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Med en masse dejlige mennesker. Hver gang jeg læser Mårslet Bladet,
glæder det mig, de mange projekter der tages initiativ til – og hver gang
træder nye ildsjæle til. Mange af projekterne bliver også fulgt til dørs, der
er ikke bare tale om iderige initiativtagere som mister modet midt i det
hele.
Steen Bille skrev i marts bladet om integration på mårsletsk manér. Jeg er
meget enig i det, han skriver: ”Mødesteder skal der til”.
Derfor er det så, at jeg ikke kan forstå, at der ikke snart skal - få lov - at
ske noget med vores tidligere kiosk-område. Engang viste husets ejere
fine tegninger i Mårslet Bladet - med planer om - hvordan kiosk-området
kunne komme til at se ud. Hvad er der sket? Ideen var god – med nogle
små forretninger i midtbyen, nye mødesteder.

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

Mårslet er ved at vokse sig så stor, at vi godt snart kan gøre brug af forretninger i nærmiljøet. Hvorfor skal vi altid til Beder, Tranbjerg eller
Højbjerg som nærmeste, når vi kunne støtte lokale kræfter.

Forsidebilleder
Fotos: Jørgen Lauritsen

Hvad skete der med projektet forskønnelse af kiosk-området? Ejerne fik
ikke godkendelse af projektet. Det hele gik op i indsigelser, utilfredshed
– og flere byrådsmøder. Intet er pt. afklaret. Men håbet lever stadig.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

Naturligvis har man som nabo ret til at gøre indsigelser, men hvad er alternativet? Et kiosk-område i totalt forfald. Der har været lavet hærværk
flere gange – og noget i forfald inviterer til mere hærværk. Hvordan gider
man være nabo til sådan noget?

Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.

Samtidig skal vi også passe på, at vi ikke altid er negative, hver gang
nogle af vores initiativtagere er på banen. Det dræber initiativet, og vi
Udkommer hver måned i et oplag på 1775
skal værne om byens ildsjæle – det er nemlig ikke os alle, der har tid og
stk.— dog ikke i januar og august.
overskud til at varetage byens og Mårsletternes interesser.
Distribution: Post Danmark.
Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57

Jeg håber, at vi snart kan få en afklaring på kiosk-området, for det hele
kunne bare være så meget pænere, og så står der endda folk klar til at tage sig af det. Det ville også give plads til os, der gerne vil bidrage med
mere forretningsliv i Mårslet☺

Tryk: Werks offset A/S 86 27 54 59

Marie Juul

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Ivan Dybvad
Formand:
Næstformand: Tina Vestergaard
Keld Schmidt-Møller
Kasserer:
Kurt Søe
Sekretær:
FU-medlem: Emma Søe
FU-medlem: Poul H. Poulsen
1. suppleant : Kirsten Tolstrup
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Trafiknotatet - Regulering af indfaldsveje
I gennemgangen af trafiknotatet er vi
nu kommet til regulering af de nordlige indfaldsveje. Det skal atter pointeres, at notatet beskriver baggrund og
handlingsplan for udvikling af veje og
stier i Mårslet. Der er ikke nødvendigvis økonomi til at gennemføre tiltagene.
Oddervej / Hørretvej
Der er i dag visse afviklingsmæssige
problemer i krydset Oddervej/
Hørretvej om morgenen. Som følge af
den forudsatte byudvikling i Mårslet
vurderes problemerne i krydset at
øges. Dette kan påvirke trafikbelastningen på Jelshøjvej.
Oddervej er i dag en amtsvej, men
overtages i forbindelse med strukturreformen af Århus Kommune. Med
henblik på at forbedre trafikafvikling
arbejdes der på at ombygge/
signalregulere krydset. Samtidig un-

dersøges mulighederne for at forbedre
trafikafviklingen på Oddervej, specielt i krydset Oddervej/Ringvej Syd.
Jelshøjvej
For at forbedre de trafikale forhold på
Jelshøjvej overvejes i det fremtidige
arbejde 2 forslag. Dels etablering af
cykelstier på strækningen mellem
rundkørslen ved Hørretvej og Ellemosevej. Dels at Jelshølvej lukkes nord
for Mårslet - syd for Højballevej.
Anlæg af cykelstier vurderes at være
en stor investering set i forhold til
behovet/trafikmængderne.
En lukning af Jelshøjvej vil kunne
begrænse biltrafikken og dermed forbedre forholdene for cyklister Jelshøjvej indgår i en oplagt cykelrute
mod Slet. Konsekvensen vil være, at
den biltrafik der i dag søger mod
Tranbjerg via Jelshøjvej i stedet vil

benytte Obstrupvej og Hørretvej.
Det anbefales derfor, at der ikke i første omgang foretages reguleringer på
Jelshøjvej, men at forholdene her revurderes, når der foreligger en vurdering af konsekvenserne af en eventuel
ændring af krydset Oddervej/
Hørretvej.
Den samlede omkostning til regulering af de nordlige indfaldsveje forventes at være 5.300.000 kr.
Signalregulering af krydset Oddervej/Hørretvej 1.200.000 kr.
Anlæg af cykelstier på Jelshøjvej
4.000.000 kr.
Lukning af Jelshøjvej 100.000 kr.
Det første projekt har høj prioritet.
Keld Schmidt-Møller
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Flot, Friskt og Forårsrent!
Det er lørdag den 14. april, at en
masse glade og positive mennesker
mødes for at gøre lokalområdet
endnu rarere at færdes i.
Hold rent arrangementet i Århus
Syd er efterhånden en tradition. Det
har fundet sted i mange år her i Mårslet og vores ide har bredt sig. Det er
6. år i træk, at der er ”Hold ren dag” i
det Sydlige Århus og også i år foregår
det i Mårslet, Beder, Malling og Solbjerg samtidig. Faktisk har det bredt
sig til hele landet, idet Danmarks Naturfredningsforening har organiseret
en landsindsamling af affald her i
april.
Her i Mårslet regner vi som altid med,
at en stor flok af friske folk i alle aldre møder op og er med til at gøre
byen forårsren. Som en fin finurlighed vil vi i år ikke bare gøre byen
frisk og forårsren, men tager et ekstra
F med - her skal også være Flot. Det
sker, fordi kunstnerne fra Mårslet
Kunstskole, Anne-Mette Sørensen og

Lars Rix hjælper og vil bistå interesserede børn og voksne i at lave sjove,
kreative skulpturer af skraldet, som
bliver fundet. Sammen laver vi en
udstilling på området ved Bomgaardshaven, og bruger naturen som
ramme. Vi sætter skraldet ind i en
større sammenhæng, stiller spørgsmål? Skulpturerne vil kunne ses i
byen i ugen efter ”Hold ren dagen”.
Skulpturprocessen starter kl. 11.15 og
afsluttes ca. kl. 12.30 med fernisering.
Vi mødes som altid kl. 10.00 ved
Naturforvaltningens
Stilleplads,
Mårslet Byvej 20. Vi starter selvfølgelig med morgenkaffe, mens der
introduceres til dagens videre forløb med skraldeindsamling, vask af
vejskilte og skraldekunst. ”Hold
ren dagen” slutter med fernisering
ca. kl. 12,30 i Bomgaardshaven.
Formanden for kommunens tekniske udvalg, Keld Hvalsø, holder
talen.

sammen med naboer, venner og familie et par timer om en hyggelig aktivitet – Det er en ren fornøjelse.
Stor tak til Guldbageren og
SuperBrugsen i Mårslet for rundstykker og drikkevarer.
Natur- og miljø

Brug lejligheden til at mødes og være

Husk: Beplantning af rundkørsel
Natur-og miljøgruppen i forbindelse med hold-ren-dagen lørdag, den
14. april kl. 10,00 skal bruge 8 –
10 stærke mænd/kvinder til at grave 3 bede á 4 m2 i den eksisterende
rundkørsel Jelshøjvej/Hørretvej.
Da det er hård affaldsjord, skal vi
grave et godt stykke ned.
Selve plantningen er fastsat til efter-

følgende lørdag den 21. april d.å.
kl. 10.00.
Man behøver ikke kunne deltage
begge dage.
Interesserede bedes medbringe
spade, greb, kultivator, vandkander, trillebør m.m. Kommunen
sørger for fjernelse af affaldsjorden.

Mødested: Naturforvaltningens
Stilleplads, Mårslet Byvej 20,
klokken 10.00.
Der er også rundstykker og kaffe
til gravefolket.
Evt. henvendelse kan rettes til Ulrik
og Karin Björnsson, tlf. 86 72 11 04.

MÅRSLET-bladet APRIL 2007

7

Fodgængerfelt eller fodgængerfælde?
I vores lille by, som hastigt bliver
større og større, har vi ét fodgængerfelt. Her opererer nogen af hverdagens helte: De frivillige, der hver
morgen på skoledage sørger for, at
børn og andre kan komme sikkert
over vejen. Det betyder, at jeg trygt
sender mine børn i skole på gåben
om morgenen.
Til gengæld tør jeg ikke lade dem gå
hjem selv om eftermiddagen. Det er
nemlig sådan, at mange af dem, der
kører gennem byen, ikke alene har
meget travlt, de kender tilsyneladende heller ikke færdselsreglerne. Ifølge dem skal bilisterne nemlig stoppe

ved fodgængerfeltet, hvis der er nogen i eller på vej ud i feltet. Og jeg
har efterhånden mange gange enten
selv været i feltet, eller set nogen der
var det –og alligevel kører bilerne
videre, så den gående må stoppe op.
Endda kan man opleve, at én bil holder for en fodgænger, som begynder
at gå, og så kommer der en bil fra
modsatte side, som fortsætter! På den
måde sker der det vanvittige, at det
faktisk også kan være farligt at stoppe for nogen, fordi man får dem
’lokket’ ud i feltet. Det bliver med et
til en fodgængerfælde, ikke et fodgængerfelt.

Det er det eneste sted i byen, hvor
man skulle forestille at kunne krydse
Hørretvej i sikkerhed. At man ikke
kan det, betyder jo bare, at der efterhånden kommer endnu flere biler på
vejene, da det efterhånden vil være
det eneste sted, man kan være i sikkerhed for de andre bilister! –Så kære Mårslettere, så har I da vist heller
ikke mere travlt. Tag det roligt og giv
byens fodgængere, især de mindste,
en chance: Stop op hver gang du ser
der står nogen ved feltet.
Lone Thuesen
En bekymret mor og fodgænger

Dråben
Så spirer det og gror det igen. Forårstid er havetid, så- og plantetid.
Følg med her i Mårslet-bladet og på
hjemmesiden, så kommer der hver
måned et par havetip, som hjælper
dig på vej med den sprøjtefri have.
Tip
Tilmeld dig gratis Havenyts nyhedsbrev på mail. Så får du hver uge de
herligste informationer om, hvad
man kan lave i haven netop nu. Du

kan tilmelde dig på www.havenyt.dk,
hvor der også er mange andre gode
oplysninger for haveejere.
Tip
Sørg for at hakkejernet er skarpt, så
er det let at bruge, og ”rettidig omhu”
er effektivt, når det gælder ukrudtet.
Tag ukrudtet mens det er småt, og
inden det sætter frø.
Tip
Det er også en god ide at være hurti-

gere end sneglene. Specielt den iberiske skovsnegl er det effektivt at være
over fra den tidligste sæson. Kend
den iberiske skovsnegl, når den er
lille (1 cm), så er den let at bekæmpe
med en saks eller lægge i et syltetøjsglas og så kogende vand på.

Natur- og miljøudvalget i Mårslet
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Mårslet og Omegns Brugsforening
Til medlemmerne.
Det meddeles hermed, at foreningen afholder ordinær

Generalforsamling
torsdag den 26. april 2007 kl. 19.30 i kantinen på Mårslet Skole
Dagsorden i h.t. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der et spændende causeri ved fremtidsforskeren
Jesper Bo Jensen, kendt fra bl.a. tv. Læs herom andet sted i bladet.
I lighed med tidligere år, bydes der afslutningsvis på et let traktement.
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort i SuperBrugsen, kasse 1.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 11. april 2007.
Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra lørdag den 14. april 2007.

Mårslet den 7. marts 2007.
Bestyrelsen.

-Fremtidsforskning! SuperBrugsen går nye veje......
Årets indslag ved generalforsamlingen 26/4 bliver et indlæg af
fremtidsforsker, forfatter, foredragsholder Jesper Bo Jensen, Århus,
kendt bl.a. fra TV2/ Østjylland.
Jesper Bo Jensen siger bl.a.: ”Fremtidens forbrugere er til både discount og dyre luksusvarer – på samme tid. Kunsten er at finde vejen
til de behov, vi efterhånden ikke en gang selv kan formulere.”
Jesper Bo Jensen giver et portræt af forbrugerne (som også er os i
Mårslet!!) og deres adfærd – de unge, familierne og seniorerne. Vores behov for friværdi og forbrug af lyst får nok også et par ord med
på vejen.
Kom og deltag – og få et billede af hvilken type forbruger du er!!!
Adgangskort skal afhentes i SuperBrugsen mod forevisning af
medlemskort.

Henvendelse om leje af Borgerhuset sker til" Tlf. 86 29 19 79.
E.mail: info@maarsletborgerhus.dk
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Besøg af rådmand Louise Gade.
Tirsdag den 20. marts kommer rådmanden for Børn og Unge Louise
Gade på besøg i Mårslet skoledistrikt. Der er sammensat et program,
hvor hun besøger skolen, SFO, dagplejen, Valnødden og Græsbakken i
løbet af 3 timer. Under besøget vil
hun blive orienteres om, hvad der
sker for børn og unge fra 0 til 18 år i
Mårslet.
Rådmanden har valgt at bruge den
første og sidste tirsdag i hver måned
til at besøge et skoledistrikt for at få
større kendskab til børn- og ungeinstitutioner i Århus Kommune.
Som skoleleder på Mårslet Skole synes jeg, der er utroligt meget, jeg gerne vil vise frem, meget vi kan være
stolte over, og noget vi kunne ønske
os anderledes, men da tiden er begrænset, må der foretages nogle valg.
Jeg har valgt at fortælle om:
• Mårslet Skole som grøn skole, hvor vi arbejder med elevernes miljøbevidshed ikke
mindst i temauger, og hvor
legepladsen har været et
stort fælles projekt. Mårslet
Skole som den første skole i
kommunen, der fik miljødiplomet og tilmed som den
eneste har fået det fornyet.
• Skolens høje faglige standpunkt, som bl.a. skyldes den
velfungerende elevgruppe
og store forældreopbakning.
• Arbejdet med læseprocessen
i de yngste klasser, hvor læsemappen og minibiblioteket
har en central plads. I den

•

•

•

forbindelse skal Louise Gade
tale med en lærer, der fortæller om arbejdet, og et par elever vil vise deres læsemappe
og fortælle hende, hvordan de
bruger den.
Vi vil også med udgangspunkt
i de afholdte fokusgruppemøder med forældre fortælle om
skole/hjemsamarbejdet på
Mårslet Skole, som er så væsentligt for skolens dagligdag,
og den konstruktive dialog om
det fælles projekt – en så god
og udbytterig skolegang for
eleverne som muligt.
Jeg vil kort komme ind på den
gode modtagelse, som eleverne fra Vestbyen har fået af
klassekammeraterne og deres
forældre, og fortælle, at der,
så vidt vi kan bedømme, sker
en stor sproglig udvikling hos
disse elever, velvidende at det
er en noget kunstig situation
at komme som ”gæst” i Mårslet.
Det største problem, vi ser lige nu, er pladsforholdene på
Mårslet Skole, når vi i løbet af
kort tid går fra at være en tresporet skole til at være mindst
firsporet, samtidig med at antallet af børn i SFO stiger betragteligt. Det vil vi vægte højest i forhold til at problematisere vores hverdag, og derfor
skal det stå alene som kritikpunkt, for at få størst mulig
vægt.

Vi ville også gerne have præsenteret et undervisningsforløb for
mellemtrinnet og de ældste klasser, men det er en kunstig situation at komme kort tid som gæst
i en klasse, og derfor giver det
ikke et realistisk billede. Besøget
er berammet til at vare fra kl.
9.00-12.00, men vi har forespurgt, om det er muligt at fremrykke det til kl. 8.00, for at give
mulighed for at rådmanden og
hendes følge kan deltage i morgensang. I skrivende stund vides
det ikke, om det er muligt.

Foredrag for 8. årgang.
Mandag den 5. marts havde 8.
årgang besøg af foredragsholderen og stand-up´eren Søren Lynge, som talte om ungdomskultur
og ungdomsproblemer. Det er 3.
gang han var på besøg på skolen,
og hver gang har Mårslet Skoles
Venner været medfinansierende.
Ifølge klassernes lærere og eleverne formår han at give dem
noget at tænke over, samtidig
med at han på en underholdende
måde kan give dem nogle gode
råd om, hvordan man finder sin
egen identitet i den kaotiske tid,
som ungdomsårene kan være.
Søren Lynges overordnede budskab til de unge er: ”Man vælger
selv det liv, man vil leve.”
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Skolebestyrelsens indlæg
v/ Erling Sørensen
Skolebestyrelsens årsberetning
2006 /07
For et år siden blev en ny skolebestyrelse sammensat med 3 ”gamle” og 4
nye forældrerepræsentanter. Som noget nyt for vores skole valgte vi at tage på week-end seminar for nye skolebestyrel-ser på Bygholm i Horsens i
april måned.
Dernæst fik vi i fællesskab aftalt
struktur på skolebestyrelses-arbejdet
og hvilke fokusområder der skal arbejdes på i de kommende år.
Byens udvikling – og skolen
Allerede for et år siden var byens udvikling et varmt emne og temperaturen er ikke blevet lavere indenfor det
forgangne år.
Byggekraner og en masse byggeaktivitet er i gang på markerne omkring
byen og de første 100 huse er enten
klar til – eller næsten klar til indflytning. Indenfor de næste par år er der
tegn på at 300 – 400 nye boligenheder vil stå færdige i Mårslet.
Dette giver utvivlsomt en masse nye
elever – og de seneste skoleprognoser
viser da også at vi vil se en forøgelse
af elevtallet
til over 1000 i 2011. Det er der ikke
kapacitet til med de nuværende rammer og vi forsøger nu at komme i dialog med forvaltningen og kommunens bygningskontor om en plan for
en skoleudbygning.
Samtidig er der kommet en ny struktur i Århus Kommune med en børn
og unge magistrat og en organisering
hvor SFO området udvides med 4.
klassetrin. I samme forbindelse er øvrige fritidstilbud omlagt, således at
Fritidshjemmet Asgården fra 1. august i år kommer ind under SFO.
Også her er der kraftige udfordringer
med manglende kapacitet, idet der pr.
1. august skal huses 70 børn end de

nuværende rammer kan bære.
Skole /hjem samarbejde
Kommunikationen mellem skole og
hjem og mellem skolebestyrelsen og
forældrene er vigtig. Skolebestyrelsen
arbejder for en god dialog med forældrekredsen og er altid åbne overfor forældrehenvendelser og ønsker. Ved
starten af dette skoleår foretog vi derfor et serviceeftersyn og et af redskaberne ved involvering af nogle fokusgrupper.
Dette har vist sig meget givtigt og til
stor inspiration for det videre arbejde
med udvikling af skole/hjem samarbejdet på skolen.
En lørdag i november deltog ca. 20
forældre i hel debatdag over emnet
”Hjælp vi har en teenager i huset”.
Skole og sundhed
Ansvar for skolefrokostordningen er
overgået til skolebestyrelsen den 1. januar 2007. I efteråret deltog vi derfor i
diverse prøvesmagninger for at få et
overblik over det udvalg vi faktisk
præsenterer her på skolen.
Aftalen med leverancer fra Beder Skole fortsætter indtil videre og kan under
alle omstændigheder ikke opsiges før
til sommerferien og så er varslet derfra
et år.
Vi skal lave en kostpolitik for Mårslet
skole inden den 31. januar 2008.
Servicetjek af skolens hjemmeside
En stor del af kommunikationen foregår fremover over skolens hjemmeside
og som forældre kommer mere og mere information via forældreintra. Det
første servicetjek over skolens hjemmeside er foretaget og vi må forvente
at det vil være en ”on going proces” i
det/de kommende år med tilpasning af
det der skal eller bør være på en sådan
skolehjemmeside.

Selvom der er flere formelle krav til
noget at det indhold vi skal bringe –
så kan der meget hurtigt komme en
tilstand hvor en hjemmeside som
www.maarslet-skole.dk ”sander til”.
Øvrige programpunkter
Hvert år har sine faste programpunkter og tilbagevendende opgaver som
trafikforhold, legepladsens udformning og udvikling samt arbejdet med
principper og retningslinier.
Trafik foregår både udenfor på vejene omkring skolen og på de nære parkeringspladser. Men så sandelig også
indenfor især lige omkring klokken 8
når skolen starter. Morgensangen har
efterhånden en meget stor tilhørerskare i forældrekredsen og det meget
rart for skolen at mærke denne opbakning. Her skal blot siges at der
også gælder ”trafikregler” indenfor,
såsom vær opmærksom på at undervisningen er startet klokken 8 og tag
derfor afsked med dit barn før morgensang starter og undlad at bruge
din røst på andet end til eventuelt at
synge med.
Skolebestyrelsen har afgivet flere høringssvar blandt andet om skolemediecentret som skulle lukkes i forbindelse med efterårets budgetforlig. Nu
er det heldigvis genopstået i en lidt
anden form.
Den vedtagne ændring af folkeskoleloven betyder, at der fra skoleåret
2006/2007 skal udarbejdes en elevplan for hver elev fra 0. – 10. klasse
med bidrag fra alle fag. Indeværende
skoleår vil være et læreår.
Mangfoldighed – de nye elever udefra var en opgave der kom til skolen
ved starten af dette skoleår. Vi kan på
nuværende tidspunkt med det begrænsede antal elever der rent faktisk
kom – sige at det er vort håb at de
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Skolebestyrelsens indlæg
v/ Erling Sørensen
Forsat fra side 2
fremmedsprogede børn har fået en
god velkomst og vil få en god skolegang på Mårslet Skole.

naivt at tro andet. De fysiske rammer
har afgørende betydning for alle, der
kommer på skolen og har indflydelse
på trivsel, læring, arbejdsmiljø med videre.

Skolens fysiske rammer bliver et væsentligt arbejdsområde de kommende
år.
2007-03-08 /Erling Sørensen

Afslutning
Det var året der er gået –og om lidt
skal vi drøfte det som sikkert optager
de fleste af os allermest; Skolens fysiske rammer.
Med udbygningen af Mårslet vil der
komme flere elever på skolen. Det er

Når man politisk beslutter at udbygge
et område som Mårslet så kraftigt, som
man gør, bør man også sikre, at
”infrastrukturen” følger med. Her er
skolen en hjørnesten for lokalsamfundet. Vi vil ikke bare acceptere en yderligere belastning af de nuværende rammer.

MSV

Af Steen Bille
Stand up og idrætstummel
Der herskede både rullende latter og
eftertænksom tavshed mens stand
up’eren Søren Lynge rullede sit eget
lidt kaotiske liv op for de unge på 8.
årgang. Indimellem muntre historier
om de lette penge han fik fat i som ung
og om det vilde og sjove ungdomsliv
han levede med kammeraterne, dryppede han små fortællinger om sin tankeløse entré i småkriminelle ungdomsmiljøer og stofmisbruget der langsomt
tog til og i sidste ende hindrede ham i

at få en uddannelse.
Hans morale var meget kontant:
Det kan godt være at livet i overhalingsbanen længe synes skideskægt,
men omkostningerne er for store,
når man, som han gjorde, kommer
for tæt på kriminalitet, stofmisbrug
og arbejdsløshed.
Mårslet Skoles Venner bevilgede
2.500 kroner, d.v.s. halvdelen af
udgifterne, til dette stand up arrangement.
Bestyrelsen har også bevilget 700

kroner til at betale for en springinstruktør for de to 6. klasser, der 12.
april besøgte idrætsmekka’et DGIhuset i Århus. Her var der frit spil
blandt airtrack, springgrav og hockeybaner.
Desuden er medlemstallet af Mårslet
Skoles Venner nu nået 172 familier
der hidtil har tegnet et medlemskab
for dette skoleår.
Er dit girokort blevet væk, kan du
stadig nå at indbetale 95 kroner på
giro nummer 619-6364.
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Nyt fra
Af DIDDE, Grøn stue

Fastelavnsfester
Mandag d. 19. februar havde 0., 1. og
3.klassesgruppen fastelavnsfest,
sidstnævnte om aftenen. Der var fantastiske udklædninger i alle grupperne, og børnene hyggede sig blandt
andet med tøndeslagning, stopdans
og konkurrencer i lakridsspisning.
2.klassesgruppen har i skrivende
stund endnu ikke afholdt deres fastelavnsfest.

Kulturprojekt
Dette års kulturprojekt, der er et samarbejde mellem 2. og
3.klassesgruppen, bliver i år implementeret i sommerens SFOfestival.
Den løber af stabelen d. 7. og 8. juni
og det bliver spændende at se, hvad
kulturprojektet udvikler sig til den
anledning.

Handleplaner
Vi er i år i gang med at lave deciderede handleplaner på hvert enkelt barn,
sideløbende med lærernes elevplaner.
Handleplanerne fokuserer blandt andet på barnets personlige og sociale
udvikling og hvordan vi skaber de
bedste forudsætninger herfor. Det er
dog et prøveår, da der endnu ikke, fra
forvaltningens side, er krav om handleplaner i SFO-regi.

Medarbejderudviklingssamtaler
Ledelsen afholder for tiden de årlige
MUS-samtaler. Samtalerne bliver
blandt andet benyttet til en status over
den enkeltes arbejdsliv og til at diskutere eventuelle ønsker om udvikling.

SFO skakturnering
I løbet af de sidste par måneder har
den årlige SFO skakturnering i Århus
Kommune været afholdt. Et hold
drenge fra 3.klassesgruppen har vundet finalen over Elev Skoles SFO og
har nu flotte medaljer hængende derhjemme.
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Mårslet Skole

Af Emma, Niklas, Frederik og Mathilde fra 4.c

www.maarslet-skole.dk

Vi har nu arbejdet med Astrid Lindgren i ca. 6 uger. Astrid Lindgren var
en meget berømt forfatter. Hun har
bl.a. skrevet bøgerne: Pippi Langstømpe, Emil fra Lønneberg, Brødrene Løvehjerte og mange andre.
Astrids bøger er oversat til ca. 75
sprog. Hendes bøger er trykt i 100 millioner eksemplarer.

E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

I 1996 kom et svensk frimærke med
Astrid Lindgrens portræt. Hun modtog
som den første lego prisen som kommer fra Danmark.
Der er også lavet 55 film over Astrid
Lindgrens bøger. I Tyskland er over
100 skoler opkaldt efter Astrid.
Hver eneste uge året rundt kommer der
over 100 breve til hende. Mange af
dem er fra børn der har læst hendes
bøger og gerne vil fortælle hende hvad
de synes om dem.
Astrid Lindgren har en sekretær til at
hjælpe, men alligevel kan hun ikke nå
at svare på alle de breve og det var hun
ked af.
Som barn opholdt Astrid sig lige så
meget på tagryggene og oppe i træerne
som nede på jorden.
Langt oppe i årene har hun haft svært
ved at modstå et godt klatre træ.
Astrids fantasi og mange påhit er penge værd. Mange penge!

I sin dagbog skriver hun:
”Penge har tjent mig værre end nogen.
Jeg vil ikke have penge”.
Styrtende rig er hun nu ikke blevet.

Telefon: 86290388
Hun giver mange penge væk og i Sverige betaler man også meget i skat. Flere
gange i livet har Astrid protesteret højlydt hvis hun mente at noget var helt
galt.
Det gælder først og fremmest børn, dyr
og miljø.

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

I sine mange bøger er Astrid fortaler for
liv, fred og frihed. Det kæmpede hun
også for i det ” Virkelige liv ”.

Adm. leder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk

Fakta om Astrid Lindgren

Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk

Astrid Lindgren er født d. 14/11 –
1907.
Hun døde d. 28/01- 2002 og blev 94 år.
Hendes navn er: Astrid Lindgren.
Søskende: Storbror Gunnar og lillesøster Stina og Ingegerd.
Forældre: Far Samuels August og mor
Hanna.
Børn og mand: Hendes mand Sture og
deres to børn Lasse og Karin.
Kendt for: Hendes Forfatterskab.
Hendes bøger er trykt i ca. 100 millioner eksemplarer.
Astrids bøger er oversat til ca. 75
sprog.

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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EGNSARKIVET
Egnsarkivet er åben for alle interesserede den anden onsdag i hver måned fra
kl. 16,00 til 17,30. Indgangen er fra skolens parkeringsplads på Obstrupvej.
I april måned er det onsdag den 11.april
Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte

Edvard Borgbjerg - til. 86 29 21 48
Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80

Adresser og åbningstider
for andre lokalhistoriske
arkiver kan ses på
www.danskearkiver.dk/
klik på ’arkivvejviser’

Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

OMVISNING I MÅRSLET KIRKE
LØRDAG DEN 14. APRIL KL. 14
Lokalhistorisk Forening indbyder til en lokalhistorisk eftermiddag i kirken, hvor Hans Møller
vil fortælle om kirkebygningen og vise og fortælle historien bag det, vi i dag ser i kirken.
Varighed: ca. 1½ time - Alle er velkomne.
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I opstandelsen samles alle tråde
Af sognepræst Hanne Davidsen

Man siger at
mennesket i dag er
blevet mere individualistisk end nogensinde. Hvert
enkelt individ har
sit eget livsprojekt.
Man sætter sine
egne mål, arbejder
på at nå dem og må
selv tage ansvaret for sit liv. Man er
ikke længere en del af en sammenhæng, men sin egen lykkes smed. Er vi
blevet superindividualister (eller egoister?), der udelukkende stræber efter
vore egne behovs tilfredsstillelse?

og vi lever ligesom hver for sig.

Langfredagserfaringer
i det daglige
En anden ting er at tråde, der har
været knyttet sammen ikke kan
”saves” over. En tråd kan briste, en
forbindelse afbrydes, men alligevel er
man forbundet. Når børnene f.eks.
flytter hjemmefra kappes forbindelsen
til hjemmet, alligevel hører forældre
og børn sammen for altid. Også båndet
til de døde vil altid være der. De døde
er borte, men ikke glemt.
Det jeg vil sige med alt dette er, at vi
i vort daglige liv gør en lang række
langfredagserfaringer. Erfaringer af
tab og forviklethed, oplevelse af at
vort liv er fuld af løse ender, veje, der
endte blindt. Lyset er forsvundet, og
mørket sænker sig.

levende kalder han på os og skænker
os udvej, håb og sammenhæng!
Det hedder i en moderne salme om
dette møde med den opstandne:
Da samles alle tråde
hos Gud, som følger mig,
og som på sælsom måde
bli’r håbet på min vej.

Påskemorgen –
alle tråde samles hos Gud

Både Jesu egen livshistorie og vor
livshistorie samles påskemorgen. Hans
liv havde ikke været forgæves, ikke
spildt, ikke meningsløst. Gud greb ind
og oprejste ham, samlede de løse ender og skrev dramaet færdigt. Med
opstandelsen faldt hans livs mosaik på
Vi er forbundet med hinanden
plads. Således er det også for os, der
Vi må alle indrømme, at vi er forsidder tilbage, os efterladte, os der robundet med hinanden og dybt afhængider med vort liv og ingen rød tråd kan
Påskemorgen for kvinderne
ge af hinanden. I dag siger vi, at det er
finde, ingen sammenhæng kan øjne.
ved graven
vigtigt, at vi har et netværk - altså tråde
Kristus opstod, banede vejen, knyttede
ud til hinanden.
Men påskedag bryder lyset ind over båndet til Gud, for at også vi skal opDet begynder med at en tråd klippes dette sortsyn. Påskedag eksploderer
stå og få liv i Gud. For Kristi skyld
over, navlestrengen/tråden. Til sidst med lys. Vejen åbnes, bladet i bogen
samles alle vore tråde hos Gud, han
klippes livstråden over, og vort øje
vendes, der kommer mere, der er mere væver vort livs biografi, skaber mebrister. Men ind imellem er vort liv
at fortælle om vort liv, vi skal ikke
ning i det vi ikke forstår og lover os
fuld af tråde, der vikles ind og ud af
forblive i vildrede; døren står på klem, oprejsning for vor smerte og savn.
hinanden. Kærlighedsbånd bliver knyt- og du kan komme ud af mørket, ud af
Således sendes vi ud af gravens mørtet. Mange livstråde bindes, nogen
graven, ud af nettet af filtrede tråde.
ke ligesom kvinderne. Vi skal ikke stå
gange føler man, at man er ved at blive
Kvinderne kom ud til graven fuld af stille, lade os låse fast af stramme knukvalt, andre gange ligger trådene sig
sorg, fortvivlelse, skuffelse; desorien- der af bekymring. Påskemorgen sætter
blidt og ømt om ens hjerte, men altid
teret og rådvilde var de og samti-dig
os fri for bekymring og sender os ud i
er de kilde til både glæde og til sorg.
tynget af den ubønhørlige ro, som dø- livet. Hvordan det hele ender, om det
Det hænder også vi bliver lidt løs på
den giver. De var stadig forbundet
går op, om der er retfærdighed til, om
tråden. Men så strammes tøjlerne igen. med Jesus, de havde været forbundet
vi når det hele, alt det skal vi slet ikke
Når vi ser tilbage på vort liv forsøger med ham i livet og var det nu fremde- bekymre os om. Vi skal simpelthen
vi ofte at finde en rød tråd. Nogen gan- les i døden. De havde elsket ham og
bare leve og elske og lade Gud om
ge taber vi tråden, men vi kæmper og kunne ikke slippe ham, men vejen til
resten. Han har det overblik vi mangprøver at tage tråden op igen. Vi håber ham endte blindt, de kunne ikke nå
ler. I tillid til hans skabermagt og
at alle tråde samles til sidst og bliver
ham mere.
livsvilje kan vi trygt overlade det til
til et mønster. Men oftest sidder vi tilMen det forunderlige skete: Han
ham at skabe sammenhæng i vort livs
bage med mange, mange løse ender.
kom dem i møde. Som den opstandne fragmenter.
Det er nemlig så svært med alle de
kunne han nå dem. Påskeevangeliet til
Vi ønsker alle en rigtig
tråde, med al den afhængighed, for alt dem og os er, at Kristus lever, og kan
for ofte glemmer vi at skønne på det,
forbinde sig med os! Fra livet som den

GOD PÅSKE!
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Udvidet kirkesang
De tre sognekirker i Astrup, Hvilsted og Tulstrup, har i længere tid
været uden kirkesanger. Det er der
nu kommet en
løsning på, idet
sognemedhjælper
Mette Grøn Bugge (billedet) har
sagt ja til at betjene de tre sog(Foto: Jørgen Lauritsen)
nekirker fra 1.
januar 2007.
Mette Grøn Bugge, der også har en
uddannelse som kirkesanger, har siden september 2006 været sognemedhjælper i Mårslet og fungerer
fortsat også som afløser ved gudstjenesterne i Mårslet Kirke.
JL

Kirkekaffe
Søndag den 15. april serveres
der kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Ferie
Sognepræst Hanne Davidsen holder ferie fra tirsdag d. 10. april til
og med søndag d. 15. april.
Embedet passes den 10. og 11. april
af sognepræst
Jette Rosenberg Christiansen,
Tiset præstegård,
Gl. Horsensvej 77,
8355 Solbjerg. Tlf. 8692 7330
mail: jrc@km.dk
Fra den 12. til 15. april er det så
sognepræst
Anne Nicolaisen,
Astrup.
Tlf. 8692 7454.

Mårslet Kirke

Kirketider i april
SØNDAG d. 1. april kl. 10:00
Palmesøndag
Matt. kap. 21, vers 1—9
Jesus kommer til Jerusalem
kl. 14: Familiegudstjeneste
HANNE DAVIDSEN.

er en åben kirke, hvor alle i dagtimerne - mellem kl. 8 og 17 er
velkomne til at stresse lidt af fra
hverdagens travlhed og nyde
stilheden og roen i det smukke
kirkerum.
På hverdage med planlagte
kirkelige handlinger i dagtimerne (begravelser, bryllupper) holdes kirken dog lukket fra morgenstunden.

Menighedsrådets
næste møde afholdes
tirsdag den 17. april kl. 18:30 - 22
i Sognehuset.
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.

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.

TORSDAG d. 5. april kl. 17:00
Skærtorsdag
Matt. kap. 26, vers 17—30
Jesus spiser påskemåltid med sine disciple
JETTE R. CHRISTIANSEN
FREDAG d. 6. april kl. 10:00
Langfredag
Jesus korsfæstes
Liturgisk gudstjeneste
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 8. april kl. 10:00
Påskedag
Mark. kap. 16, vers 1–8
Nyheden om Jesu opstandelse
HANNE DAVIDSEN.
MANDAG d. 9. april kl. 10:00
2. påskedag
Luk. kap. 24, vers 13–35
De to disciple på vej til Emmaus
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 15. april kl. 10:00
1. søndag efter påske
Johs. kap. 20, vers 19—31
Jesus viser sig for disciplene
ANNE NICOLAISEN
SØNDAG d. 22. april kl. 10:00
2. søndag efter påske
Johs. kap. 10, vers 11—16
Jesus er hyrden
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 29. april kl. 10:00
Konfirmation, 7.a
HANNE DAVIDSEN

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

Kildevang
Der afholdes påskegudstjeneste i dagligstuen
onsdag den 4. april kl. 14:30
Mårslet Kirkes dygtige kor medvirker.
Vi begynder som sædvanlig med en kop kaffe fra kl. 14.
Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.

* * *

Kirketider i maj
Søndag d.
Søndag d.
Torsdag d.
Søndag d.
Søndag d.
Mandag d.

6. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj

kl. 10:00 HD
kl. 10:00 HD
kl. 10:00 HD
kl. 10:00 HD
kl. 10:00 HD
kl. 10:00 HD
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konfirmationer i mårslet kirke 2007

7.a

Søndag, den 29. april kl. 10
ved
sognepræst Hanne Davidsen

Amanda Dahlia Møller
Anna Sass Majlund
Benjamin Nørup Agerholm
Camilla Tryk
Emil Nikolaj Geer
Gustav Engedal Bjerre
Ida Søndergaard Lauridsen
Joachim Kahr Rasmussen
Joachim Kaae Simonsen
Lasse Olsen
Laura Holmstrup Kammersgaard
Line Rohde Mikkelsen
Mathias Bendix Blaabjerg
Mathias Friis Sørensen
Mia Deckert Poulsen
Michael Fevejle Christensen
Nicolaj Jæger Jacobsen
Pernille Hedegaard Plougstad
Simon Arndt
Trine Harup Holm

7.b

Fredag, den 4. maj kl. 10

7.c

Søndag, den 6. maj kl. 10

(St. Bededag)

ved
sognepræst Jette Rosenberg
Christiansen

ved
sognepræst Hanne Davidsen

Amalie Borg Houlberg Thomsen
Anders Dalby
Anne Leth
Benjamin Færge D'Souza
Carl Jonathan Odorico Sejersen
Charlotte Stensgaard Henriksen
Christian Voss Barlach
Christoffer Schmidt Carstensen
Clara Skovlund Nielsen
Emil Alnor Christensen
Emma Bundgaard Nielsen
Jakob Hjortshøj
Johanne Aagaard Bonde
Jonas Ruby Sandemann Rasmussen
Markus Hahn-Hundsdahl
Mia Nyløkke Stengaard
Mikkel Reffstrup Pedersen
Morten Mulvad Riget
Pernille Leth
Sabine Emilie Fennefoss Bye
Sofie Nathalia M. Godiksen

Allan Madsen
Andreas Sejersdahl Mikkelsen
Camilla Helge
Casper Clausen
Cathrine Birn
Cecilie Bang Rasmussen
Christine Hallager Andresen
Emma Sophie Uni Rossau Rasmussen
Kamilla Koch Tofte Rasmussen
Klaus Bruun Jensen
Kristine Kaimer Rasmussen
Line Vejgaard Kjær
Maja Haugaard Sørensen
Michael Lima Jensen
Michael Schmidt Sørensen
Michelle Legarth Iversen
Nathalie Rebsdorf Nilsson
Niels Kjærgaard Madsen
Nikolaj Kilden Olssen
Rasmus Krogh Jensen
Sascha Buch
Silja Isabella Theibel
Thomas Nørgård Pedersen
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Fastelavn i Mårslet:

Udklædningskunst og traditioner
Fantasifulde kostumer prægede årets fastelavnsarrangement i kirke og sognehus
bidt til bolle og mange kastede sig
ud i en fejende kostedans.
Mette Grøn Bugge havde taget sin
egen meget gamle dåbskjole med og

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Fastelavn. Der er nu noget særligt
ved at kunne klæde sig ud, måske til
ukendelighed, bare for sådan en enkelt
dag og så til festlig fastelavnsgudstjeneste i kirken, slå katten af tønden i
præstegårdshaven og til sidst fastelavnsfest i Sognehuset.
Det var et stort program, de mange
børn skulle i gennem denne fastelavnssøndag
Gudstjenestens tema var dåben. Minikonfirmanderne var blevet opfordret til
- hvis det var muligt - at få fat i deres
egen dåbskjole, som så skulle bæres ind
i kirken ved gudstjenestens begyndelse.
Det var lykkedes for 6 minikonfirmander.

I dagens anledning var det tilladt at
tage våben med ind i kirken!
slagning i præstegårdshaven. Da de
genstridige tønder langt om længe
var slået ned, gik både børn og
voksne til fastelavnsfest i Sognehuset.
Der blev serveret fastelavnsboller
og sodavand, kaffe og the, og sognemedhjælper Mette Grøn Bugge
havde arrangeret forskellige små
konkurrencer: Snørebåndsspisning
med hænderne på ryggen; der blev
Mette Grøn Bugge fortæller om sin
egen traditionsrige dåbskjole.

Dåbskjolerne bæres ind i kirken
Der var barnedåb fastelavnssøndag,
og efter dåbsfølget kom så de 6 med
deres dåbskjoler, som blev anbragt på
et bord i korbuen.
Efter gudstjenesten var der tønde-

fortalte om, hvordan den oprindelig
havde været hendes mosters konfirmationskjole. Den var syet om og
siden anvendt mange gange i familien. I kanten var broderet navne på
alle dem, der siden havde båret den,
og Mette var altså den første.

Sognehusets store sal var tætpakket denne fastelavnssøndag.

Flere billeder
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Kvinde i en
mandeverden
Det var en veloplagt, højgravid
rådmand og tidligere borgmester i Århus, der var gæst i Hyggeklubben torsdag d. 8. marts. Og vi kom vidt omkring denne eftermiddag med Louise
Gade, der fortalte om sin opvækst som
landmandsdatter i et politisk engageret
hjem på en gård i Thyholm.
Vi hørte, hvordan hun om vinteren,
når sneen lukkede vejene, brugte ski
for at komme de 8 km til skolen i Odby. Der var levende beskrivelser af
lærer-frøkenen med stort ”F” og lærerne med deres dyder og særheder.
Efter kaffepausen fortalte Louise
Gade, hvordan hun som jurastuderende blev aktiv i Liberale Studenter og
VU i Århus. Siden tog det fart, hun
kom i byrådet som 21-årig, og da hun
afløste Hans Schiøtt som formand for
venstres byrådsgruppe, var vejen banet
til borgmesterposten. (2001-05)
JL

(Foto: Jørgen Lauritsen)

Månedens udstiller
Fra den 16. april og frem til den 15.
juni er det Eva Dahl, Mårslet, hvis
værker pryder
væggene i Sognehuset.
Eva Dahl siger
selv, at hun ofte
tager udgangspunkt
i noget konkret, når
hun maler, og så
forandrer maleriet
(Foto: Jørgen Lauritsen)
sig til noget abstrakt i løbet af maleprocessen.
Andre gange opstår maleriet indefra og kommer spontant til udtryk på
lærredet.
Hun bruger ofte stærke farver op
mod hinanden. Der er ikke noget
egentlig motiv at finde, men ved fantasiens hjælp kan den enkelte tilskuer
så selv danne sine motiver.
JL

12.
APR

Mårslet
Hyggeklub

Århus bliver storby

(Privatfoto)

Det bliver en
interessant, nostalgisk eftermiddag, når lokalhistorikeren Per
Krogh Jensen
(billedet) kommer på besøg i
Hyggeklubben
torsdag den 12.

april kl. 14:00.
Tiden skrues tilbage til årene fra
1945 til 1972 med beretninger om,
hvordan vi oplevede udviklingen i Århus i dette kvarte århundrede.
Per Krogh Jensen kalder sit foredrag
Århus Krøniken, og det ledsages med
massevis af lysbilleder fra perioden,
billeder han for en stor dels vedkommende selv har taget.
Per Krogh Jensen (63) er født på
Trøjborg, opvokset på Frederiksbjerg,
Marselisborg Allé og Sct. Pauls Kirkeplads. Bor i dag i Skåde. Han har altid
interesseret sig for lokalhistorie, og da
han som 13-årig fik sit første fotografiapparat, begyndte han at fotografere
bygninger, som skulle rives ned. Per
Krogh Jensen holdt sit første lysbilledforedrag i 1980 og nu kommer han så
til Sognehuset i Mårslet.
Torsdag d. 12. april kl. 14:00 - 16:00
(I pausen serveres kaffe/the/bagværk for 20 kr.)

Heldagstur i maj
Nu er vinteren så endelig definitivt
forbi, foråret er kommet og naturen
springer ud i al sin frodighed.
Reservér allerede nu torsdag den
10. maj til Hyggeklubben’s traditionsrige forårsudflugt, der i år går til
Fur med stor, moderne turistbus.
Pris pr. deltager kun
125 kr. inkl. middag og kaffe.
Nærmere information i majnummeret af Mårslet Bladet.

SOGNEHUSET
I APRIL
Søndag d. 1. april
Afslutningsarrangement for minikonfirmanderne efter gudstjenesten kl. 14:00
Onsdag d. 11. april
Spejdernes forældremøde
kl. 19:00
Torsdag d. 12. april
Hyggeklubben
Århus krøniken (se her på siden)
kl. 14 - 16
Tirsdag d. 17 april
Menighedsrådsmøde (lille sal)
kl. 18:30 - 22:00
Onsdag d. 18. april
Indre Mission (se omtale)
kl. 19:30
Torsdag d. 19. april
Storhøj beboerforening
Generalforsamling
kl. 19:00
Fredag d. 20. april
Fredagsspisning
kl. 18:15
***
Hver mandag
Mariehønen (lille sal)
kl. 16:15 - 17:30
Lærkereden (store sal)
kl. 16:15 - 17:30
Ørnereden (store sal)
kl. 19:00 - 20:30
Hver tirsdag, onsdag og torsdag:
Konfirmandundervisning
kl. 8:00 - 9:30
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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Friluftsgudstjenesten 2007:

”Skuespillere” søges!
Igen i år skal der opføres et liturgisk drama ved friluftsgudstjenesten i Bomgårdshaven i Mårslet (det grønne område på vej til SuperBrugsen).
Friluftsgudstjenesten er en del af Mårslet Byfest og kommer til at finde sted
søndag den 19. august kl. 11.00.

Medlemmer af teatergruppen ”Åben Himmel” opførte et liturgisk drama ved
friluftsgudstjenesten den 20. august 2006.
(Foto: Jørgen Lauritsen)
Temaet for gudstjenesten bliver: LIGEVÆRDIGHED FOR GUD. Jakob
Sheppard skal instruere dramaet.
Der holdes et kort orienterende møde onsdag den 18. april kl. 17.00 i Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4. Kom til dette møde og få mere at vide.
Der skal øves 8 gange inden sommerferien og tre gange i ugerne op til gudstjenesten (én gang i uge 32 og to gange i uge 33).
Øvningen finder sted i Mårslet Sognehus kl. 19:00 - 21:00.
Der kræves ingen kvalifikationer for at være med – kun frisk mod, lyst til at
bruge sin krop og lære nogle nye mennesker at kende.
Du kan tilmelde dig til sognepræst Hanne Davidsen, 8629 0234 eller
eller du kan bare møde op og ”snuse” d. 18. april.

davidmaa@post.tele.dk

HD

Soul Mates i Mårslet Kirke

Der var swing, pop, rock og klassisk jazz på repertoiret, da vokalgruppen Soul
Mates gav koncert i Mårslet Kirke torsdag den 8. marts. De dygtige unge sangere indfriede helt forventningerne til rytmisk á capella musik. (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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Sognene i Århus syd:

Samarbejde i en krisetid
Nødvendigheden af et mere formaliseret samarbejde i mellem sognene i Århus Syd
til debat på et stormøde på Diakonhøjskolen i Højbjerg.
Tekst og foto:
Jørgen Lauritsen

Snestormen rasede udenfor denne
onsdag aften den 21. februar, og det
var da også årsagen til, at ikke alle
medlemmerne fra de 15 menighedsråd i Århus Søndre Provsti kunne nå
frem til en debataften over temaet:
”På hvilke områder vil det være
frugtbart, at sognene i provstiet arbejder sammen?”
Det var provst Knud-Erik Bager
Jensen, Højbjerg, der havde inviteret,
og efter en kort
velkomst, lagde
han afviklingen
i hænderne på
en dynamisk og
sprudlende Erling Andersen,
der er lektor ved
Folkekirkens
Erling Andersen institut for præsteuddannelse.
Og det var de barske, nøgne kendsgerninger, der blev lagt frem:
- Folkekirkens medlemstal falder
med 0,5% om året og vil om få år
ligge på 80%.
- Kirkeskatteprocenten er gennem
de sidste 10 år steget 10%.
- Udgifterne til kirkefunktionærer
er steget med 20% over de sidste 15
år.
Det er modsat rettede kurver, der
ikke er acceptable, hvis sognestrukturen skal bevares, og beslutningskom-

petencen - der i dag ligger ude i sognene - skal fastholdes, så er det helt
nødvendigt med nye samarbejdsformer.
Lovgivningen giver nye rammer
for samarbejde på tværs af sognegrænserne, og Erling Andersen fastslog at:
- hvad et menighedsråd kan gøre
alene nu, kan de så også - uden at
spørge - gøre sammen med andre, og
- ved 2/3 flertal af sognene i provstiet kan der besluttes et formaliseret
samarbejde.
Det er helt op til det enkelte sogn
om man vil deltage, men alle skal
alligevel være med til at betale fællesudgifterne!
Med disse ord blev det så pålagt
deltagerne, at nedfælde konkrete ideer til eksempler på samarbejde.
Sognene var i forvejen godt blandede, så der blev udvekslet mange
ideer og tanker på kryds og tværs.
Herefter blev forslagene tematiserede på store plancher, så alle kunne
se dem.
Ikke uventet var der et helt klart
ønske om i hvilken retning et formaliseret samarbejde ville kunne finde
sted, udmøntet i 2 hovedtemaer:
- Administration
- Aktiviteter
I den efterfølgende debat var der et
udbredt ønske om, at de ”tunge” po-

ster som f.eks. bygnings- og personalerelaterede opgaver, der ofte kræver
stor faglig indsigt, kom væk fra de
enkelte menighedsråd.
Der lød dog også kritiske røster, som
forudså menighedsrådenes umyndiggørelse ved en central styring. Andre
var imod tvang og ønskede mere et
samarbejde udformet som et tilbud til
de enkelte sogne. Flere mente, at et
øget samarbejde ville gå ud over nærhed og sognebevidstheden i de enkelte
sogne.

Vor egen sognepræst Hanne Davidsen (billedet) betonede vigtigheden
af at bevare nærheden i den lokale kirke: ”Folk skal kende og føle sig trygge
ved præst, personale og betjening.”
Det var rigtig mange tanker og ideer,
der blev vendt. Nu bliver det så spændende at se, hvad der kommer ud af
anstrengelserne.
Og efter et par livlige og tankevækkende timer inde i varmen, kæmpede
deltagerne sig så hjemad i et forrygende vintervejr.
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Alle aftaler om kirkelige
handlinger - træffes med sognepræst
HANNE DAVIDSEN,
Attester: Dåbsattester, navne- og vielsesattester m.v. udstedes af sognepræsten.
Fødsler: Alle fødsler, uanset hvor i
landet de finder sted, skal anmeldes i
det sogn, hvor moderen bor. Anmeldelse foretages på en særlig blanket, der
normalt udleveres af jordemoderen.
Anmeldelse skal foretages senest 2
dage efter fødslen.
Ved anmeldelsen skal forældrenes
dåbs– eller navneattest samt evt. vielsesattest medbringes.
Vielse: Henvendelse skal først ske til
bryllupskontoret på Rådhuset. Når prøvelsesattest herfra foreligger, skal denne
samt parrets dåbsattester medbringes
ved aftalen med sognepræsten.
Dåb og navnegivelse: Ved dåb opgives
navn og adresse på mindst 3 og højst 5
faddere. Et barn skal navngives med
fornavn og efternavn senest 6 måneder
efter fødslen.
Begravelse eller bisættelse: Dag, klokkeslæt og salmer aftales med præsten,
der også gerne hjælper med øvrige oplysninger.
Vær opmærksom på at
KUN ORIGINALE ATTESTER
MODTAGES
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Den nye navnelov

Når Vinther bliver til Sommer
Den 1. april 2006 trådte den nye navnelov i kraft
af præstesekretær Henny Margrethe Bauning

Lov nr. 524 af 24/6.2005 har i det sidste
års tid givet sognene en del ekstra arbejde.
Formålet med navneloven er, at man næsten selv kan
bestemme, hvad
man vil hedde,
vel at mærke,
hvis man ønsker
et godkendt drenge /pigenavn eller
et frit efternavn.

Henny Margrethe
Bauning

Familiestyrelsen
udgiver navnelister på sin hjemmeside

www.familiestyrelsen.dk/navne.
Her kan man selv søge, hvad der er frit
tilgængeligt. Er der under 2000, der bærer
et bestemt efternavn, er navnet beskyttet
og står ikke på nævnte liste og kan derfor
ikke tages.
Navneloven giver mulighed for at bortkaste sit efternavn og antage sit mellemnavn som efternavn iht. lovens § 4, stk 1,
nr 3 – noget rigtig mange har ønsket. Man
har med den ny navnelov fået mulighed
for at hedde det, man er blevet kaldt og er
kendt som. Det er jo godt.
Pr. 1. juli justeredes loven, således at man
ved vielsen kan ændre navn på bryllupsdagen, dog med ægtefællens samtykke.

Det er også noget, mange benytter sig af.
I den anledning skal man vide, at har
man én gang givet sit navn videre, kan
man risikere, det kommer ud af slægten
f.eks ved skilsmisse. Den, der har fået
navnet kan videregive navnet til en ny
ægtefælle/samlever og evt. børn.
Navneændringer skal altid foretages i
bopælssognet, hvor man kan henvende
sig for at få de godkendte blanketter. Det
er også muligt selv at hente blanketterne
med vejledning fra internetadressen
www.personregistrering.dk .
I Mårslet Sogn var der før den ny navnelovs ikrafttræden ca. 14 navneændringer
om året. I 2006 er der behandlet 90 sager. Især i starten gav det en lang sagsbehandlingstid, hvilket der stort set har
været forståelse for. Tak for det.
Navneændringer har indtil videre været
gratis. Det bliver der lavet om på her i
2007, idet der skal indføres et gebyr på
navneændringer. Hvornår og hvor stort
gebyr vides i skrivende stund ikke. Så
indtil videre koster det ikke noget at få
foretaget en navneændring.
Ved enhver navneændring får man en
attestation af navneændringen samt en ny
fødsels- og dåbsattest eller en ny fødselsog navneattest. Det er disse attester, der
beviser, hvad man hedder. Til forskel fra
tidligere står det aktuelle efternavn på
dåbs- /navneattesten. Vielsesattesten er
kun et bevis på, at der er foretaget en
vielse.
Mårslet Sogn, Århus Kommune:

Kirkelig statistik 2006
2006 (2005)
Fødte……………………... 37
Døbte…………………….. 39
Navngivne………………... 4
Døde……………………... 42
Jordfæstelser……………... 11
Bisættelser……………….. 22
Vielser……………………. 13
Kirkelig velsignelse
af ægteskab……………….. 2
Konfirmerede…………….. 73
Minikonfirmander………… 66
Udtrædelser af
Folkekirken………………. 16
Optagelser/genoptagelser…. 1
Navneændringer………….. 90

(39)
(56)
(4)
(29)
(2)
(22)
(18)
(6)
(67)
(62)
(3)
(5)
(13)
HMB
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Sogneindsamlingen 2007:

HIV og AIDS på dagsordenen
Det indsamlede beløb i Mårslet kom ikke helt op på sidste års rekordniveau.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Det summede af liv og aktivitet i Sognehuset i Mårslet denne søndag den 4.
marts 2007.
Det var dagen for den store landsdækkende sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps indsats for at
standse udbredelsen af AIDS i Afrika.
Der havde meldt sig 49 indsamlere og
heraf kom fra Testrup Højskole ikke
mindre end 19 unge mennesker, der
ville bruge et par timer i den gode sags
tjeneste.
Der blev traditionelt budt på en gang
varm suppe, og efter registrering og
tildeling af ruter blev der i de næste par
timer stemt
dørklokker
overalt i
Mårslet.
Da slutre- Alle aldersklasser var repræsenterede, og mange så det som en familieopgave.
sultatet blev
met 27.009 kr. Lidt mindre end
gjort op sidst 2006, hvor det var 28.700.
på eftermidSusanne Lauritsen og dagen var
Hele landet:
Astrid Bruun Bertelsen. der indkomResultatet som i 2006.
Om landsresultatet siger generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp
Henrik Stubkjær:
-”På landsplan var beløbet som
sidste år, 14 millioner kr. og det på
trods af et markant færre antal indsamlere ikke mindst i København.”
Optællingen af de mange penge var lagt i
Når resultatet alligevel blev så
hænderne på Knud Erik Aaen og
godt, skyldes det rekordstore indElse Marie Hulemose.
samlinger i mange landsogne og et
helt nyt samarbejde med Coop:
-”Vi er meget glade for, at alle
Anna Johnsen registrerer
Coops butikker samt en del indkøbsog uddeler raslebøsser.
centre har været så venlige at lukke
vores indsamlere ind, så de mange
mennesker, der var på indkøb, også
fik chancen for at give et bidrag,”
I alt 19.000 indsamlere var ude
med raslebøsserne i 1.250 af landets
kirkesogne.
-”Vi har nået de 14 millioner, som
vi håbede på. Og resultatet er ekstra
flot, når man tænker på, at danskerne for kun 14 dage siden gav 56 millioner kroner til Danmarksindsam- En glad koordinator, Britta Nicholson,
Kortet over den rigtige rute findes frem. lingen,” slutter Henrik Stubkjær.
præsenterer her resultatet: 27.009 kr.
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Indre Mission
Hvordan når vi målet?
Vi mennesker sætter os mål. Vi laver
en plan og forfølger målet.
Vi kender det i politik, i sport, i fritiden, i
vores personlige udvikling o.s.v.
Også Gud har sat sig
et mål. Han vil, at alle
mennesker skal frelses,
og derfor har han virkeKnud Dalsgaard liggjort en frelseplan i
Hansen
kærlighed, altså ikke
ved at glemme mennesker og verden omkring sig, men tværtimod ved personligt
at komme hvert enkelt menneske i møde.
Gud gør sin kærlighed kendt først og
fremmest gennem Jesus Kristus, hans liv,
død og opstandelse.
Men også enhver, der tror på Jesus, vil
Gud bruge aktivt til at være hinandens
medspillere, have omsorg for hinanden,
netop for at Guds plan med hvert
enkelt menneske må lykkes.
Bymissionær Knud Dalsgaard Hansen i
Mårslet Sognehus
onsdag den 18. april kl. 19:30
Knud Dalsgaard Hansen (51) er uddannet socialpædagog og diakon fra Diakonhøjskolen i Højbjerg. Han har været indremissionær i 19 år, først i Fredericia,
siden i København og fra sommeren 2004
ved Bethania i Århus nord. Det er gennem
tiden blevet til en omfattende foredragsvirksomhed og interesse for besøgstjeneste og omsorgsarbejde for ældre medborgere. Knud Dalsgård Hansen er gift med
Konstance og har 3 voksne døtre på 18,
20 og 22 år.
(Foto: Jørgen Lauritsen)

27

De tre børneklubber
Lærkereden

Ørnereden

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

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

Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år, der mødes i Sognehusets
lille sal hver mandag kl. 16:15- 17:30. Vi synger, leger,
hører små fortællinger fra Bibelen og andre aktiviteter.
Vil du vide mere om Mariehønen så kontakt:
Jette Kristoffersen,
Bedervej 74,
tlf. 8628 9965

eller

Susanne Lunderskov,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8621 2186.

Fælles familiespisning
i Sognehuset
fredag d. 20. april 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.

Interessant
gudstjenesteforsøg
Sognepræsten i Hjortshøj Kirke Morten
Skovsted (billedet) går nye
veje for at få nye kirkegængere i tale.
Begrebet FRIRUM skal
erstatte den traditionelle
højmesse én gang om måneden og være fri for
(Privatfoto)
bundne ritualer, fri for
autoriserede salmebøger og fri for faste
bibeltekstrækker. FRIRUM vil være båret af musik og sang på dansk og engelsk. Det meste af musikken vil være af
nyere dato, og orglet er permanent erstattet af klaver. Prædiken og bønner vil
foregå på nudansk, og der vil ofte indgå
dialog, interviews og multimedier i guds-

tjenesten. Alt dette skal ikke gøres for at
provokere men for at formidle det gamle
budskab på en tidssvarende måde - i et
nutidigt sprog og ledsaget af nutidig musik.
Det er ingen hemmelighed, at FRIRUM især henvender sig til de yngre dele
af menigheden, herunder børnefamilierne,
på baggrund af et ønske fra medlemmer
af menigheden og med godkendelse fra
både menighedsråd og biskop.
Det er meningen, at menigheden selv
skal være med til at forme og udvikle en
gudstjenesteform, der passer lige præcis
til den menighed, der vil samles i fællesskab omkring FRIRUM på de givne søndage. Menigheden er dem, der kommer
og dem, der engagerer sig. Første gang
der er FRIRUM er 22. april kl. 14.
JL
Redaktion: Jørgen Lauritsen jlt@pc.dk
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SE PÅ KUNST I PÅSKEN
Hvorfor gør vi det? Hvorfor gider vi
egentlig male? Jo, det er fordi det er
en dejlig hobby, men som de færreste
kan leve af. Det er heller ikke nødvendigt, for langt de fleste er det blevet en livsform, som man nødig vil
opgive.
Kunstnersammenslutningen 1½ mm
stiplet i Mårslet afholder i påskedagene fælles udstilling i musikhuset på
Testrup Højskole. Her kan man orienterer sig om mangfoldigheden i Mårslets
kunstnermiljø. På udstillingen hænge
abstrakt og naturalistisk. Side om
side. I akryl, olie eller pastel. Skulpturer i ler, glas og bronze.
Påskeudstillingen 2007 er ligesom de
foregående år, åbent i to dag, 1. og 2.
påskedag ( 8 og 9 april ). Begge helligdage er der åbent for publikum
mellem 11.00 og17.00.
1. påskedag er der åbning og fernisering kl. 11.00, hvor udstillingen byder
på lidt vin.
Dette års udstilling har en enkelt væg
med et fælles tema, som 1½ mm sti-

plet medlemmer hver for sig skal give
et bud på. Temaet er i år KOMMUNIKATION. Det er fri ret til at fortolke
året emne.
Kunstnersammenslutningen 1½ mm
stiplet håber mange vil lægge vejen

omkring Testrup. Har man gæster i
påskedagene, så tag dem med. Alle er
velkomne, og der er nok at se på.
Elles har udstillingens lille cafe åbent,
hvor man kan få sig en kop kaffe, og
en snak med udstillerne.
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AKTIVITETER I APRIL 2007
Onsdag d. 4. april kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Mandag d. 16. april kl. 14.00
Syng med Josser Herold

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Fredag d. 20. april kl. 14.00
Hanne Torp fortæller eventyr
Mandag d. 23.april kl. 14.00
Inna og Asger viser billeder fra Thailand

Hver tirsdag kl. 14.00: i Underhuset Træværksted for alle
interesserede.
Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 3. apr. + 19. apr.
Meddelelser:
Pensionsmedarbejder:
Mandag d. 2. april kl. 9-12

Ny samdrift!
Byrådet besluttede den 22.12.2006, at der skulle være flere samdriftede lokalcentre i kommunen. Det har betydet, at
Lokalcentrene Kildevang og Eskegården fra den 1.1.2007 er kommet i samdrift med Lokalcentrene Tranbjerg og Elmevang. De fire lokalcentre hedder overordnet Lokalcentrene SYD og har fået én fælles ledelse. Den nye områdechef
hedder Bente Wenborg (tidligere områdechef ved Tranbjerg og Elmevang), og kan træffes på Kildevang efter aftale.
Lisbeth Skovhus fortsætter som leder for plejen ved hh Malling Plejehjem, Kristiansgården og Kildevang og er fortsat
den daglige leder på Kildevang. Pia Koller fortsætter som aktivitetsleder. Aase Grundal er ny leder for hjemmeplejen
med Karen Casper som ny teamleder for hjemmehjælperne i Malling og Helle Rosendal som konstitueret teamleder for
Beder og Mårslet hjemmehjælperne. Den nye serviceleder hedder Lisbeth Jørgensen og den nye administrationsleder
hedder Aycan Yigen. Ellen Cordtz fortsætter som lederen for plejen ved Elmevang i Solbjerg mens Majbritt Kaas fortsætter som lederen for plejen i Tranbjerg.
Vi er mange der arbejder for at den nye organisation kommer godt fra start. Der vil blive løbende informeret om udviklingen her i Mårslet Bladet.
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00
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Støttefest for multihal i Mårslet
Vil du underholdes og yde en økonomisk skærv til en multihal i Mårslet, kan du
forene de to ting ved forårets første offentlige fest i Mårslet.

Fredag 27. april kl. 19.30-24
i Mårslet Skoles kantine
(indgang fra P-pladsen)

Entré 50 kr.
Billetter kan købes fra tirsdag 10. april
i SuperBrugsen
Unge som ældre, mænd som kvinder er velkomne til den første event af en række som initiativtagerne bag projekt multihal vil arrangere i løbet af 2007 og 2008.
Programmet er:
→ 45 minutters revyoptræden af byens revygruppe 105 gr. Blandet. Forestillingen
bliver en blanding af greatest hits og nye numre
→ Revygruppen 105 gr. Blandet overrækker styregruppen bag multihallen et
støttebidrag som blev samlet ind i løbet af fire revyforestillinger i efteråret 2006
→ Et causeri / stand up indslag
→ Dans til levende musik
Overskuddet fra entréen på 50 kr. og salg af drikkevarer går ubeskåret til det videre arbejde
med Multihal i Mårslet
Bag festaftenen står Multihal i Mårslet og revygruppen 105 gr. Blandet

Tlf. 86 29 19 79
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Indretning af multihal er på vej
Arbejdet med en multihal i Mårslet er
kommet et skridt videre. Idé- og styregrupperne har trukket essensen ud
af de mange besvarelser af efterårets
spørgeskemaer og formuleret en liste
over lokaler og funktioner, der skal
indfri borgernes ønsker.
Inden planen kan offentliggøres i detaljer, skal de tilknyttede arkitekter
have lavet en række skitser over multihallens indre. Men så snart de er
klar og drøftet med styregruppen,
lægges de ud på hjemmesiden
www.multihal.nu.
Indtil da står det klart at det udtalte
ønske om at få en svømmehal til Mårslet, ikke opfyldes af initiativgruppen
bag multihallen.

En rundringning til et par af de
idrætsforeninger, der har adgang til
egen kommunal svømmehal, Solbjerg
IF og BMI, svarer i lighed med konsulent Erik Würzenfeld fra Sport og
Fritid i Århus Kommune, at det ”er
rasende dyrt at drive en svømmehal”.
Derfor sætter initiativgruppen fokus
på det voldsomt efterlyste motionscenter med plads til styrke- og konditionstræning, spinning og holdgymnastik som pilates, store bolde og aerobic.
Desuden indgår en ungehule med
pc’er, storskærm, en åben café med
god mad, fire møde- og aktivitetslokaler, en 20x40 meter hal til såvel
idræt som revy, koncerter, fest o.s.v.

med base i en indbygget scene.
Til hallen knyttes en række omklædnings- og depotrum.
Ud over dette arbejde har idégruppen
formuleret en liste over emner til underholdende events, der skal løbe af
stabelen i løbet af 2007 og 2008.
Begivenhederne skal på én gang underholde, skabe opmærksomhed om
multihal-projektet og samle penge ind
til multihal-kontoen.
Efterhånden som nyhederne dukker
op i forbindelse med projektet, vil de
blive annonceret på projektets egen
hjemmeside:
www.multihal.nu
For initiativtagerne Steen Bille

MÅRSLET VANDVÆRK I/S
Problemer med vandforsyning, kontakt:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 86298688 (døgnåbent).
Betaling og priser, kontakt:
Vandværkets kasserer Karl Jørgen Jensen, tlf. 86296714.
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10.
Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12.
Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2.
Pris pr. kubikmeter kr. 33,81 (heraf kr. 4,00 til vandværket).
Fast årlig afgift kr. 375,00.
Ved flytning og ændring af acontobetaling – kontakt kassereren.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler

regelmæssigt og kontrollere, at vandmåleren står helt stille,
når der ikke er forbrug.
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
Email: maarsletvand@mail.tele.dk
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TMG - Nyt
Pokaloverrækkelse
Der var smil på over hele linien,
da der var pokaloverrækkelse
ved TMG’s generalforsamlimg i
HalHuset torsdag aften den 8.
marts 2007.
Her er fire glade pokalmodtagere, og fra venstre er det:
Mads R. Pedersen, håndbold,
kammeratskabspokalen Niels Madsen, fodbold, træningsfremgangspokalen Daniel Andersen, basket, ungdomslederpokalen Jens Svendsen, fodbold, jubilæumslederpokalen.

Foto: Jørgen Lauritsen

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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Gymnastik

Gratis gymnastik til dig og dit barn
Gi’ lidt tid og energi til gymnastikafdelingens bestyrelse og sikrer dit barn/dine børn plads på et af vores gymnastikhold
i den næste sæson!
Vi har holdt generalforsamling sidst i februar og desværre var der ikke nye medlemmer til bestyrelsen, nu hvor endnu to
ildsjæle efter mange år, har valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet!
Vi er nu tre tilbage i bestyrelsen:
Britt Skytte, kontakt til vores undervisere
Grethe Rasmussen, kasserer
Bente Seerup, formand.
Skal der forsat være en udviklende gymnastikafdelingen i Mårslet har vi brug for mindst to mere i bestyrelsen.
Vi holder i alt ca. 8 møder om året, dels i bestyrelsen og dels med vores undervisere. Vi afholder stop op og hop dag i
november og vores lokale opvisning i marts.
Ring eller send en mail til mig og hør nærmere! 86 29 65 43 eller be.seerup@tdcadsl.dk
Hilsen Bente Seerup
formand
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HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00

HalHuset
Vi har sagt farvel til et par af vores faste frivillige hjælpere igennem flere år. De har passet kiosken i HalHuset, så derfor mangler vi nu 2 nye til:
Mandag 16.30 – 19.30 i lige uger og
Onsdag 19.30 – 22.00 i lige uger
Så hvis du skulle have lyst til at give lidt af din tid til TMG og vil prøve udfordringen i dette
”job” så kontakt mig venligst på
telefon 86 29 76 67
Hilsen
Annette Nørager

36

MÅRSLET-bladet APRIL 2007

Tennis

TMG Tennis… og Beach Volley ???
TMG Tennis byder på endnu en gang hyggelig udfordring !
Vi starter med at klargøre banerne (enhver spade… er velkommen, 1 time eller 2 kan kun gøre banerne bedre og før færdige !) den
14/15.april fra kl 10.00 : mød op, når du kan !
Standerhejsning, hvor alle, gamle som nysgerrige kan stille op til sæsonens første slagmark er lørdag den 28.april kl 13.00 : bare
mød op, vi har ketsjere og bolde !
Vi har igen i år masser af gratis glæder :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gratis søndagstræning for øvede og uøvede fra 10-12.
Gratis doubletræning for alle søndage fra 12-15.
Gratis ungdomstræning for børn hver mandag eller tirsdag (første gang den 7.maj kl. 16 : mød op og meld dig til, eller
ring Henrik 8629.8322)
Familiedage : de første to lørdage i maj (d.5. og den 12.) er der gratis familieintroduktion, tag børn og svigermor med :
tennis er for alle ! Vi stiller trænere til rådighed, det er intro-dage : man behøver ikke være medlem for at prøve at svinge
ketsjeren !!
Drop-in hver tirsdag fra 19-21, alle kan være med, og det er også gratis (og : hyggeligt !)
Hyggelige turneringer, åben for spillere på alle niveauer !
Du kan spille mange gange om ugen med vores frie reservationskalender !
Et hyggeligt og fredeligt anlæg midt i Mårslet Naturpark…

Alt dette, og meget mere (især : en udfording af dig selv !) får du ved at tilmelde dig. Tilmelding koster 800,- for voksne og 450,- for
børn. Nye medlemmer, familier og pensionister får endvidere rabat !
Hold øje med vores folder, som udkommer omkring Påske, og ellers mød op på Klubhuset : der kan du altid læse om alle vores tilbud !
NYHED : vi overvejer at udvide vor klub med en beach-volley bane. Man vil altså kunne spille tennis OG beach volley med samme
medlemskab ! Hvis du har interesse i det, skriv venligst til Henrik (henrik.breyen@mail.dk) eller til Sigurd
(sigurd2002@hotmail.com) : ved ca. 50 tilmeldinger vil beach volley blive anlagt i løbet af forsommeren 2007.
To sportsgrene med samme medlemskab : man skal jo spare, hvor man kan, ikke ?
TMG Tennis byder velkommen til en ny, spændende sæson !

TMG LOPPEMARKED 2007
TMG`s årlige loppemarked er i år fastsat til lørdag den 9.juni.
De mange helligdage i foråret kan så passende bruges til at rydde op i og sortere lidt fra til loppemarkedet. Men af praktiske grunde er det bedst at gemme det indtil grundlovsdag den. 5. juni, hvor indsamling sker i hele Mårslet.
Vi forventer at dem som plejer at hjælpe til, også gør det i år, men nye og flere kræfter er meget velkomne.
Markedsføringen af loppemarkedet er en vigtig del for at få trukket kunder til, så hvis der ville være en eller flere som
kunne tænke så at stå for dette, hører vi meget gerne fra dem.
Så husk alle Mårsletborgere, loppemarkedshjælpere og hvem der ellers er bare plejer at være involveret på den ene eller
anden måde at sætte X i kalenderen henholdsvis den 5. og 9. juni.
På loppemarksgruppens vegne
Jacob Lind tlf. nr. 86 29 26 06
jacoblind@tdcadsl.dk
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Badminton
April tilbud til alle unge og voksne i Mårslet - fra TMG Badminton
Prøv noget nyt – prøv at spille badminton!!
TMG Badminton inviterer alle interesserede unge og voksne til at prøve at spille badminton i april måned.
Tilbuddet giver mulighed for at afprøve badmintonspillet og samtidig danne sig et indtryk af hvordan badmintontræningen foregår for ungdomsspillerne. I praksis foregår deltagelsen nemlig ved, at man spiller med i de normale trænings
grupper under ledelse af trænerne. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder blot op ved træning og henvender sig til
træneren – så er man med.
Hvis man syntes at det kunne være sjovt og spændende at prøve at spille badminton igen næste sæson, så kan man blive
skrevet op af træneren!!
Træningsgrupperne er aldersopdelt og for at få den bedste oplevelse skal du forsøge at deltage i den træningsgruppe,
som aldersmæssigt passer bedst.

Ungdomsspillere:
Mandag:
Mandag:
Onsdag:
Onsdag:
Onsdag:

15.45 - 16.45
16.45 - 17.45
15.45 - 17.00
17.00 - 18.15
18.00 - 19.25

Piger og drenge
P.t. flest piger
Piger og drenge
Drenge
Piger og drenge

07 - 11 år
13 - 17 år
07 - 11 år
11 - 13 år
14 - 17 år

Voksenspillere:
Mandag
Onsdag

17:45 - 18:35
20:15 - 22.45

Motions gruppe
Turnering senior og veteran.

Der er ingen træner til voksenspillere.
Bemærk – tilbuddet er gratis og uden forpligtigelse om medlemskab.
Første gang er mandag 02.04.2007 før påskeferien.

Nyt fra ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen vil gerne takke for en god sæson. Vi har desværre kun deltaget i holdturneringen med 2 hold, men
de har til gengæld haft nogle gode og tætte kampe.
Ungdomsafdelingen vil gerne takke de frivillige for deres indsats i sæsonen 2005/2006. Uden jer var der ingen arrangementer.
Vi glæder os til at se alle igen til august.
Ungdomsafdelingen er meget afhængig af opbakning fra forældrene. Ungdomsafdelingen mangler stadig hænder til nogle af de praktiske opgaver i løbet af en sæson. Vi ville for eksempel gerne tilbyde stævner til vores spillere, men har pt.
ingen som kan koordinere indbydelser og tilmelding. Med 2 forældre kunne det klares med 2-5 timer pr. måned. Har du
tid og lyst til at engagere dig i dit barns sport, bedes du kontakte ungdomsafdelingen v. Jesper Holm på jesperogvibeke@webspeed.dk (helst) eller på 29256302.
vh
Jesper Holm

Sponsor tak
TMG Badminton vil gerne takke afdelingens sponsorer, revisionsfirmaet Steen B. Hansen og malermester Erling Dybvad, for deres støtte.
På TMG Badmintons vegne
Hans-Henrik Hannibal Hansen

38

MÅRSLET-bladet APRIL 2007

Hurra, Hurra …. FØDSELSDAG I BYEN….

En lille/stor mand runder et rigtigt
skarpt hjørne i april 2007.

Massør Niels-Jørn Hjermind, som det
meste af Mårslet kender, bliver 60 år
på en hemmeligholdt dato i april.
Af samme grund er han efter eget udsagn, begyndt på nedtrapning af arbejdsmængden, hvilket med tiden
skal gøre ham til nyder, i stedet for
yder..
Selvom mange elite sportsfolk inden
for Team Danmark med garanti kommer til at savne hans varme og faste
hånd, har han fra sagt sig jobbet hos
Team Danmark allerede fra årsskiftet.
Med efterlønsbeviset i snarligt udsigt,
er det fødselarens agt, også at nedtrappe massør-virksomheden på Præstegårdsvej. Her sker det ikke fra den
ene dag til den anden, men stille og
roligt. Gamle klienter og mangeårrige kunder kommer ikke til en lukket dør foreløbig.
Den sidste aktivitet Niels-Jørn Hjermind vil drosle ned , er jobbet som
Præsident i Mårslet Brændevinslaug.
Det brændevinslaug han selv var med
til at løbe i gang i 1983, og hvor fød-

selarens recept på Mårslet Bjesken
nu er blevet en landskendt klassiker i
de kredse.
Mårslet Brændevinslaug må regnes
for nok Danmarks førende brændevinslaug. Lauget har gode relationer
til medierne, så fra det mest ydmyge
fiskerhus, til de royalistiske korridore
kender man Mårslet Brændevinslaug,
- og det er ikke mindst Niels-Jørns
fortjeneste.
Selvom fødselarens er begyndt på sin
annoncerede nedtrapning, så bor ham
dog stadig i Mårslet, og man kan stadig komme til han for lidt brændevin,
eller ondt i ryggen, eller måske for en
god sang.
Niels-Jørn Hjermind har mange talenter, som han nu får tid til at dyrke, nu
da fritiden så småt ta´r over. I
Brændevinslauget vil han altid være
at finde, er vi mange der tør vædde
på.
Tillykke med fødselsdagen NielsJørn.
KC

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.
.
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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