»Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber
...« Eller gør vi?
Er evolutionsteorien ikke en langt
mere nutidig og
troværdig forklaring på, hvordan
himlen og jorden
og dens beboere
er blevet til?
Robert Bladt
Tilhængere af
teorien om Intelligent Design svarer
nej. Vi vil se nærmere på både evolutionsteorien og intelligent design. Er
evolutionsteorien en videnskabelig
teori? Er intelligent design videnskab? Hvad skal vore børn undervises om i skolen? Hvad betyder vort
syn på verdens og vor egen tilblivelse, for den måde vi ser verden og
hinanden?
Robert Bladt (36) cand.theol., tidl.
forlagsredaktør på Lohses Forlag i
Fredericia, valgmenighedspræst i
Fjellerup, redaktør og forfatter, bl.a.
til bogen »Kristustro«, der også
handler om den kristne tro på Gud
som skaber. Han er gift med fru Dorte og de har 4 børn i alderen 4 til 11
år. I fritiden dyrker Robert Bladt atletik og spiller volleyball i den lokale
idrætsforening

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

Fælles familiespisning
i Sognehuset
fredag d. 23. februar kl. 18:00 - 20:30
Aftensmad og kaffe 30 kr. pr. voksen - børn spiser gratis.
Tilmelding senest to dage før til:
Karen og Knud Lunderskov tlf. 8629 0629 eller mail:
lunderskov@mail.tele.dk.

Stemningslys i Mårslet kirke
Der har længe været fremsat et
ønske om at kunne dæmpe lysstyrken fra kirkens
lysekroner og
sidelampetter
ned til et niveau, så de
kunne tilpasses
bestemte stemninger, som når
det f.eks. ved
juletid var ønJL
skeligt med
Elektriker Martin dominans fra
Nielsen skifter kon- de mange letakter -

vende lys .
Det er nu
blevet etableret.
Straks efter
nytår, blev
de normale
JL
afbrydere
- og lærling Martin
udskiftet
Strøm Borup tilkobler
med styrelampetterne til systemet. knapper og
udstyr til lysdæmpning.
JL
Redaktion:
Jørgen Lauritsen jlt@pc.dk
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Trafikkampagne januar 2007
Fællesrådets Trafikkampagnegruppe har i starten af det
nye år gennemført en ny trafikkampagne med hjælp fra
nogle frivillige kræfter.
På det nye års tre første skoledage blev der opsat fakler
på tre ”brændpunkter”/risikofyldte steder på skolevejen:
- fodgængerovergangen på Tandervej/Hørretvej
- afsætningspladsen ved SFO’en på Obstrupvej
- ved den gamle hovedindgang til skolen på Testrupvej.
Det blev gjort for at markere, at her er nogle steder i trafikken, hvor det er vigtigt at være ekstra agtpågivende og
hensynsfuld.
Udover at vi fortalte om hensigten med kampagnen til de
mange positive og nysgerrige børn og voksne, der kom
forbi, har vi haft en notits på maarslet.net:

Lys på brændpunkterne…
Her i Mårslet har vi nogle brændpunkter, hvor trafikken på hverdagsmorgener er særlig hektisk og risikofyldt.
- ikke mindst for vore små trafikanter!
De første skolemorgener i 2007 sætter vi lys på disse brændpunkter.
For at minde os selv og hinanden om, at lige her skal vi være særligt vågne, agtpågivende og hensynsfulde.
Kommunen kan ikke foreløbig hjælpe os med bedre og sikrere veje og trafikvilkår.
Så indtil videre er det op til os selv at passe på hinanden og på vore børn.
Vi ønsker jer alle – både små, store og mellemstore – nogle dejlige morgener i 2007.

Mårslet Fællesråds
Trafikkampagnegruppe
Tak til Mårslet Skoles Venner og af Juletræslauget, der sponserede materialerne.
Også tak til dem, der hjalp os med at holde ild i faklerne.
Som det måske ses af billederne var det vældig stemningsfyldt og forhåbentlig gik budskabet ind, så der bliver
passet godt på i trafikken.

Ikke spor pløret
Under overskriften: ”Spor i pløret”
appellerede vi i det seneste nummer
af Mårslet-Bladet til, at man ikke
brugte Ovesdals grønne område som
genvej, da en nyetableret sti endte
blindt ved Ovesdals fællesareal.
Der er nu opnået en rigtig god løsning
på problemet: Ved politiets mellemkomst har kommunen med rekordfart

lavet en sti hvor trafikken viste, at der
var behov for den. Stien bliver flittigt
brugt, og den er på enhver måde en
god løsning på det problem, der var
opstået.
Løsningen er principielt midlertidig;
stien kan sløjfes, når ”den rigtige” sti
bliver anlagt vest for bækken, der
adskiller Ovesdal og den nye

Mustrupvej udstykning. Det er nu op
til Grf. Ovesdals beslutning, om stien
skal bestå på længere sigt. Det vil
sikkert blive drøftet på grundejerforeningens generalforsamling, der afholdes den 15. marts.
Keld Schmidt-Møller
Grundejerforeningen Ovesdal
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At forstå eller ikke at forstå
I forlængelse af Hanne Davidsens
(HD) artikel i Mårsletbladets decemberudgave, vil jeg takke HD for at
være villig til at indgå i dialog om det
moderne samfunds måder at fungere
på. Dette er nødvendigt og tiltrængt.
Dog, der afslører sig problemer i
HD’s artikel i forhold til de udsagn,
bygget på HD’s egne argumenter og
bagvedliggende antagelser, som jeg
præsenterede i mit modsvar til HD’s
opfattelse af næstekærlighed og selvudvikling i oktobernummeret. Lad
mig derfor gennemgå HD’s seneste
artikel i lyset af debattens overordnede temaer og berøringsflader.
Logik, argumentation og konsistens
HD skriver, ”[…] at det ikke er helt
fair at bedømme min kristendomsforståelse ud fra en enkelt lille artikel
[…]”, da ”Jeg (HD-min tilføjelse)
[…] i den pågældende artikel [har]
valgt at fokusere på ét bestemt aspekt
[…]”. Problemet er her, at HD ikke
ser, at jeg i min artikel netop tager ét
udgangspunkt – HD’s artikel og i
denne – HD’s argumenter og synspunkter vedr. næstekærlighed og selvudvikling, og det er ud fra dette, at
jeg belyser de bagvedliggende argumenter og præmisser. Derudfra fremdrager jeg de konsekvenser, bagvedliggende årsagskæder og nødvendige
præmisser, som må ligge til grund for
HD’s artikel. Hvis HD er uenig i disse præmisser, årsagssammenhænge
mm., er den eneste logiske og dermed
rationelle slutning, at HD enten ikke
har gennemtænkt sine argumenter og
de præmisser, som de bygger på, da
disse kan afgøres entydigt ved en logisk analyse, eller HD’s ”argumenter”
er ikke konstistente – altså entydige.
HD er selvfølgelig i sin fulde ret til at
være uenig i min udlægning, men i så
fald må HD først gøre op med 2500
års logik- og argumentatonsteori, da
min artikel er udtryk for det at forholde sig logisk og sagligt til artiklens og
dermed HD’s argumenter, ellers må
HD, hvis hun fastholder sin uenighed,
være usikker på sine egne meninger
og argumenter. Dette vender jeg tilbage til.

Et yderligere problem for HD er, at
hun falder for sin egen argumentation. Som nævnt oven for, så mener
HD ikke, at det er fair at bedømme en
kristendomsforståelse ud fra én enkelt
artikel. Vendes dette argument mod
HD selv, så bedømmer hun min filosofiske forståelse ud fra én artikel,
hvilket, hvis HD’s argumentation står
til troende, ikke er fair. Dog, i modsætning til HD, har jeg intet problem
med dette, fordi de antagelser, argumenter og betydningslag, der er i min
artikel, står til troende, er gennemarbejdede og udtryk for min opfattelse
af næstekærlighed og menneskesyn.
Dette i begge mine artikler, denne og
novembernummerets svar til HD.
Derfor, hvis en artikel skal være konsistent og udtryk for skribentens mening, hvad man alt andet lige må og
bør kunne forvente, så må skribenten
(HD) enten gennemarbejde sine argumenter, undlade at skrive sin artikel
før dette er sket eller anerkende, at
artiklen ud fra saglige, logisk analytiske og dermed indholdsmæssige perspektiver – er mangelfuld. Gør HD
ikke dette, bliver artiklen udtryk for
en inkonsistent og inkonsekvent holdning.
Kirken og forskellige definitoriske
udlægninger af denne
HD skriver endvidere, at ”[…] NJH
tager munden for fuld […] når han
identificerer mine synspunkter med
den moderne folkekirkes holdninger”.
HD frabeder sig, at […] tale på den
samlede folkekirkes vegne”. Hvis HD
ikke ønsker at være talskvinde for
denne, må HD definere sit udgangspunkt som skribent. Skriver hun som
præst, som menneske, som præst for
Mårslet Kirke (hvilket ikke nødvendigvis er det samme som at skrive
som præst) eller…? Derved vil HD
undgå at blive taget til indtægt for
argumenter, som er private og ikke
kirkens som sådan. Dette har HD ikke
gjort. Problemet er dog ikke eksisterende.
Jeg har i min artikel ekspliciteret, at
min forståelse af kirken er ”[…] som
HD definerer den i sin artikel”, og
denne definition er grundlagt i HD’s

egne udsagn. Derfor, hvis HD er
uenig med denne definition, så er der
to logiske konsekvenser at drage af
dette. Enten er HD’s argumentation
ikke gennemarbejdet og dermed inkonsistent, eller det underbygger den
inkonsekvente dimension i HD’s artikel og argumentation. Dette underbygges endvidere af, at HD selv ofte
bruger ’kirken’ som udtryk. Altså
ikke en udspecificeret definition af
kirken, men som fællesbegreb.
Derved ender vi med det forhold, at
enten taler HD om kirken som en fællesbetegnelse, hvilket dermed – alt
andet lige – kan dække den samlede
folkekirke, og så er HD repræsentant
for denne, eller HD taler om kirken
som sin egen personlige definition af
kirken, hvilket er den, der ligger til
grund for min artikel og bedømmelse
af HD’s udsagn. Altså, enten må HD
anerkende, at min definition, som er
grundlagt i HD’s egne ord, og dermed
reelt er hendes, står til troende, eller
HD ender igen i det selvmodsigende
og logisk inkonsistente.
Forargelse eller…….?
HD skriver, at hun har ”[…] oplevet
to forskellige reaktioner på min
(HD’s – min tilføjelse) artikel”. Dette
er enten forargelse, ”[…] fordi man
bliver krænket over, at få at vide, at
man måske ikke er så meget herre
over sit liv, som man går rundt og
tror”. Den anden er ”[…] befrielse og
lettelse”. HD konkluderer, at den forargelse og de medfølgende faktorer
”[…] ligger bag NJH optimistiske
eller skal vi sige naive bestræbelse på
at forbedre verden og mennesket”.
Lad mig kommentere dette.
Ifølge HD er en af de bagvedliggende
faktorer ved forargelsen, at man ”[…]
føler det ydmygende og krænkende at
blive mindet om, at ingen kan undgå
erfaringer af afmagt”. Hvis HD havde
forholdt sig sagligt og refleksivt til
min artikel, ville hun se, at jeg plæderer for 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
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skam)”. Dermed imødekommer jeg
den menneskelige mangelfuldhed
som et eksistentielt faktum, hvilket
fjerner den forargelse, som jeg åbenbart – ifølge HD – skulle have følt,
men som her afslører sig et postulat
uden argumentatorisk substans og
vederhæftighed.
Endvidere ligger der i dette menneskesyn med HD’s egne ord ”[…] en
befrielse og lettelse”, da anerkendelsen af den menneskelige mangelfuldhed hos HD kobles med disse følelser. Dermed ender HD’s argumentation som tom, da de eksistentielle
grundstemninger, befrielsen og lettelsen, ligger både implicit og eksplicit
i mit menneskesyn (jvf anerkendelsen af den menneskelige mangelfuldhed). Befrielsen ligger netop i det
forhold at blive anerkendt for den
menneskelige kvalitet som værende
bærer af begge menneskelige facetter
– mangelfuldheden og det at have en
selviboende kraft til at håndtere sit
liv som andet end værende mangelfuldt. Er dette med HD’s ord ”[…]
optimistisk […]”, så vedkender jeg
mig gerne dette, og hvis dette er min
”[…] naive bestræbelse på at forbedre verden og mennesket”, så er jeg
glad for at være dette frem for ”[…]
kun at pege på problemet […] og
lade […] andre tage over”.
Ved kun at pege på problemet og
derefter lade andre tage over, kommer ét af de centrale temaer i begge
HD’s artikler, næstekærligheden,
stadig til at stå i det problematiske
lys, som jeg redegjorde for i min første artikel. Kirken i HD’s forståelse
afslører sig stadig, trods HD’s forsøg
på at postulere andet, ikke som et
alternativ, hvis mennesket har et ønske om at opløse, arbejde med eller
forstå sin situation i et religiøst
(kirkeligt) forum. Kirken i HD’s forståelse kan kun tilbyde den endimensionelle livsforståelse, som jeg påpegede i min første artikel. HD’s forsøg
på at drage andre slutninger ender i
bedste fald som en sympatisk, men
ubehjælpsom moral- og eksistensforståelse, der ikke er logisk og eksistentielt konsistent. I værste fald som
en magtfaktor, der repræsenterer et
livs- og menneskesyn, der fastholder
mennesket og ikke betragter det som

et potentiale til at forløse sin egen
situation.
Konklusion
Derfor er én af de mange konklusioner, der kan drages af HD’s seneste
artikel, at hun ikke i egentlig forstand
har forholdt sig sagligt til min artikels argumenter. I denne er den afgørende præmis, at man som menneske
ikke stiller sig tilfreds med det forhold blot at lade stå til, men at man
som menneske gerne ønsker at gøre
sin situation bedre gennem åndeligt,
religiøst eller filosofisk arbejde. HD
har ikke set, ikke erkendt eller ikke
villet erkende, at det er denne præmis, der danner hele fundamentet for
mit modsvar til HD’s 1. artikel. HD
fastholder sit oprindelige udgangspunkt, at næstekærlighed er at lade
stå til (den defaitiske dimension),
mens mit udgangspunkt er det modsatte. Ikke at dette på nogen måde
betyder, at det ikke er tilladt at lade
stå til, hvilket HD tillægger mig, men
som igen er uden argumentatorisk og
saglig substans, da det ikke er nævnt
med ét ord i min første artikel, men
dette at lade stå til får den konsekvens, at mennesket, som allerede
påpeget i min første artikel, fastlåses
i en eksistentiel situation, som det
måske rent faktisk har et ønske om at
komme ud af. Der er det, at HD’s
opfattelse af næstekærligheden bliver
fastholdelse i stedet for at tilbyde en
mulighed for at få sin situation belyst, nuanceret og endda bearbejdet
gennem et religiøst arbejde. Der er
det, at HD’s fejllæsning af min artikel grundlægges, for havde HD inkorporeret denne forståelsesramme i
sin besvarelse, måtte HD med nødvendighed komme til andre konklusioner, hvis artiklen skulle være et reelt, sagligt og konsistent svar.
Den etiske fordring, som HD, med
et udtryk hentet fra Løgstrup, selv
plæderer for, et netop et udtryk for
det at man altid allerede er udleveret
til hinanden som et eksistentielt faktum, og at man altid som menneske
holder noget af et andet menneskes
liv i sin hånd, hvilket hos Løgstrup er
uløseligt forbundet med at tage livsansvar for sig selv og i en vis grad
og vis forstand også for den anden.

25

Det er ikke synonymt med at lade
andre tage over med HD’s egne ord.
At lade andre tage over er at fornægte sit livsansvar som menneske, og i
Løgstrups terminologi også en fornægtelse af næstekærligheden. Den
etiske fordring er hos Løgstrup ikke
kun et bud om ”[…] at tage vare på
det liv, der er betroet os […]”. Dette
er en ufuldstændig og ikke
konstistent læsning af Løgstrup. Det
at tage vare på livet hos Løgstrup er
at tage vare på sit eget liv, naturligvis, men dette implicerer altid og
allerede, at man er sat i relation til
andre, uanset, om man ønsker det
eller ej, og dette er grundtankegangen i Løgstrups filosofi og etik.
Derfor, hvis HD fastholder sin påstand om, at mennesket i kristendommen ses både som mangelfuld og
som et menneske med potentiale, er
der to logiske dragninger at gøre.
Den ene er, at HD er enig med mig i
mit menneskesyn, erkendt eller ikkeerkendt hos HD selv, da dette netop
repræsenterer anerkendelsen af både
det mangelfulde hos mennesket, men
som også ser mennesket som et potentiale, men hvor HD ikke mener,
jeg har øje for det mangelfulde, hvilket – som tidligere påpeget - afslører
HD’s læsning af min artikel som
ufuldstændig. Den anden logiske
konklusion er, at HD modsiger sig
selv og sine egne argumenter i HD’s
artikler – både internt og imellem
disse.
Mange andre problemer er at finde i
HD’s artikel, men jeg vil for mit vedkommende afslutte debatten her, da
mit grundsynspunkt ikke har ændret
sig, og skal det ændre sig fundamentalt, så skal der mere saglige og vægtige argumenter til end dem, som HD
(ikke) leverer. Med dette vil jeg takke HD for at have taget handsken op
og være med til at skabe en debat,
som forhåbentlig også har glædet og
gavnet andre og skabt mulighed for
eftertanke og diskussion i Mårslet.

Filosof og Filosofisk Vejleder
Niels Jakob Harbo
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JULESNAPSEN OVERLEVER
Julesnapsen 2006 har været en glædelig oplevelse for Mårslet Brændevinslaug
lysninger om livet i din by.
Der var ingen tvivl om afgørelsen ved
den afsluttende afstemning, og vindersnapsen har da også klaret sig forrygende og er tæt på rekordsalget,
som indehaves af julesnapsen for
2005, som stadig sælges til mange,
trofaste fanatikere.

Vi har fået en fantastisk omtale i medierne, ikke mindst i Østjyllands Radio P4, men også Århus Stiftstidende
har været på tæerne, og omegnsaviserne ligeså.
Folk er valfartet til SuperBrugsen og
har købt vore krydderposer, men der
er sikkert også kommet lidt gode tilbud med i kurven, for når man i den
senere tid har set Jesper Uddeler, har
han gået og grinet ovalt……
Men det hele startede for mange,
mange år siden med, at hele Mårslet
var dækket af et bjerg af is, som kun
langsomt lod sig smelte. Efterhånden
som isen trak sig tilbage, kom dyrene
til, og først derefter kom vi mennesker, som jagtede dyrene.
Mestertegneren Jørgen Kraglund levede ikke dengang, men han kender
til stoffet gennem sine mange år som
illustrator ved SKALK, og han vandt
konkurrencen om bedste etiket til Julesnapsen 2006, da han lod det første
rensdyr komme til efter isens delvise
forsvinden.
Det skrabede i jorden efter føde, mens
nordlyset lyste i det fjerne.
Der var skrabemærker i jorden endnu
mange år efter, men så kom der nogle
maskiner, og man byggede

”Rynkeby”, og så var det slut med
rensdyr, skrabemærker - og sikkert
også med isen. Det er en trøst, at den
nye dyreart, som nu bebor området,
siges at være glad for at drikke brændevinslaugets produkter, men det er
en ting, som henhører under privatlivets fred, og det er da også bare noget, jeg har hørt.
Julesnapsen 2006 kom til efter en drabelig, intern dyst i Mårslet Brændevinslaug. Se evt. billeder fra dysten
på www.maarsletsnaps.dk, hvor du
også finder mange andre vigtige op-

Julesnapsen 2006 er ikke en parfumeret, sød gløgg-snaps, som de julesnapse, folk slæber med hjem fra Tyskland, men en rigtig god, dansk bitter,
som er venlig, men bestemt.
Den har fået mange venner, og efter
deres ønske gøres den nu permanent i
vort sortiment, idet vi nu - med nogle
få ændringer - har ændret den til at
blive en rigtig vintersnaps, som folk
kan nyde mange år frem i tiden, ja vel
nærmest til næste istid.
Du kan derfor kun i kort tid nå at sikre dig Julesnapsen 2006.
En dag er den væk for altid, men dens
ånd lever videre i efterfølgeren
”VINTERDRAM”, som vi håber,
falder i din smag
Og tegningen på etiketten…tja…
hvorfor prøve at ændre på et mesterværk ?
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En lille gruppe frivillige tog tørnen med at taste de 741 skemabesvarelser ind i et netbaseret analyseprogram. Hovedpunkterne kan du læse i artiklen herunder.

Skemasvar fyldt med engagement
”Et supergodt projekt set i lyset af
den store udbygning af Mårslet”.
Sådan kan en af de bærende konklusioner lyde på den spørgeskemaundersøgelse om en multihal i Mårslet som
en initiativgruppe lavede i november
2006 for at afdække borgerne i postnummer 8320’s fritidsinteresser og –
behov.
1476 husstande modtog undersøgelsen personligt af en af de 37 frivillige
og hele 701 af dem afleverede en besvarelse.
Det giver en sjældent høj svarprocent
på 47, et resultat der peger på et
stærkt engagement hos byens borgere
i alle aldre.
Mange af de hundreder af borgere der
har besvaret spørgsmålene, gik dog et
skridt videre og skrev en kommentar
ind på den sidste side.
Langt hovedparten bakker idéen om
en multihal op med ordene ”fin idé”,
”flot initiativ” og ”fremragende idé da
man som ny savner et samlingssted

hvis man ikke er til holdsport”.
Enkelte er skeptiske og spørger således ”er der kreativitet nok i udnyttelsen af de eksisterende faciliteter”.
For initiativgruppen viser de mange,
overvejende positive skulderklap til
projektet og de mange frivillige kræfter i omdelingen af skemaer især én
vigtig ting:
At en stor del af borgerne i Mårslet,
Hørret, Langballe og Testrup ønsker
et nyt samlingssted, hvor der er plads
til såvel idræts- som kulturaktiviteter.
”Udmærket idé, men det er vigtigt at
der til selve hallen tilknyttes hyggelige udenomsfaciliteter til socialt samvær som café, venterum, cabaret, musik og underholdning”, lyder en kommentar.
Spørgeskemaet er udfyldt for hele
805 børn, 665 kvinder og 628 mænd.
De mange besvarelser skal nu granskes nøje før initiativgruppen er klar

til at præsentere sine konklusioner og
anbefalinger til projektets næste fase.
Men her kan du læse en række af de
rå resultater som voksede ud af folks
penneleg ved køkken- elle sofabordet:
Mange, ja, rigtigt mange er villige til
at lave frivilligt arbejde i multihallen
den dag den åbner.
Direkte villige er 15 procent af mændene, 11 procent af kvinderne og 13
procent af børnene.
Måske villige er hele 30 procent af
såvel mændene som kvinderne, mens
tallet for børnenes vedkommende er
19 procent.
Når det handler om at dyrke idræt,
svarer 57 procent af de adspurgte
børn, at de dyrker idræt 1-4 timer om
ugen.
Fire procent af børnene svarer, at de
ikke dyrker nogen form for idræt.
Blandt de voksne siger 14-15 procent,
at de ikke dyrker idræt.
Af de, der motionerer, siger 47 pro-
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cent at de går ture, 23 procent at de
løbetræner, 19 procent at de svømmer, 16 procent at de motionscykler
og sammenlagt 23 procent at de går i
motionscenter, går til spinning eller
styrketræner.
Hele 30 procent af de adspurgte dyrker idræt udenfor Mårslet.
”Fremragende initiativ. Vores familie ville dyrke mere idræt hvis faciliteterne i byen bliver bedre”, lød en
anden kommentar.
Gennemgår vi listen over de idrætter
folk dyrker, skiller nogle sig mere ud
end andre:
Mændene dyrker primært badminton,
fodbold, løb, motionscenter, motionscykling, styrketræning og svømning.
Kvinderne dyrker primært forskellige
gymnastikformer, løb, motionscenter, motionscykling, styrketræning og
svømning.
Børnene dyrker især badminton, fodbold, håndbold, springgymnastik og
svømning.
Når det gælder deres ønsker til idræt
i fremtiden, ser det ikke meget anderledes ud:
Mændene vil dyrke badminton, fod-

16 hovedspørgsmål med flere svarmuligheder udgjorde spørgeskemaet.
bold, løbetræning, motionscenter,
styrketræning, spinning og svøm-

ning.
Kvinder ønsker at dyrke aerobic, afspænding og yoga, gymnastik, pilates, badminton, line/squaredance,
løbetræning, motionscenter, styrketræning, spinning og svømning.
Børnene ønsker at dyrke badminton,
fodbold, håndbold, klatring, motionscenter, showdans, springgymnastik
og svømning.
Påfaldende er det også at 42 procent
af kvinderne og 17 procent af mændene nævner manglende børnepasning som en af grundene til at de ikke dyrker idræt.
Når samtlige besvarelser gøres op
peger 729 på svømning, 558 på motionscenter, 298 på løbetræning, 288
på badminton, 244 på styrketræning
og 192 på spinning.

Indtastningen af de mange skemaer krævede dyb koncentration.

”Kultur, musik, teater og kunst er
lige så vigtigt som idræt, idræt og
atter idræt”, lød et tredje svar.
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Gennemgår vi listen over kulturaktiviteter, svarer en femtedel af alle at
det foregår uden for Mårslet.
Tallet for kvinderne er endda en tredjedel.
Når det gælder ønsker til aktiviteter i
en ny multihal, peger 28 procent på
foredrag, 26 procent på aftenskoletilbud, 13 procent på kunstudstillinger,
12 procent på fest med dans, 10 procent på værksteder og 8 procent på et
mødested for unge.
Blandt børnene og de unge selv efterlyser hver syvende et mødested,
mens hver tiende ønsker en netcafé
og øverum til musik.
Når ønskerne gøres op, skiller tre
ønsker sig ud som de mest efterspurgte:
En svømmehal, et motionscenter og
et bibliotek.
I næste Mårslet Bladet vil initiativgruppen bag Projekt Multihal i Mårslet beskrive sine konklusioner, tolkninger og næste skridt i arbejdet med
at få bygget en multihal hurtigst muligt.
Men allerede nu kan du følge med i
arbejdet via projektets nye hjemmeside der løbende vil blive opdateret
med ny information.

37 frivillige overrakte skemaerne personligt til en person i samtlige husstande i postnummeret 8320.

Siden åbner 25. januar på denne adresse:

www.multihal.nu
Her kan du løbende læse nyt om multihal-projektet, om initiativgruppen og om nye events.
Her kan du følge arbejdet med at forvandle borgernes svar i skemaet til konkrete tilbud i den kommende multihal.
Steen Bille
For initiativgruppen bag
Multihal i Mårslet
steenbille@mail.tele.dk
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MÅRSLET VANDVÆRK I/S
GENERALFORSAMLING
Onsdag, d. 21.3.2007 kl. 19,30 i Mårslet Borgerhus.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger
før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet.

PRISER 2007
Fast afgift, almindelig måler, pr. år ……………………………….. kr. 375,00
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter ….. …………………………... kr. 33,81
Incl. moms.

BETALING 2007
D. 12.02.2007, d. 11.06.2007, og d. 10.10.2007.

KONTAKT
Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888
Karl Jørgen Jensen, kasserer, tlf. 86296714
E-mail: maarsletvand@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk

Mårslet Vandværk:

Vant til vand
Mårslet Vandværk har ansat en vandværkspasser.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Fra årsskiftet er der kommet en fastansat medarbejder til at varetage den
daglige drift af vandværket i Mårslet.
Bestyrelsens beslutning om at ansætte en egentlig vandværkspasser
begrundes dels med den store udbygning i Mårslet syd med mange nye
kunder, men også på grund af de øgede lovkrav der i dag stilles til vandmålernes nøjagtighed.
Kendt med branchen
Der var 7 ansøgere, og valget faldt
på den 45-årige Kaj Jørgen Lambertsen, som kommer efter 24 års ansættelse i firmaet Silhorko i Stilling, der
specialiserer sig i vandbehandling.
Så det er en yderst kompetent medarbejder, der nu skal varetage al pasning i og omkring bygningen på Gl.
Bedervej i Mårslet.
Formanden for Mårslet Vandværk
Willy Tang siger: ”Der er kommet
mange nye krav til driften af vandværker blandt andet loven om kontrol af
vandmålernes nøjagtighed, der betyder, at 10% af alle vandmålere skal
udtages til kontrol hvert 8. år, og så
er der hele udbygningen i den sydlige
del af byen. Med de arbejdsopgaver
kan vi i fremtiden ikke fortsætte med
at basere os på fritidsarbejde og entrepenører”.
Willy Tang glæder sig over sin nye

medarbejders store erfaring og kendskab til vandbehandling, og mens han
ser tænksom ud og bakker lidt på piben, tilføjer han lidt polemisk:
”Kaj Jørgen er oprindeligt uddannet landbrugsmaskinemekaniker og
smed, så nu regner vi ikke med at
skulle se flere smederegninger!”
I gang fra dag 1.
Kaj Jørgen Lambertsen kom i ilden
allerede fra første arbejdsdag, hvor
der sprang et vandrør inde på selve
Alle vandledninger i Mårslet bliver
vandværket.
lagt ind på computer..
En lille ting der dog ikke kan ryste
den nye erfarne vandværkspasser, og skrivebordet, og Kaj Jørgen Lambertsom straks fik fat i skruenøgler og gik sen glæder sig til at komme i gang:
”Én af helt de store arbejdsopgaver
i gang med en større udskiftning af
bliver
at lægge alle vandledninger og
rør og fittings.
stophaner ind på computer via GPS, så
jeg altid, med en bærbar pc i bilen, lynhurtigt kan finde den helt nøjagtige
placering af installationerne ude ved
forbrugerne, før der eventuelt skal graves”.
Samarbejde
Jobbet er i realiteten et 24 timers job,
men nu er der indgået et samarbejde
med kollegaen på Kolt Hasselager
Vandværk om at dele vagterne.
Kaj Jørgen Lambertsen blev straks
kastet ud i det virkelige liv!
Problemet fik ingen indflydelse på
vandforsyningen i Mårslet.
Ikke et skrivebordsjob
Arbejdspladsen er ikke kun bag

Er der problemer med vandforsyningen er telefonnummeret fra årsskiftet
nu døgnet rundt:

8629 8688
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TMG - Nyt
Generalforsamlinger i TMG
Hermed indkaldelse til generalforsamlinger i TMGs afdelinger. Dagsordner i følge lovene.
Badminton Tirsdag
Bordtennis Mandag
Fodbold
Onsdag
Håndbold
Onsdag
Tennis
Tirsdag
Hovedgeneralforsamling:

20. februar
22. januar
28. februar
7. februar
6. februar

Basketball
Cykelmotion
Gymnastik
Pétanque
Volleyball

Tirsdag
Tirsdag
Mandag
Onsdag
Mandag
Torsdag

27.
27.
26.
14.
26.
8.

februar
februar
februar.
februar
februar
marts

Generalforsamlingerne foregår i HalHuset kl 19:30, bortset fra Petanque, de foregår Damgårdstoften 49.
V.H.
Kurt Kirkedal Laursen

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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Vi har brug for jer!
Vi er to Damehåndboldhold i TMG som pt. spiller i
serie 2 og serie 4.
Måske har du spillet håndbold før eller du har bare lyst til at begynde.
Så kom og vær med! Der er plads til alle.
Vi er i forvejen meget forskellige i alder, erhverv, status og interesser.
Men et har vi til fælles: vi elsker at spille håndbold og vi kan godt lide at få motion og så har vi det sjovt sam‐
men.
Vores dygtige træner hedder Lars Andersen, og vi træner torsdag aften fra kl. 19.15 til 21.00.
Hvis du har fået lyst, så mød op torsdag aften og vi vil tage godt imod dig.
Hvis du vil vide mere, så kan du kontakte:
Bettina ”Holdleder” på mobil: 61 39 99 83
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AKTIVITETER I FEBRUAR 2007
Mandag d. 5. februar kl. 14.00
Syng med Josser Herold

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

Onsdag d. 7. februar kl. 14.00
Gudstjeneste

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Søndag d. 11 februar kl. 14.00
Banko v/Brugerrådet

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

Mandag d. 19. februar kl. 14.00
GJ mode

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 8/2 og 22/2

Mandag 26. februar kl. 14.00
Lysbilledeforedrag om Italien
v/Lisbeth Damkjær

Meddelelser:
Pensionsmedarbejder:
Mandag d. 5. februar 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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Borgerhuset vil invitere til mad
Tirsdag d. 6 ferbuar kl. 18
Menu: Hønsekødssuppe / urter og kød/melboller
Tarteletter/ høns i aspagers.
Pris 50 kr. for voksne
Pris 25 kr. for børn
Tilmelding til Margit 86297250 senest d 4.2.07
I marts er det ons. d. 7.3.07

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.

Smid ikke noget ud, når du
Skal flytte - eller måske bare

I februar måned er det onsdag den 14. februar

er ved at rydde op.

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:

Egnsarkivet modtager og opbevarer arkivalier, billeder
m.v., der er med til at fortælle
dit sogns historie.

www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/
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De grønne pigespejdere i Mårslet
- spireflokken er kommet rigtig godt i gang
Det er onsdag. Klokken er 15.45. Vi
befinder os i Spejderhuset – lige overfor SFOèn. Der er temmelig stille i
lokalet, for det er kun Mette, Mette og
jeg (Lone, også kaldet Loppe), der er
kommet. Pludselig vrimler en masse
snakkende, grinende og livlige piger
ind i Spejderhuset. I løbet af de efterfølgende 10 minutter, er der kommet
ca. 25 piger, som er klar til ugens spiremøde. Det er bare dejligt!
En stor del af pigerne er blevet hentet
på Fritidshjemmet/SFO af Fregne,
Vaks, Smiley og Nuser. Det er ”guld
værd” at have sådanne friske piger fra
3., 5. og 6. klasse til at hjælpe ved
spiremøderne! Pigerne er ”garvede
spejdere”, og har alle været medlem i
flere år. De 4 piger er desuden medlemmer af henholdsvis
”Troldeungerne” (piger fra 2. til 4.
klasse); ”Grønskollingerne” (piger fra
5. klasse) og ”De labre lamaer” (piger
fra 6. klasse).
Mødet starter med, at pigerne sætter
en ”stjerne” på mødetavlen; låner et
spejdertørklæde – som de fleste nu
selv kan binde et råbåndsknob på –
samt får et glas saftevand og kiks/
stykke frugt. Derpå synger vi
”spiresangen”, som pigerne nu kan så
godt, at ”taget er ved at lette”. Efter
lidt snak; yderligere et par sange og
en leg, går vi i gang med dagens aktivitet. Indtil nu har vi bl.a. lavet
”siddepuder”; været på løb efter sportegn; lavet julegaver af tov; haft besøg af superagenterne Chili og Fox og
i samme forbindelse udnævnt til
”spion for DGPE” (De grønne pigespejderes efterretningstjeneste).
Efter en god juleafslutning sammen
med Troldeungerne (piger fra 2. – 4.
klasse), har vi holdt en velfortjent
juleferie. Vi er dog allerede startet
igen, og vi skal nu i gang med at tage
duelighedstegnet ”Klar dig selv”.
Spireflokken, som nu hedder
”Græshopperne”, afholdte sit første

møde onsdag den 11. oktober sidste
år, og vi må sige, at det er gået stærkt!
I øjeblikket består flokken af 24 indmeldte piger fra 0. og 1. klasse; 4
medhjælpere, 2 voksne ledere og 2
uundværlige forældre!
Der er dog stadig plads til et par piger
mere! Hvis man har lyst til at prøve
”Spejderiet” i Spireflokken, kan man
møde op i Spejderhuset onsdage kl.
16.00 (vi slutter kl. 17.30).
Man kan også ringe til Lone/Loppe
på telefon 8629 4751, hvis man har
spørgsmål eller lignende. Vi henter
hver onsdag piger på Fritidshjemmet
og SFO.
Vi kan også ALTID bruge ”et par
hjælpende hænder”, så interesserede voksne (både kvinder og mænd)
må også meget gerne ringe til Lone/
Loppe!! Spejderkendskab er ingen
forudsætning.
Spireflokken er en del af De grønne
pigespejderes Gruppe i Mårslet.
Gruppen består også af
”Troldeungerne” (for piger i 2. til 4.
klasse); Grønskollingerne (piger fra 5.
klasse) og ”De labre lamaer” (piger
fra 6. klasse). Der er pt. ca. 85 medlemmer – heraf er de 6 voksne ledere/
hjælpere.

Varme spejderhilsener
Lone Heltborg Jacobsen
De grønne pigespejdere
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Nytårsluntning
Nytårsdag var der Nytårsluntning.
Efter en festlig og lang nytårsnat,
vågnede Mårslet op til en blæsende
og regnvåd første januar, så de fleste
foretrak at blive under dynen langt op
af dagen, og måske se skihop fra Garmich senere.
Det noget friske vejr nytårsdag, fremkaldte nogle bekymrede miner hos
Mårslet Juletræslaug, der traditionen
tro havde indkaldt til den fælles Nytårsluntning klokken 13.30 fra OKtanken. Mand og mand imellem belavede vi os på at der faktisk ingen
kom.
Men vi havde ingen grund til bekymring. I det særdeles friske vejr mødte
38 mårsletterer op, iført praktisk
tøj og godt humør. Så gik nytårsluntningen af kommunens nyanlagte stiforbindelse til Vilhelmborg, hvor

kaffen og en øjenåbner var parat i læ
for vind og vejr.
Her tog Jørgen Lauritsen
"familebilledet" af deltagene. Der

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

mangler nogle stykker der allerede
var på vej hjemad.
Kaj Christensen
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Den gamle dames navn
Hvorfor hedder 105 gram blandet nu
det teatertruppen hedder?
I Mårsletbladet er kommet to forskellige forklaringer, og selv om ingen af
dem er helt ved siden af, så er de dog
alligevel ved siden af. Gamle mårslettere, der har betvivlet de to udsagn
har på baggrund i min egenskab som
ligeså gammel tidligere lokalredaktør
for ”Halmekspressen” eller
”Kotidende”, der fulgte med Århus
Stiftstidende (og stadig gør det)
spurgt, om jeg ikke kan huske sammenhængen. Og det kan jeg. Jeg har
tilmed gravet i støvet og fundet gamle
udklip, der mærkelig nok støtter min
hukommelse.
105 gram blandet hed i sit første leveår bare revygruppen. (Stiftstidende
30.1.1982). Den første revy var
egentlig en slags musical skrevet af
lokalredaktøren og helt rigtigt som
oplyst med navnet Tante Magdas
Gymnastikhold. Men den vejede ikke

105 gram, og lagde derfor ikke navn
til teaterforeningen.
Forestillingen Tante Magdas Gymnastikhold blev i 1981 vist i Idrætshallen for ca. 600 gæster og senere genopført i Borgerhuset ved tre forestillinger.
Året efter 1982 rykkede revyen ind i
Mårslethallens kantine, og selve revyen skulle nu igen have nyt navn. Navnedåben foregik i min dagligstue og
mange navne blev kastet på bordet
indtil fruen i huset foreslog 105 gram
blandet, ganske enkelt fordi revyen
var timet og tjekket til at vare i 105
minutter med blandet underholdning.
I revyen optrådte i øvrigt PinKhvinerne, en sanggruppe i kjole og hvidt for
herrernes vedkommende og i pink for
damerne. De var i store træk medlemmer infiltreret i revyen og i Testrup
Mårlset by-og markorkester, for et
sådant havde vi skam også. Orkesteret bestod af ca. 25 medlemmer og

PinKhvinerne, der øvede hos Else og
Hardy var på godt ti personer. Ved
revyen (1982) med navnet 105 gram
blandet, blev der for at understrege
navet solgt bolsjeposer, a´ 105 gram.
Bolsjeposerne skyldes også, at ”alt
muligt” forretningen Just indgik i revyen med ind til flere numre. Hos
Just kunne man købe slik og ikke
mindst fødselsdagsgaver og Just var
altid velinformeret om, hvem der havde købt hvad til hvilken fødselsdag,
så man ikke købte to ens gaver.
For at få tilskud fra Århus Kommune
til lokaleleje stiftedes i 1982 Teaterforeningen, der valgte at tage navet
fra årets revy 105 gram blandet.
Lidt sjovt er det, når man læser besætning af skulespillere, at den første
trup, på nær få undtagelser alle kom
fra en enkelt sidevej i Frøkærparken.

Henvendelse om leje af Borgerhuset sker til" Tlf. 86 29 19 79.
E.mail: info@maarsletborgerhus.dk

Lars Lund
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Mårsletbladets venner for 9. gang
Det er nu niende gang vi opfordrer
Mårslets borgere til at yde et bidrag
til badets drift. Gennem de 9 foregående år, har vi modtaget ca.65.000 fra
byens borgere og grundejerforeninger.
De første år kom der godt 3.000 kr.
ind årligt, men i år 2006 er der sat
rekord med godt 14.000 kr. Bidragene
kommer fra såvel privatpersoner som

Giv en

fra grundejerforeninger.
Vi tager det stigende bidrag som en
god opbakning til bladet, og udtryk
for at bladet er et værdifuldt medie,
hvor man kan følge med i aktiviteterne som foregår i Mårslet og omegn.
Bidragene fra Bladets Venner gør at
vi økonomisk ikke behøver at begrænse sideantallet, når der til tider er

stof til flere sider end normalt, og at
vi endda også med hjælp fra Mårslet
Byfest har kunnet udgive bladet i farver.
Alle bidragsydere skal fra Bladet have en rigtig stor tak, og vi vil gøre
vort til at vi også fremover får et godt
Mårsletblad.

til Mårsletbladet

Fællesrådets repræsentantskabsmøde er et åbent forum
Tirsdag den 27. februar 2007, kl. 19,30 i Borgerhuset
Det årlige repræsentantskabsmøde i
Mårslet Fællesråd, skal i h.t. vedtægterne afholdes den 4. tirsdag i februar
måned.
Det har i en del år været tradition for,
at mødet er åbent. At der er adgang
for alle, der interesserer sig for aktiviteterne i lokalområdet, hvilket er hjørnestenen i fællesrådets arbejde.

Fællesrådet er en sammenslutning af
Mårslets foreninger, og mere en 50
lokale foreninger er fundamentet.
Vedtægterne er blevet tilrettet, således at personer nu også har mulighed
for at indmelde sig som medlem. Det
er dog ingen betingelse for at deltage
i repræsentantskabsmødet.

Der skal fra Forretningsudvalget lyde
en opfordring om at deltage i mødet,
hvor fællesrådets fokuspunkter og
handlingsplan for det kommende år
bl.a. skal drøftes.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest den 19. februar.
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KUNST OG IDE – SKABT AF MENNESKET
I ordene ligger der implicit den betydning, at mennesket selv har skabt en
genstand, et værk, en tilstand, noget
ud af ingenting, noget af noget. Mennesket har skabt en betydning, en anden eller en ny. Største tilfredsstillelse ligger sikkert hos mennesket selv.
At få lov til at skabe, at være en del af
en proces, at deltage i noget, som
man selv er med til at definere. Det er
ikke sikkert andre forstår det, eller
kan sætte sig ind i, hvordan jeg nåede
fra A-Z. Men noget ville ud, og jeg
gik med som den tro tjener, der havde
fået en indre opgave om at skabe noget ud fra sit selv. Hvor starter skabelsen og hvor slutter den? Hvem er
herre over, hvad der bliver produceret. Hvem sår frøene, og hvad virker
befordrende og ikke befordrende på
selve skabelsen? Jeg følte mig inspireret af denne person. Jeg har set noget, der vækker genklang i mig. Jeg
har hørt, at hvis man gør det, så får

man det resultat. Jeg turde gå derud,
hvor intet kendt var. Jeg stod alene
med mit udtryk, og fik den sædvanlige tanke, hvad tror andre dog om dette her? Men dybest set er min ide ligeglad med, hvad andre tænker. Det
er kun én begrænsning, som intet har
med min ide at gøre. Som intet har
med min naturlige evne til skabelse at
gøre. Ideerne er der, bare jeg tør og

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk

har mod til at lade dem udfolde sig.
Det menneskeskabte ligger som potentiale hos børn og voksne. Nysgerrighed, troen på skabelsen, troen på
sit selv driver værket og processen.
Hvis jeg ikke kender mit udtryk, tør
jeg ikke, men udtrykket vil altid være
der. Alt udvikler sig ikke til kunst,
men med det rette rum og rummelighed tør vi alle gå lidt videre med den
ide, der er vores egen. Så tør vi bryde
grænsen for vores egen formåen og
flyde med strømmen og se, hvad der
sker. Det handler om at skabe rummet
til at være en del af en skabelse, der
viser sig indefra. At lade sig gensidigt
inspirere af hinanden og slippe selvkontrollen. Muligheden er:
Chance for frimodighed.
Mårslet Kunstskole
Anne-Mette Sørensen
www.annemettesorensen.dk

Mårslet Aftenskole inviterer:
Sangaften Onsdag den 7. marts
kl 19.30 i Sognehuset.
Sæt X i kalenderen .
Bent Bauning tlf 86 29 06 49
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Rejsebrev fra Zambia;

”African Time”
20-årige Lise Schou Nørgaard fra Langballe har i 5 måneder været udsendt
som frivillig til Zambia for Folkekirkens Nødhjælp. Her er hendes sidste rejsebrev og
på sogneaftenen den 22. februar kl. 19:30 fortæller hun i Sognehuset om sine oplevelser.
Jeg sidder på en sivmåtte i skyggen
af et mangotræ. Jeg er i Zambia, landet
hvor månen og de fleste andre ting
vender ganske omvendt
end i Langballe.
Her bæres småbørn i
tørklæder på ryggen.
Her spiser man med
fingrene. Her er kirkegangen en 3-timers forestilling med festlig sang
og dans. Her bor man i
lerhytter med tag af græs
og plasticposer. Her kan
man godt transportere
sin ged på cyklens bagagebærer.

inden der er godt gang i bålet og
kedlen tuder, er der nemt gået 1½
time. Men så smager theen altså også

stadig græder hver gang han ser mig.
Men de andre er tøet op og synes, at
den badebold jeg havde med, er verdens bedste opfindelse.
Jeg viste familien
billeder hjemmefra og
de så alle meget forundrede ud, da de så et
billede af min søster:
“Jamen, hun har jo blå
øjne, kan hun så godt
se alligevel?”

Der er mange sjove
episoder, men det er
også trist at opleve,
hvor mange forældreløse børn her er. Med
med en befolkning
Efter 3 år med aflevehvor 16% er HIVringer og sene eftermidpositive, er det én af de
dage, havde jeg lyst til at
mange sørgelige konseprøve noget helt andet.
kvenser.
FOTO: SIGRID BJERRE ANDERSEN
Jeg havde en forestilling
Og ordsproget “If
Mange af børnene havde aldrig set en hvid før og græd, når de så mig.
om, at livet i en afriyou are not infected –
kansk landsby, måtte
you are affected” genvære noget af det, som skiller sig mest helt fantastisk godt. For selvom manemsyrer samfundet, ingen går fri.
den er ufattelig ensformig og mest
ud fra den hverdag, jeg kender i DanAlle kender nogen, der er smittede
består af majsgrød, sætter man stor
mark. Det gør det også, på ufattelig
eller har selv mistet venner og famipris på den, når det har været så ommange måder.
lie. Det kan synes trøstesløst, når man
stændigt at lave den.
En af de mest åbenlyse forskelle er
snakker med folk, som fortæller, at
forståelsen af begrebet tid. Allerede en
de har mere end 100 km til nærmeste
af de første dage i landet, blev det klart
hospital. For hvornår skal det blive
for mig hvad “African Time” indebæbedre?
rer. Jeg skulle med bussen fra hovedDer er så mange steder i samfunstaden til landsbyen, Haankwa, ca. 500
det, som trænger til at blive ændret
km ude på landet. Men busserne har
fuldstændigt. Hvordan skal man noikke nogen køreplan og kører først, når
gensinde lære at læse, hvis der er 80
der absolut ikke kan mases flere børn,
andre elever i klassen?
majssække og høns ind.
Men det er meget fortrøstningsfuldt
Men der er også en grund til, at alt
at opleve hvor engageret lokalbefolkgår så frustrerende langsomt. Hos fa- FOTO: SIGRID BJERRE ANDERSEN
ningen er, jeg har virkelig mødt manmilien Habwaanza, hvor jeg bor nu, er Mange børn i Zambia er forældreløse
ge, som brænder for at ændre på de
der hverken strøm eller rindende vand.
forhindringer, der ligger i det zamFamilien jeg bor hos er fattig, der
Noget så simpelt som at lave en kop
bianske samfund. Det er meget oper ikke råd til sko og kun forældrene
the kan tage oceaner af tid.
muntrende, når man synes, at det er
har tandbørster. Lige da jeg kom, var
Først skal man gå til brønden og
svært at ændre noget, som ene volonde mange børn meget generte og det
hente vand (hvilket godt kan være en
tør på bare 5 måneder.
viste sig, at de aldrig havde set en
ret lang tur med 30-litersdunke). Så
skal man finde brænde og lave bål. Og hvid før. Der er en lille dreng, som
Lise Schou Nørgaard
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Sommer i Tyrol eller på Vilhelmsborg?
Er du allerede nu begyndt at længes
mod sommeren 2007, så kommer Vilhelmsborg Festspil med et tilbud, du
ikke kan modstå. Kom ud i de grønne
skove syd for Århus og vær en af de
frivillige i opsætningen af Sommer i
Tyrol.
Der er mange opgaver ved at sætte en
succesrig forestilling op, og der er
derfor brug for mange frivillige både
på og bag scenen. Derfor holder Vilhelmsborg Festspil
informationsmøde d. 11. januar kl.
19.00 på Møllevangsskolen
Her vil instruktør Anders Baggesen
fortælle om forestillingen, og som
han udtrykker det ”Jeg håber der duk-

ker mange op. Stykket bliver båret af
dygtige amatører”. Der skal mange til
for at udfylde den store scene, og der
skal bruges minimum 50 aktører til at
bære forestillingen gennem de mange
folkekendte optrin i Alperne. Både
unge og gamle, erfarne og nye er velkomne til mødet.

Hans Lund, formand for Vilhelmsborg Festspil, udtaler ”Vi har en udfordring ved at skulle leve op til publikumssucces'en i 2006, hvor vi opførte musicalen GREASE. Vi håber
meget, at publikums interesse vil være lige så stor, når vi spiller SOMMER I TYROL i 2007.”

Udover Anders Baggesen vil andre
gruppeledere fra festspillet berette om
de mange gøremål og fornøjelser,
man som frivillig kan blive en del af.
Alle kvalifikationer kan bruges til de
mange opgaver, der er ved opsætningen af det traditionsrige festspil. Sidste år medvirkede over 300 frivillige
som enten skuespillere, musikere,
syersker, regissører, malere og meget
andet.

Sommer i Tyrol har premiere d. 25
juli og spiller frem til d. 11 august.
Læs mere på www.vbf.dk
Ved eventuelle spørgsmål kontakt
venligst PR- og marketingskoordinator Dorte Dejbjerg på 8619 6620 el.
5056 5372 eller
dorte_dejbjerg@hotmail.com

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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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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