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Mårslet Kirke ligger så smukt lige i midten af byen. Kirken er centrum, er hjertet i byen. Mange går dagligt forbi den, når de krydser over kirkegården. Bilister
suser om hjørnet ved Hørretvej og op af Obstrupvej og kan lige nå at kaste et
hastigt blik på kirken. Godt den står der endnu! Og så videre ud i det pulserende
liv. Har man været ude af byen, er det første man øjne i det fjerne, når man nærmet sig Mårslet igen, den lille buttede kirke med det karakteristiske kraftige tårn
og det smukt buede tag. Der står hun så, som hun har stået i 800 år – og venter.
Venter på, at du går ind ad døren for at se og høre, hvad der sker derinde. Du
kunne meget vel blive overrasket – måske glædeligt, for der sker underlige ting
derinde: præsten kan pludselig bryde ud i sang, det fortælles at hun engang løftede op i præstekjolen og dansede ned gennem midtergangen i valsetakt, det
forlyder også, at orgeltonerne lyder så smukt derinde og korsang og menighedssang får taget til at løfte sig. Andre gange er der mere stille, og der tales lavmælt
derinde. Men vær vis på, at tales der ærligt og alvorligt om menneskelivet, som
det nu engang er, samtidig med at det bøvlede liv sættes ind i et anderledes univers fuld af drømme og længsler, der overgår al forstand. I kirken fortælles om
den store glæde, som skal være for hele folket. Derinde i kirkens varme skød
piskes du ikke til udvikling og forandring. Her kan du komme som du er og få
fred, ord til eftertanke og Guds velsignelse. Det kan give fornyede kræfter til at
holde ud og leve videre og måske styrke til at tage fat på nye udfordringer.
Faktisk er kirken åben hele dagen – og ikke kun om søndagen. Det vidste
du måske ikke? Men fra mandag til fredag kl. 8.00-17.00 står kirkedøren
åben.
Man kan gå lige ind og sidde lidt i fred med sig selv og sin Gud (hvis der skal
være bryllup eller begravelse den følgende dag er døren dog lukket). Nogle frivillige fra sognet sørger for, at kirken kan være åben hele året rundt.
På samme måde stiller nu to familier deres tid til rådighed for at føre flagalleen
videre. Tusind tak til Jytte og Per Enevoldsen, der sammen med deres børn i
mange år har stået for flagalleen, og tusind tak til de nye, der nu tager over.
Det er så smukt, når hele byen flager til de store højtider og ved konfirmationerne. Som en smuk rød-hvid blomsterkrans bugter flagalleen sig som en stjerne
fra kirken ud i byen og tilbage igen – kalder – sammen med kirkeklokkerne folk til samling om DET STORE. Det kan vi slet ikke undvære. Men nu da byen
vokser, ville det være skønt, om alleen kunne række lidt længere ud…..
Hvor er det dejligt at bo i en by, der er beboet af så mange mennesker, der
frivilligt gør en indsats for at berige vort samfund!
Hanne Davidsen

Tryk: Werks offset A/S 86 27 54 59

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Ivan Dybvad
Formand:
Næstformand: Tina Vestergaard
Keld Schmidt-Møller
Kasserer:
Kurt Søe
Sekretær:
FU-medlem: Emma Søe
FU-medlem: Poul H. Poulsen
1. suppleant : Kirsten Tolstrup
2. suppleant : Birte Halvorsen
Bladøkonomi: Jacob Lind

Gyldenkronesvej 37
Ovesdal 28
Ovesdal 38
Bedervej 36
Bedervej 36
Langballevej 24
Obstrupvej 7
Langballevej 18
Præstegaardsvej 7C

8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 86 29 88 00
Tlf. 86 29 68 65
Tlf. 86 29 34 10
Tlf. 86 29 25 05
Tlf. 86 29 25 05
Tlf. 86 29 63 49
Tlf. 86 29 53 90
Tlf. 86 29 81 18
Tlf. 86 29 26 06

dybvad@post9.tele.dk
vest@post.tele.dk
ksm@agurk.dk
kurt.soe@mail.dk
emma.soe@mail.dk
php@mginnovation.dk
advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk
balle18@mail.dk
jacoblind@tdcadsl.dk

4

MÅRSLET-bladet MAJ 2007

Forretningsudvalgets beretning
repræsentantskabsmødet den 20. marts 2007
Godt og vel et år er gået siden vi sidst
gennemførte Fællesrådets årlige repræsentantskabsmøde. Et år med rigtig
mange aktiviteter, af både stort som
småt. Vores organisation er opbygget
således, at mange af opgaverne bliver
løst af de tilknyttede udvalg.
Uden disse udvalg, hvor personer med
særlig interesse eller indsigt løser opgaverne, ville det ikke være muligt at
favne så bredt som Fællesrådet gør.
Tænkt blot på så forskelligartede områder som udgivelse af blad, miljø- og
naturopgaver, trafikområder, hjemmeside, byens flagallé, en gruppe med
særlig fokus på børn og unge. Selvom
fællesrådet ikke skal have æret for
etablering af multihal-gruppen, er det
et område og et projekt, som har vores
fulde støtte og bevågenhed.
En af de helt store opgaver i forgangne
år har været bearbejdningen af de to
store lokalplaner vedr. ca. 180 boligenheder ved Nymarksvej og senere på
året ca. 130 enheder nord for Hørretløkken. De to lokalplaner er en del af
den meget store udbygning der i disse
år pågår i Mårslet. En udbygning der,
ifølge seneste prognose fra januar
2007, vil forøge antallet af boligenheder over de kommende 7 år med ca.
860 enheder. Alene i indeværende år
forventes der en tilvækst på 225 boliger, hvilket tal jo tydeligt bliver bekræftet hvis man tager en tur rund i
udstykningerne syd for Mårslet.
Forretningsudvalget har været flittig
gæst ved foretræder hos kommunens
Teknisk Udvalg. Vi har ved såvel
skriftlige indsigelser som ved foretræderne fremført vore bekymringer over
den manglende samtidighed i udbygningen af Mårslets faciliteter og infrastruktur. Såvel de skriftlige som de
mundtlige indsigelser ved vore foretræder er offentliggjort på nettet.
Vi bekymrer os over, hvorledes skolen
om få år skal kunne huse op til 1.000
børn, uden at der på nuværende tidspunkt er taget nogle reelle tiltag til at
udvide lokalekapaciteten , så der fortsat kan skabes nogle gode og trykke
rammer for vores børns opvækst, tilli-

ge med at fastholde Mårslet skole som
en god arbejdsplads.
Vi bekymrer os over, om pasningsmulighederne for vuggestue- og børnehavebørnene i et tilstrækkeligt antal vil
blive tilbudt lokalt. Nok opfylder Århus Kommune pasningsgarantiordningen, hvor Mårslet tilhører
”Oddervejdistriktet”. Men når en ung
familie flytter til Mårslet eller et andet
lokalområde er det forståeligt, at småbørnsfamilierne overvejende ønsker
børnene passet i deres egent lokalområde. Dette er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, og selvom der er reserveret arealer til tre nye institutioner
er ingen af dem endnu konkretiseret.
Vi bekymrer os over, hvorledes de i
forvejen overbelastede idræts- og fritidsfaciliteter skal kunne huse det meget større Mårslet. Vi er slet ikke i
tvivl om, at vi har en idrætsforening og
andre foreninger der har mod på at løse
opgaven, men hvis faciliteterne ikke er
tilstrækkelige er vores frivillige foreningsleder desværre sat på en næsten
uoverkommelig opgave. Derfor er det
helt oplagt, at den etablerede multihalgruppe skal have al den bevågenhed og
støtte der er muligt at give.
Vi bekymrer os over, hvorledes Mårslets infrastruktur skal kunne bære den
fremtidige trafikmæssige tilvækst.
Selvom en kommende etablering af
Beder/Bering-vejen vil aflaste Mårslet
for den gennemgående trafik, løser
vejen kun i beskedent omfang interne
trafikudfordringer. De bløde trafikanters sikkerhed har altid ligget Fællesrådet nært, og det netop færdiggjort trafiknotat har da også særlig fokus på
dette område.
Selvom vi er bekymrede er vi ikke
ramt af afmagt. Vi vil tvært om –
utrætteligt og målrettet - blive ved med
at arbejde på forbedringer af de for
Mårslet vitale områder. Det vil vi gøre
i tæt samarbejde med politikere, embedsmænd, Mårslets egne foreninger
og organisationer – og ikke mindst i
tæt samarbejde med Mårslets befolkning.
Mere specifikt vil beretningen nu dreje

MÅRSLET FÆLLESRÅD
sig om:
Revision af Kommuneplanen
Den nye kommuneplan skal godkendes
af Århus Byråd i løbet af 2009. Revisionen heraf er igangsat, og fællesrådene
er en del af det indledende arbejde
sammen med en embedsmandsgruppe.
I januar måned deltog vi i et introduktionsmøde og der har netop været et
dialogmøde med deltagelse af de 4
sydlige fællesråd. Dette følges op med
endnu et møde med samtlige fællesråd.
Byrådet bliver en del af processen ved
en konference den 14. maj d.å. og efteråret er afsat til offentlig debat.
Der er valgt to temaer, hvor det ene er
”Byudvikling”, med fokus på byomdannelse, byvækst og sammenhæng
med det åbne land, trafik, service, kultur og fritid m.v. Det andet tema er
”Det åbne land”, med fokus på naturbeskyttelse, benyttelse til landbrug,
vindmøller friluftliv m.v, samt aktive
virkemidler, som beliggenhed af landbrug, skovrejsning, naturgenopretning,
naturpleje, stier m.v.
I kommunens oplæg til det første orienteringsmøde blev Mårslet brugt som
eksempel på, at det giver problemer,
hvis man bare bliver ved med at udstykke nye områder omkring de eksisterende småbyer. Et eksempel på, at
vore protester er blevet hørt.
På møderne har der naturligvis været
mange tanker og ideer fremført, men
på nuværende tidspunkt er der ikke
noget konkret at informere om. I den
kommende periode vil det for forretningsudvalget være et af de store fokusområder, og vi har bl.a. sendt det
signal at det er af vigtig betydning, at
det er Århus Kommune der styrer udviklingen og ikke omvendt. Vi vil naturligvis tilstræbe at integrere Mårslets
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borgere i denne proces, ved f.eks. ar- budgettet, end ikke beskrevet men blot
indtegnet på kortet. Ved foretrædet
bejdsgrupper og et borgermøde.
påpegede vi vigtigheden af en opprioritering af etablering af vejen. SideløTrafikområdet
I regi af fællesrådet har vi trafikgrup- bende hermed har vi i nogle år arbejdet
pen og trafikkampagnegruppen. Flere sammen med de andre fællesråd i det
udvalgsmedlemmer er gennemgående. sydlige område for fremme af projekTrafikkampagnegruppen har i årets løb tet. I slutningen af 2006 fremkom der
gennemført oplysningskampagne med til Byrådet et forslag om at linieførinfokus på, hvor lang tid det vil tage at gen skulle fastlægges her i løbet af
cykle eller gå i skole fra forskellige 2007. Ved den efterfølgende behandudgangspunkter i Mårslet. Formålet ling i Teknisk Udvalg støttede samtlige
har været at formindske antallet af 4 fællesråd fra det sydlige område forbørn som bliver kørt i skole, og derved slaget, som efterfølgende blev godformindske det trafikkaos som der ofte kendt på et Byrådsmøde i januar 2007.
er omkring skolen om morgenen. Des- Så projektet er igangsat, og vi agter at
uden gennemførte gruppen også en følge det til dørs indtil indvielsen –
meget omtalt happening med fokus på forhåbentligt om ikke alt for mange år.
Mårslets ”brændpunkter” de første da- Beder/Bering-vejen vil tage en væsentge i januar måned. I de mørke vinter- lig del af den gennemgående trafik.
morgener lyste de store terrasselys Men den løser langt fra alle Mårslets
(eller hvad de nu hedder) op ved de infrastrukturelle problemer. Den skaber måske nogle andre problemer, alt
kritiske områder på skolevejen.
Trafikgruppen har gennem – vel snart efter Mårsletternes trafikadfærd når
et par år – arbejde på et overordnet vejen engang tages i brug. Det kunne
trafiknotat om Mårslet. Dette arbejde være en god idé i projekteringsfasen at
er foregået i tæt dialog med Århus få analyseret disse konsekvenser – for
Kommunes afdeling for trafik og veje. uagtet hvad er Mårslet midtby et traI forløbet har der været holdt et par fikmæssigt moras. Mårslets landsbygacafémøder – desværre uden den store der er slet ikke beregnet til nutidens
tilslutning, ligesom der løbende har trafikmængde. Derfor bliver vi nød til
været orienteret om arbejdet via Mår- – på den lange bane – at arbejde med
løsninger som ikke er beskrevet i det
slet Bladet og nettet.
Som nævnt i indledningen har fokus netop udarbejdede trafiknotat. Notatet
specielt været på sikring af de bløde er jo ikke statisk og der vil i tiden
trafikanter. Dette i form af etablering fremover komme supplementer eller
af flere stier og sikring af krydspunkter nyt materiale som erstatter – det i øvi midtbyen, så børnene kan få en lidt rigt udmærkede notat. Det er en del af
mere tryg skolevej at færdes på. Nota- en dynamisk proces.
tet har været forelagt Rådmanden og I denne dynamiske proces, kan ”den
Teknisk Udvalg og de forskellige ar- glemte vej” godt komme i spil som en
bejder kommer nu ind i prioriteringen, af flere muligheder. Jeg må understrehvor bl.a. et par opgaver givet kan pri- ge, at udtalelsen står for egen regning
oriteres indenfor den bevilgede skole- – vi har ikke drøftet det i Forretningsudvalget. Forretningsudvalgets holdvejspulje på DKK 10,0 mio.
I august 2006 blev stien fra Langballe- ning har igennem årene været, at vi
vænget til stoppestedet ved Vilhelms- ikke ønsker denne vej – en holdning
borg indviet, og det forventes at stien som – efter min opfattelse - har afspejmellem Mårslet og Testrup vil blive let befolkningens opfattelse. Men holdudført i 2007, hvilket er en fremryk- ninger og behov ændrer sig over tid og
ning på et år i forhold til den tidligere en dialog om dette følsomme område
prioriteringsliste. Opgaven med er- er absolut ikke tabu for forretningsudhvervelsen af de nødvendige jordarea- valget. Men processen er ikke et
ler kan dog give en periodemæssig spørgsmål om man ønsker ”den glemte
vej” eller forbander den langt væk. Vi
forskydning af etableringsfasen.
I forbindelse med Vejplan 2006 havde skal prøve at se lidt mere overordnet
vi foretræde for Teknisk Udvalg, da på det, og et dybere analysearbejde bør
Beder/Bering vejen ikke var sat på klarlægge den rigtige løsning på Mår-
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slet midtbys trafikproblemer. Et arbejde som naturligvis skal foregå i tæt
dialog med Århus Kommune – og alle
bør se konstruktivt og overordnet på
alle muligheder!
Som afslutning på trafikområdet vil jeg
nævne, at der vil blive igangsat et arbejde med fokus på forbedring af den
kollektive trafik.
Natur- og miljøområdet
Udvalget gennemførte den traditionelle
”Hold Mårslet ren dag”. Et godt arrangement som en fast skare altid slutter
op omkring, og hver år lykkedes det at
samle uanede mængder af affald, flasker m.v. i Mårslet og langs indfaldsvejene. I år er der måske ekstra meget
at indsamle, idet Mårslet flere steder er
overblæst af diverse byggematerialer
fra de nye udstykninger. I samarbejde
med den grønne guide har tanken bredt
sig, og det ser nu ud til at Friluftrådet i
deres form vil gøre den landsdækkende. Så det er godt gået, kære miljøgruppe! – og i år holdes dagen den 14.
april, men herom mere i bladet og på
webben.
I udvalget arbejdes der på forskønnelse
af forskellige steder i Mårslet. Nogle af
projekterne er lige på trapperne, bl.a.
forskønnelse af rundkørslen og til efteråret arealet ved OK-tanken og de
store kastanietræer. Arealet ved stationen, hvor der i øvrigt er udarbejdet et
skitseprojekt, kommer til efterfølgende.
I samarbejde med den grønne guide,
hvor udvalget i øvrigt er repræsenteret
i foreningens bestyrelse, har der været
forskellige indlæg i Mårslet Bladet og
Webben, f.eks. om begrænsning af
sprøjtemidler og bekæmpelse af den
iberiske skovsnegl – måske bedre
kendt som ”dræbersneglen”.
I gruppen er der aftalt, at der for fremtiden vil komme indlæg på webben og
i bladet under overskriften ”dråben”.
Disse indslag vil bl.a. omtale bevaring
af grundvanden i Mårslet og hvad der i
øvrigt er vigtigt for miljøet. Naturen
tænker gruppen også på, hvor fokus –
specielt med den øjeblikkelige kraftige
tilvækst – vil være den sammenhængende natur i Mårslet.
Bladgruppen
Som utrætteligt, hver måned – 10 gan-
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ge om året – får sammenflettet det
modtagne materiale, fra forskellige
foreninger, organisationer og enkeltpersoner. Når jeg jævnligt ser blade fra
andre lokalområder, kan vi godt være
stolte over vores blad og det er mit
indtryk at bladet er velkommen og bliver læst i de mange hjem.
Der ligger nogle økonomiske udfordringer, idet det stigende antal husstande og stigende udgifter til porto og
trykning kan virke lidt faretruende på
stabiliteten i bladets økonomi. Det vil
bladkassereren komme lidt nærmere
ind omkring under budgettet.
Web-gruppen
Også det andet lokale medie vores område er beriget med er velfungerende.
Ja maarslet.net er vel nok en af de bedste lokale hjemmesider der findes. Det
skyldes naturligvis web-gruppens engagement, men også borgernes brug af
siden, som snart nærmer sig 200.000
besøg. Det er endda efter ibrugtagning
af nyt webhotel, så besøgstallet siden
starten i år 2000 er langt højere.
Det er interessant når en debat popper
op, som jeg mener gruppen styrer på
en god og sober måde. Der blev på et
tidspunkt af en debattør rejst spørgsmål om hvilke artikler og indlæg gruppen skulle kaste sig over og sætte på
siden.
Jeg vil her citere hvad Kurt Søe, som i
øvrigt er sekretær i Forretningsudvalget, skrev på nettet den 27.01.2007.
Jeg citerer det, da indlægget dækker
Forretningsudvalgets holdning.
”Hvis Ida fra Mårslet vinder melodigrandprix er det en nyhed. Og den synes vi er værd at putte på maarslet.net
– selvom Ida ikke tegner nogen forening. Hvis Per bliver ny fodboldtræner for juniorholdet kommer han ikke
på maarslet.net – ikke før hans indsats
bliver noget specielt. Og hvorfor så
det, kunne man spørge. Hvor mange
Idaer skal vinde melodigrandprix før
det ikke er nyhedsstof? Og hvor svært
skal det være at finde trænere før Per
bliver omtalt. Det findes der ikke nogen formel for i web-gruppen. Det er

Giv en

Flagallé
Efter en længere årrække ønskede familien Enevoldsen at stoppe med at
sætte flagalléen op. Efter længere tids
søgning er der, i øvrigt med Per Enevoldsens mellemkomst, fundet en løsning. To familier på langballevej med
store børn har påtaget sig opgaven,
hvilket vi er taknemlige for. Herfra
Børne- og ungeudvalget
Har i årets løb deltaget i analysearbej- skal lyde en tak til familien Enevolddet i forbindelse med indsigelserne sen for indsatsen igennem årene.
omkring de to lokalplaner, hvor fokus
specielt har været på daginstitutions- Multihallen
området. Vi havde et møde med kom- Æren for etablering af arbejdsgruppen
munens planlægningsafdeling. Efter tilkommer ikke Fællesrådet, men vi
mødet blev prognoserne på børneom- har alligevel valgt at omtale projektet i
rådet ændret til mere realistiske tal, beretningen, idet det har en utrolig vigsom vi nu håber på, at også kommunen tig betydning for Mårslet. Med de
vil arbejde videre ud fra. I stedet for at overfyldte idrætsfaciliteter er der hårdt
operere med 60 boligenheder om året, brug for lokaliteter til såvel idræt som
blev det ændret til 150 enheder om året anden fritidsudfoldelse. Ikke mindst
i 6 år. Som tidligere nævnt budgetteres set i lyset af den befolkningstilvækst
der i indeværende år med en tilvækst som Mårslet snart står midt i.
på 225 enheder. Vi har gennem flere Forretningsudvalget er repræsenteret i
henvendelser til Børn og Unge efter- gruppen og arbejdet har fællesrådets
lyst en handlingsplan på institutions- største opbakning og bevågenhed. I
området. Vi afventer fortsat kommu- den udstrækning vi kan være behjælpenens udspil til, hvordan der sikres et lig deltager vi gerne.
tilstrækkeligt antal pasningstilbud på
kort og lidt længere sigt.
Epilog
Der har været mødeaktivitet med ung- Det var hvad vi havde valgt at tage
domsskolen, med fokus på forbedring med i beretning i år. Udover hvad vi
af tilbuddene for årgangene 14 – 18, har nævnt har der været en del andre
og vi har sammen med et lille unge- aktiviteter og gøremål, som indgår i
udvalg samlet ideer til, hvordan vi kan den daglige husholdning, F.eks. vi møskabe aktiviteter for denne målgruppe der op til receptioner. Vi havde en bod
ved byfesten. Vi indgår i en dialog
ved den kommende byfest.
Lige nu arbejdes der samme med TMG med Århus Kommune om sanering af
og DGI om etablering af et tilbud til spildevandsnettet og træfældning i byparken i forbindelse med den nye udbørnegruppen
10 – 14 år. Det er en del af et projekt stykning. Det er en del af forretningen
mellem DGI og Århus Kommune med Fællesrådet og der kunne nævnes manbetegnelsen ”Fritidssport”, hvor der ge andre opgaver, f.eks. deltagelse i
etableres et eftermiddagstilbud med udarbejdelse af en bevarende lokalplan
bl.a. idrætsaktiviteter sammen med det for Langballe.
stedlige foreningsliv. Det er vores håb, Jeg vil gerne takke alle som på forskelat projektet allerede kan igangsættes i lig vis er med til at arbejde for Mårløbet af foråret, og derved være med til slets udvikling og ve og vel. Ingen
at tage presset af SFO, som jo fra det nævnt og dermed ingen glemt.
kommende skoleår får flere børn efter
at pasningsgarantien er udvidet med et
Ivan Dybvad
år.
Formand for Mårslet Fællesråd
en vurderingssag hos den, der lægger
nyheden på – og er vi i tvivl, konsoliderer vi beslutningen i den øvrige
gruppe”.
Forretningsudvalget har fuld tillid til
den måde web-gruppen røgter deres
hverv!

til Mårsletbladet
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Trafiknotatet – Gennemfartsananlyse
I Gennemgangen af trafiknotatet har vi
indtil nu kun set på handlingsplanen.
Notatet indeholder også baggrund og
analyser, og her er ikke mindst gennemfartsanalysen vigtig.
For at få et bedre overblik over hvem
der belaster vejnettet i Mårslet - er det
Mårslet borgerne selv eller er det gennemfartstrafik - blev der i slutningen af
august 2005 gennemført en gennemfartsanalyse. Analysen blev gennemført i tidsrummene kl. 7.30-9.00 og kl.
15.30-17.00 og foregik som en nummerskrivningsanalyse. Der blev registreret trafik på alle 9 indfaldsveje til
Mårslet.
Om morgenen (kl.7.30-9.00) er der i
alt registreret ca. 1350 biler, hvoraf
knap 3% er tunge køretøjer.
Jelshøjvej og Obstrupvej er de mest
benyttede veje om morgenen. Knap
300 biler kører der på hver af disse
veje. På Jelshøjvej har ca. 90 % retning
ud af Mårslet og på Obstrupvej er det
75%. På Hørretvej kører der om morgenen godt 200 biler, hvoraf ca. 66 %
har retning ud af byen. På Tandervej,
Langballevej og Bedervej kører der ca.
100 biler på hver af vejene. På Langballevej og Tandervej har ca. 70 %
retning mod Mårslet. På Bedervej er
der lige mange i her retning.
nemkørende trafik på Obstrupvej, Tandervej, Jelshøjvej og Bedervej både
om morgenen og om eftermiddagen.
Hørretvej har også en vis gennemkørende trafik om eftermiddagen. Procentuelt har Jelshøjvej og Hørretvej
både om morgenen og om eftermiddaOm morgenen er der registreret ca. 200 gen den laveste gennemkørselsandel.
gennemkørende biler, hvilket svaret til
17 %. Om eftermiddagen er der regi- De største gennemfartsruter er i morstreret ca. 300 gennemkørende køretø- gentimerne: Tandervej-Obstrupvej,
Tandervej-Jelshøjvej, Bedervejjer, hvilket svarer til ca. 20 %.
Obstrupvej og Langballevej-Jelshøjvej.
Antalsmæssigt findes den største gen- I eftermiddagstimerne er de mest beOm eftermiddagen (kl. 15.30-17.00) er
der registreret ca. 1600 biler, hvoraf
knap 2 % er tunge køretøjer. Tallene
her viser, at Jelshøjvej, Obstrupvej og
Hørretvej er de veje som anvendes
mest.

nyttede ruter: Obstrupvej-Tandervej,
Obstrupvej-Bedervej, BedervejObstrupvej, Bedervej-Testrupvej og
Tandervej-Obstrupvej. Andelen af den
samlede trafik der er gennemkørende
fremgår af bilag 3.
Samtidig med gennemfartsanalysen
blev der talt cyklister og knallerter.Der
er registreret ca. 250 cykler om morgenen og ca. 225 om eftermiddagen.
Hørretvej, Obstrupvej og Jelshøjvej er
de veje der bruges mest.
Keld Schmidt-Møller

8
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En kommentar til lederen i Mårslet-Bladet april 2007
Marie Juuls leder i Mårslet-Bladet
kalder på en kommentar og nogle faktuelle oplysninger fra de husstande
rundt om kiosken, der har afgivet indsigelse mod udvidelsen af den gamle
kiosk i midtbyen.
Lad det være sagt: Naboerne vil rigtig
g e r n e h av e , a t e j e n d o m m e n
(Tandervej 6A) bliver shinet op og
vedligeholdt. Vi ser på den og lever
med den hver dag, og vi ser frem til,
at der sker noget. At området i øjeblikket får lov at forfalde, er vi de
første til at beklage.
Vi tager også udgangspunkt i, at der i
årevis har været talt om forskønnelse
af og trafiksikkerhed i bymidten herunder om pladsen mellem kiosken
og åen. Der er bl.a. blevet talt om fredeliggørelse af trafikken ved at give
arealet torve-karakter. Nu går man
radikalt den anden vej.
Indretningen:
Bygningen fra 1962 er 250 kvm. i
grundplan. Bygherre vil indrette tre
erhvervslejemål i underetagen og tre
lejligheder på en ny overetage. Projektet vil udvide bygningens areal til
423 kvm. Det indebærer en væsentlig
overskridelse af den tilladte bebyggelsesprocent (fastsat til 40 i 1966). I
projektet søges om tilladelse til en
bebyggelsesprocent på 57.
Desuden opføres en ny bagbygning,
som ikke tæller med i bebyggelsesprocenten, fordi den graves delvist
ned og får status som kælder.
Den tagterasse, der anlægges ovenpå
denne bagbygning, og som er eneste
adgangsvej for og eneste udeareal til
de tre lejligheder på 1.-salen, tæller
heller ikke med i bebyggelsesprocenten.
Men reelt er der altså tale om en bygning på 423 kvm. + ca. 80 kvm bagbygning + ca. 80 kvm tagterasse på
en 740 kvm stor grund. Alt dette får
man plads til ved at ”gå i jorden” og
bygge, så noget af det kan defineres
som kælder, ved at ”gå i højden” og
definere noget som tagterasse, og ved
at ”gå i skel” både mod haven til Tan-

dervej 4 (vest) og mod åen (nord).
Bebyggelsesprocenten er meget central i naboernes indsigelse.
1. Trafik og parkering
Bygningen ligger på byens hovedstrøg, som er præget af alvorlige trafikale problemer med mange biler,
mange bløde trafikanter både morgen
og eftermiddag, og dårlige oversigtsforhold. Der ligger i forvejen et pizzaria og en frisør inden for ganske få
meter i bymidten, og bare trafikken
hertil kan proppe arealet omkring bymidten fuldstændig til.
Naboerne mener ikke, de trafikale
forhold kan bære så kraftig en udvidelse som tre butikker og tre boliger.
Dertil kommer, at trafikken igennem
midtbyen gradvist øges, fordi byen
udbygges i syd.
Den intensive anvendelse af bygningen stiller krav om anlæg af otte parkeringspladser. De mange parkeringsbåse vil betyde, at bilerne vil være
nødt til at bakke rundt for at komme
ud. Til dette formål inddrages bl.a.
udkørslen fra Tandervej 4 og fra Tandervej 6B. Disse udkørsler er i byggeansøgningen defineret som”fælles
manøvre-areal”.
Vi forudser mange farlige situationer
for de bløde trafikanter, der færdes på
arealet foran Tandervej 4.
Med færre kvadratmeter ville der
komme færre biler, og man ville kunne indrette kørslen til og fra, så bilerne ikke skulle bakke rundt i naboernes indkørsler.
Måske er der en grund til, at man har
flyttet byens forretningsliv op et sted,
hvor der er plads?
2. Midtbyens æstetik
Den intensive anvendelse af bygningen vil få den til at afvige markant fra
det landsbymiljø, midtbyen i øvrigt er
præget af, og som man gør sig en del
anstrengelser, også fra politisk hold,
for at bevare.
Bebyggelsesprocenten vil desuden

betyde, at bygningen tager lyset fra
og trykker de lavest-liggende ældre
nabohuse mod jorden.
Det er måske i orden, at man ikke kan
se himlen fra sine vinduer, hvis man
bor ved jorden i en større by. Men
Mårslet er en landsby og ikke 8000
Århus C
I Århus Kommunes eget ”kommuneatlas” under ”Bygninger og miljøer
i Århus Kommune” (http://
gis.aarhus.dk/kommuneatlas/) er
midtbyen beskrevet således:
“Byen domineres af den markante
kirke, der ligger hævet på en banke
nord for åen. Det slyngede vejforløb
omkring det markante kirkegårdsdige
danner sammen med bebyggelsen,
beplantningen og åløbet et rigt og
varieret forløb.
Langs Lindegårdsvej sydvest for kirken er der et stort antal af landsbyhuse bevaret, og her oplever man tydeligt den ældre landsby. Den er dog
primært præget af den byudvikling,
der fandt sted i tiden omkring 1900.
Det opleves især langs Tandervej med
de tidstypiske gadehuse i røde tegl og
med fine murværksdekorationer. De
tidstypiske bebyggelser er sammen
med det slyngede vejforløb en velbevaret helhed med store rumlige og
kulturhistoriske kvaliteter.”
3. Indkig
Bebyggelsesprocenten betyder, at de
nærmeste naboer får et meget usædvanligt indkig ind i deres have og til
deres terasse.
Etablering af de tre lejligheder på 1.salen kræver, at man finder ud af at
etablere udearealer til lejlighedernes
beboere. Et sted, de fx kan være en
lun sommeraften. Hvis man ikke kan
etablere udearealer, kan man ikke få
lov til at bygge lejlighederne.
I forbindelse med tagterassen, som er
dette udeareal, skal kommunen særligt vurdere indbliksgenerne i forhold
til naboerne – først og fremmest Tan-
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dervej 4.
I byggeansøgningen anfører bygherre,
at Tandervej 4 ikke vil blive generet
af ”indkig” bl.a. fordi der vil være
otte meter fra lejlighedernes vinduer
til naboskel, og fordi terrænet bag
tilbygningen – altså haven til Tandervej 4 - ligger højere end taget på den
nyopførte bagbygning.
• Det første – det med vinduerne og
de otte meter - er irrelevant, fordi det
ikke er vinduerne, der er problemet,
men tagterassen, som ligger mellem
vinduerne og naboerne.

vil blive masser af gang i den på denne tagterasse, fordi det er de tre (små)
lejligheders eneste udeareal.

ikke at reagere har man reduceret to
centrale spørgsmål for byen til nabostrid.

Måske tillader man indkig fra tagterasser i en storby, hvor bebyggelsen
er tæt. Men selv dér spiller indkig til
naboerne en afgørende rolle, og vi bor
stadig i en landsby-midte, som Århus
Kommune selv fremhæver - ikke i
8000 Århus C.

Se selv byggeprojektet på kommunens hjemmeside – http://
www.aarhuskommune.dk under menupunktet politik, dernæst byrådsmøder, dernæst Referater fra byrådsmøder (28. marts pkt. 8).

Det andet – det med højden på nabogrunden - er decideret urigtigt. Tagterassen kommer til at ligge højere end
naboens grund. Beboerne i de tre lejligheder på Tandervej 6A vil få terasse 1½ meter over og 2½ meter fra
terassen til ejendommen på Tandervej
4
.
Det mener vi er en væsentlig gene at
påføre naboerne. Det er jo ikke tre
seniorboliger, der er tale om, og der

Hvis bygherrerne ville holde sig inden for eksisterende rammer, ville de
ingen problemer have med naboerne,
og de ville have kunnet bygge for
længe siden.
Naboerne omkring Tandervej 6A havde – i forlængelse af kommentaren på
Mårslet-nettet fra Sven Voxtorp –
også meget gerne set, at Fællesrådet
havde forholdt sig både til de trafikale
problemer, der er knyttet til projektet,
og til spørgsmålet om, hvordan den
høje bebyggelsesprocent harmonerer
med det gamle landsbymiljø. Ved

Jette og Poul Mikael Schlütter,
Åbakken 16
Ole og Beatrix Flytkjær, Obstrupvej 3
Jørgen Bo Sørensen, Obstrupvej 3
Jesper og Joanna Jelling,
Obstrupvej 1B
Lars og Birgitta Fog-Poulsen,
Obstrupvej 1A
Birthe Jørgensen og Kim Hundevadt,
Tandervej 4
Karsten og Karen Margrethe Lorentzen, Tandervej 5
Henrik og Kirstine Rydahl,
Tandervej 7
Morten og Cathrine Klit,
Eskegårdsvej 2

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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Kommentar til Leder i Mårslet-Bladet april 07
”Mårslet er en dejlig by”
Marie Juul efterspørger, at der sker
noget med kiosken, og at der skabes
nogle nye mødesteder.
Jeg vil som Leder af Mårslet Kunstskole og indholdet i Kiosken gerne
fortælle, at der bag en grim facade
foregår et smukt stykke arbejde, hvor
det er en fordel, at alting ikke er for
pænt.
•

6 glade børn fra Mårslet og
Malling har i foråret elsket at
eksperimentere og lege med

bl.a. Kioskens efterladenskaber
uden at være bange for at ødelægge noget.
•

8 pædagoger fra Århus, Hørning, Skanderborg har været på
efteruddannelseskursus i kunstnerisk projektledelse.

•

8 børn og voksne har været på
kursus i voksen/barn maleri

•

5 voksne 50+ har været på kur-

sus i eksperimenterende maleri
•

Børnegrupper fra Viby og Århus Omegn har deltaget i åbne
værksteder med skrotskulptur

….og meget mere …..Vi arbejder på
at skabe et sted, hvor der under pænheden og funktionen findes fantasi,
skaberværk og skønhed.
Med venlig hilsen
Anne-Mette Sørensen

En husejers mareridt i Mårslet
Her i Mårslet vil alle bo. Og det kan
nok være at jordejere, banker, udviklere og store byggefirmaer og enkelt
opererende byggematadorer har opdaget det.
Lige pludseligt er vi omringet af byggemodnede byggegrunde med hastigt
voksende byggerier uden kontrol i
byggetakten og ingen udvikling infrastrukturen.
Hørretløkken kom først, men her lykkedes det daværende Fællesrådsformand, Finn Smerup, gennem en indædt indsats at få reduceret lokalplansforslagets antal huse nedbragt med ca.
2/3 i den derefter godkendte plan.
Denne indsats vidner om, at Fællesrådet har magt præcist, som det har agt.
Men det koster åbenbart. Det er ikke
lykkedes Fællesrådet efter Finn Smerups æra at reducere de forelagte lokalplansforslag med så meget som et
enkelt hus endsige en fornuftig byggetakt. Væsentlige infrastukturforbedringer synes at være en by på
Mols.
Tværtimod er der kommet mere til i

sydøst kanten af byen. De gamle drivhuse i landzonen der er opkøbt af civile investorer, som nok satser adskillige millioner på en snarlig udvidelse
af byzonen.
Desværre for de mange investorer og
byggefirmaer er salget næsten gået i
stå pga. af det for store udbud.
Alle der har nydt at se deres egen friværdi vokse og vokse, må se risikoen
for det omvendte snige sig ind på dem
i takt med den spekulative udbygning
af det omkringværende land.
En gøgeunge i en gærdesmuttes rede! Men ikke nok med det. I selve
midtbyen med det højtpriste landsbymiljø, der har en rådmands løfte om at
blive udviklet til en højere herlighedsværdi – så man blandt andet kan se, at
her løber en hel å igennem. Her vil
man bygge et rent investeringsprojekt
på 2 etager.
Når Giber Å skal ændre status fra en
”gravet afvandingskanal” til en smuk
sig mere naturligt slyngende perle i
den gamle del af Mårslet, hvor børn,
unge og gamle, samt evt. turister og

potentielle huskøbere kan nyde vores
varemærke – landsbymiljøet – så
kræver det luft omkring å-løbet og
fred i trafikken.
Det nye og voldsomme kioskprojekt
vil lægge en stopper på disse forskønnelsesplaner. Det vil formindske pladsen i åens rum og forøge trafikken
væsentligt.
At ødelægge mulighederne for at føre
midtbyen tilbage til det oprindelige
landsbypræg og samtidigt ødelægge
herlighedsværdien ved de omkringliggende huse og miljøet omkring kirken
er det, det koster at sikre investeringen i 2 etager i stedet for én, en stigning i profitten fra ca. 5 millioner kroner til mere end 10 millioner kroner.
Er det det vi vil med vores by? - Efter
min mening gælder følgende:
Jo flere vi bliver, jo mere har vi brug
for vores Mårslet identitet. Hvis ikke
vi satser maksimalt på midtbyen og
dens unikke Mårslet kvaliteter går vi
durk fra væreby til satelit- og soveby.
Sven Voxtorp

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24
Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil
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Verdens hurtigste net kommer til Mårslet Syd
Borgerne i det sydlige Mårslet
kommer nu som de første i Østjysk
Energis område på fibernettet. Under navnet Profiber tilbyder Østjysk Energi internet, tv og telefoni
på optiske lysledere med stort set
ubegrænset hastighed og kapacitet.
Alle i området bliver kontaktet direkte, når de kan kobles på. Tilmelder man sig inden den 16. juni, er
tilslutningen gratis
Fibernet, optiske fibre og lyslederkabler. Kært barn har mange navne. Men
lige meget hvad det kaldes, er det en
kendsgerning, at fibernettet er på vej.
Efter et års gravearbejde er Østjysk
Energi snart klar til at bringe Profiber
ud til forbrugerne, og Mårslet Syd
bliver det første område, der får glæde af internethastigheder på op til 20
Mbit/sek – både på up- og download,
og et bredt udvalg af tv kanaler og
telefoni, som de fleste vil kunne spare
penge på.
- Fibernet er verdens hurtigste form
for datatransmission. Det består af
lyslederkabler, som har den helt unikke egenskab at kunne hente og sende
information med lysets hastighed.
Med fibernettet kan man derfor få
fuld glæde af hverdagens udbud af
information og underholdning, samtidig med at man gør hjemmet klar til

fremtidens kommunikationssamfund,
siger Jonas Søndergård, informationschef hos Østjysk Energi.

Enkel tilslutning
Som andre kabler skal også fibernettet graves ned i jorden. Det er forklaringen på det omfattende gravearbejde, som mange har lagt mærke til
langs veje og marker. Når først fibernettet er i jorden, er resten imidlertid
temmelig simpelt. Hvis man indsender sin tilmeldingsblanket inden den
16. juni, er tilslutningen gratis. Melder man sig til senere, når gravearbejdet er overstået, vil prisen typisk være
4.000 kr. afhængigt af, hvor langt der
skal graves. Det er altså en betydelig
fordel allerede nu at blive koblet til.
Ved tilslutningen graver Østjysk
Energi kablet helt ind til husmuren og
opsætter en hjemmecentral i huset, og
så er man klar til at surfe, se tv og tale
i telefon hele natten.

- Fibernettet fungerer sammen med
hjemmets nuværende apparater i form
af fjernsyn, computere og telefoner.
Også fladskærms tv’et kan nemt kobles til fibernettet, og forbrugere med
sådan et i hjemmet vil i særdeleshed
kunne glæde sig til fibernettet. Den
store båndbredde giver nemlig et
langt klarere billede på den store
skærm, end de fleste er vant til, forklarer Jonas Søndergård.
Østjysk Energi udsendte i slutningen
af april et brev med materiale om fibernettet og en tilmeldingsblanket.
Indsender man denne blanket inden
16. juni er tilslutningen gratis.
Hvis man vil vide mere om fibernettet, kan man kigge forbi Østjysk
Energi på Knudsminde i Odder. Her
er opført en demostand, hvor kunderne med egen øjne kan opleve de skarpe tv-billeder og de hurtige internethastigheder. Har man spørgsmål er
man altid velkommen til at kontakte
Østjysk Energi på email fibernet@oestjysk-energi.dk eller på telefonnummer 8780 1111.
Læs mere om priser og produkter på
www.profiber.dk eller på Østjysk
Energis hjemmeside
www.oestjyskenergi.dk.

MÅRSLET-bladet MAJ 2007

15

Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Skolefesterne
Skolefesten 2007 er nu veloverstået,
og vi forsøgte at efterleve den evaluering, som sidste år blev foretaget i
elevrådet, blandt klasseforældrerådene og i personalet.
Musicalen ”En gyselig historie” blev
vel udført af 6. klassernes P- fags
hold i drama, musik, billedkunst,
sløjd og håndarbejde, og de lejede
headsets gjorde det muligt at høre alt,
hvad der blev sagt fra scenen. Det var
alt i alt en rigtig flot forestilling.
Jan Kolling med band var tilbage for
eleverne fra 0.- 4.kl. Det fik vi megen
ros for, og det så også ud til, at børnene nød de efterhånden kendte sange, Vi havde i år en tryllekunstner til
0. og 1.kl., og de var godt underholdt,
mens de andre så musical.
Et af kritikpunkterne sidste år var, at

der gik for meget madorgie i klassernes caféer. I år så det i stedet ud til, at
familierne hyggede sig i klasserne med
den medbragte mad. Det eneste, der
blev efterspurgt var KAFFE til de
voksne., hvilket vi vil sørge for til næste år.
Det overordnede tema var Gyserfest,
men for 5. og 6.kl. puttede vi et ekstra
S ind og lavede ”Gysserfest” et par timer i kantinen med Casino Royale,
hvor gevinsten var uomsættelige papirpenge. Der var gang i diskoteket både
for 5. og 6.klasserne, og 7.-9.kl. havde
både diskotek og livebands med skolens elever.
Vi glæder os endnu en gang over, at vi
stadig i Mårslet kan afholde sodavandsdiskotek for vore ældste elever
uden at have nævneværdige problemer.

Besøg af rådmanden
Som omtalt i sidste nummer af
Mårsletbladet har Mårslet Skoledistriktsgruppe haft besøg af rådmand
Louise Gade. Det forløb efter planen,
og hun var på skolen specielt optaget
af vores legeplads og minibiblioteket,
hvor hun brugte en del tid på at høre
om opstarten på læseindlæringen på
Mårslet Skole, hvor minibiblioteket
spiller en central rolle. Fire elever viste og fortalte om deres læsemappe.
Lærer Britta Bai fortalte om læseprocessen, og om den ikke uvæsentlige
rolle forældrene spiller i børnenes læseindlæring.
Efter besøget på skolen gik turen til
andre institutioner i lokalområdet.
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Glædesangst og opstandelse
Af sognepræst Hanne Davidsen

Kan man være bange for glæden?
Er glæde noget, man helst sikrer sig
imod? Er glæde noget, man skal lokkes til? Kan glæde være farlig, for
risikabel? Ja, sådan kan det desværre ofte være
for os voksne.
Med børnene er
det anderledes.
De er nærmest på
forhånd glade, for
Hanne Davidsen de møder livet
åbent og tillidsfuldt. De kaster sig med
glubende appetit ud i dagen. Med alderen bliver det anderledes. Vi bliver
reserverede, tillukkede, skeptiske. Det
er der mange gode grunde til. Vi er jo
så tit er blevet skuffede og sårede, så
nu vover vi ikke rigtigt at tro på noget
eller på nogen. Vor tillid er alt for ofte
blevet gjort til skamme, så nu lukker
vi os hellere inde og forventer ikke for
meget. Sådan værger vi os imod andres tankeløshed, misundelse og nedrighed. Men omkostningen ved en
sådan livsstil, hvor vi går med livrem
og seler er, at vi lukker livet og glæden ude. Det er glædesangsten, der
driver gæk med os.
Helgardering er umulig.
Storm P. sagde engang: ”Hvad hjælper det med en paraply, når man har
huller i skoen?” Ingenting! Hvad så?
Ja, man kan jo købe sig et par gummistøvler, en regnfrakke og regnbukser
også. Så er man helgarderet og mærker ikke vejret. Men man kunne jo
også tage skoene af, smide paraplyen
af Pommern til, få sig et pragtfuldt
styrtebad og syngende pjaske rundt i
vandpytterne. Det er sådan noget børn

kunne finde på, men ikke vi voksne, det skulle jo nødig blive pinligt. Så vi
gemmer os, skjuler os.
Giv slip!
Men sådan leger man altså ikke
med glæden. Er man meget tilknappet, så kan glæden hverken komme
ind eller ud - og så bliver den væk!
En gammel mand sagde til mig:
”I mange år tog jeg alle sorgerne på
forskud, men det havde jeg nu ikke
megen glæde af!”
Næh, sure gamle gnavne mænd er
der ikke meget sjov ved, hverken for
dem selv eller andre. Bærer man på
nid i den ene hånd og nag i den anden, så bliver det tungt at gå.
Men kan man smide bitterhed og
hævngerrige tanker bort, så letter det.
Vær ikke bekymrede!
Tænk på Jesu ord: ”Bekymr jer
ikke, hver dag har nok i sin plage!”
Altså plager og sorger, dem er der
såmænd nok af, tænk ikke på dem, de
skal nok komme; men glæderne, som
vi let overser, er i sandhed værd at
bruge tid på og lægge mærke til:
Fuglefløjt, hvert et smil, skønne anemoner, den lyse forårssol, et hjerteligt håndtryk, et lille barn på armen.
Ja, hver eneste dag, vi får at leve,
er et under, en ufortjent gave – er al
forundring værd.
Benny Andersen om lykken.
Men man kan godt blive usikker,
for hvor længe får man lov at beholde
den gave? Vi tænker: Det bliver nok
snart regnvejr, inden vi ser os om er
vinteren over os og fuglene borte,
sygdom, sorg og savn venter os.
”At være lykkelig er som at vandre
rundt i et minefelt”, siger Benny An-

dersen, ”hver gang man sætter foden
ned uden at ryge i luften, glemmer
man enten at nyde lykken, eller man
bliver sur over ikke at vide, hvor længe den varer, så når modgangen endelig melder sig, er det en lettelse,
som om man er kommet i sikkerhed,
det er nu skammeligt, for der er noget særligt ved lykken, som man ellers ikke møder”
– ja, sådan digtes der om vores glædesangst. Vores frygt for at miste
fodfæstet, slippe kontrollen og bare
tage imod det ufattelige: At vi er til
og har hinanden. At livet er og kommer til os.
Evangeliets glæde
I påsken hørte vi om kvinderne, der
om morgenen kommer til Jesu grav.
Lørdagens stilhed er afløst af den
gryende dags fuglesang, natten er
afløst af morgensolens brand, men
sorgen og mørket sidder tungt i kvindernes kroppe. Deres hjerter er bristede og dermed alle deres forhåbninger. De forventer at finde den korsfæstede og døde Jesus, men han er
der ikke. Det er ikke, som de havde
forventet, og de bliver grebet af frygt.
Men så ser de en hvid skikkelse inde
i graven, og han siger til dem: ”Vær
ikke forfærdede. Jesus er ikke her,
han er opstået fra de døde.” Og så
kommer den mærkelige sætning i
Markusevangeliets påskefortælling:
”Og de sagde ikke noget til nogen,
for de var bange.” De lukker af – i
hvert fald til at begynde med, for de
må jo har fortalt det videre – ellers
vidste vi jo ingenting. Men påskebudskabet var åbenbart for meget af
det gode; det var for godt til at være
sandt. Det skulle ligesom bundfældes
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i dem, før de rigtig turde tro på det.
Det kan være som en kvinde, der i
meget lang tid, uden held, har forsøgt
at blive gravid, men så en dag, så er
testen positiv, men hun tør næsten
ikke tro, det er sandt, så hun holder
det for sig selv et stykke tid – indtil
hun brister af glæde og simpelthen
må buse ud med den glade nyhed.
Det er forløsningens tid, de befriende
tårers tid og glædens tid.
Sådan blev det også for kvinderne.
Til sidst fik de tungen på gled, til
sidst måtte de overgive sig. De slap
fortidens knuder af sorg, bekymring
og fortabthed og lod Guds velsignede
liv fylde dem.
Opstandelse i dag!
Jesu opstandelse betyder, at den
opstandne Kristus kommer os i møde
fra fremtiden, fra livets land. Han
møder os i dåben, hvor han velsigner
os og lover os følgeskab i medgang
og modgang. Han møder os ved alterbordet, hvor han tilsiger os vore synders forladelse og giver os eksistensret i dette bøvlede og vidunderlige
liv. Så jeg siger: Spring bare ud i foråret, spring ned i kærlighedens favn,
giv slip på din glædesangst, for Gud
er livets, lysets og kærlighedens Gud
– garanten for at der er en fremtid for
os alle i morgen og i al evighed. <

Mandagscafeen
holder sommerpause
og åbner igen i Sognehuset efter
sommerferien
mandag d. 10. september kl. 9:30
med frisklavet kaffe, the og rundstykker - og ikke at forglemme:
En god hyggesnak bordet rundt!
Personalet ønsker alle - såvel
stamgæster som nye - en rigtig

GOD SOMMER!

Kirketider i maj
FREDAG d. 4. maj kl. 10:00
St. Bededag
Konfirmation 7.b
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 6. maj kl. 10:00
Konfirmation 7.c
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 13. maj kl. 10:00
Joh. kap. 16, vers 23 - 28
Gråd skal vendes til jubel
HANNE DAVIDSEN
FOTO: JØRGEN LAURITSEN

Har du behov for at stresse lidt af, så
skulle du prøve den ro og stilhed, der
er i det smukke kirkerum i Mårslet
Kirke.
Der er åbent hver dag i dagtimerne
mellem kl. 8 og 17 dog undtaget dage med begravelser eller bryllupper.

Menighedsrådets
næste møde afholdes
tirsdag den 15. maj 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. 17. maj kl. 10:00
Kristi Himmelfartsdag
Mark. kap. 16, vers 14 - 20
Den opstandne Jesus og disciplene
HANNE DAVIDSEN.
SØNDAG d. 20. maj kl. 11:30
Joh. kap. 15, vers 26 - kap.16, vers 4
Disciplene skal blive hadet af verden
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 27. maj kl. 10:00
Pinsedag
Joh. kap. 14, vers 22 - 31
Løftet om Helligånden
HANNE DAVIDSEN
MANDAG d. 28. maj kl. 11:00
2. pinsedag
FRILUFTSGUDSTJENESTE I
HØRHAVEN
Se omtale andetsteds på kirkesiderne
***

Kirketider i juni
Søndag den

3. juni kl. 10:00 HD

Søndag den 10. juni kl. 10:00 JRC
Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk

Kildevang
Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen
onsdag den 2. maj kl. 14:30
Vi begynder som sædvanlig med en kop kaffe fra kl. 14.
Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.

Søndag den 17. juni kl. 10:00 HD
Søndag den 24. juni kl. 9:00 AN

Salmesangsdag
torsdag d. 24. maj kl.10:00-11:30
i Mårslet Kirke for 4. og 5. klasserne
på Mårslet Skole.
I den anledning synger vi nogle af
pinsens salmer samt hører om,
hvorfor vi holder pinse.
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Påske og Poesi:

Poetiske påskeoplevelser
Festlig aften i Sognehuset den 23. marts
Sognemedhjælper Mette Grøn
Bugge,
der er tidligere rejseleder,
En af de betingelser der helst skal
fortalte om et
opfyldes for at en aften bliver festlig
dansk rejseseler, at der er noget godt at spise, og
skabs uventede
dette blev til fulde indfriet ved arranoplevelser på
gementet ”Påske og Poesi” i SogneKreta under lohuset den 23. marts.
kalbefolkningens
udlevelse af deres
påsketraditioner.
Det blev også til
Anna Johnsen havde fundet de gamle en lille koncert
poesibøger frem.
med stykker af
Mozart. Her var
indbygget en lille konkurrence, hvor
en kendt melodistump ville dukke
op. (For dem der ikke fik løsningen:
”Jyden han er stærk og sej” og
”Dejlig er Jorden”)
Margit Jakobsen og Grethe Sørensen
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

Påsketraditionen blev afprøvet, som var det
på Kreta: Intet elektrisk lys!

En pikant og velsmagende påskemiddag blev kreeret med kærlig
hånd af Margit Jakobsen, der i køkkenet blev bistået af Grethe Sørensen og serveret på de smukkeste
påskepyntede borde af medlemmer
fra menighedsrådet.
Flere havde fulgt opfordringen til
et bidrag til underholdningen og
poesien kom kontant til udtryk i
form af fortællinger om og oplæsning af fordums ”poesi” fra gamle
Minimozartkoncert: Henry Bleeg og Pia Labohn
poesibøger fra skoletiden.

Joan Fischer

Månedens udstiller, Joan Fischer fra Beder,
fortalte om sine
tanker bag de
ophængte kunstværker, og BoBodil Bjødstrup
dil Bjødstrup
Kristensen
Kristensen gjorde til slut status på den lilla messehagel.
<
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Norbusangfestival 2007:

Korfestival i Island
Mårslet Kirkes Kor rejser 16. maj til det årlige træf for børne- og ungdomskor: NORBUSANG.
Tekst: Pia Labohn

Foto: Jørgen Lauritsen

Det er nu 9. gang Mårslet Kirkes
Kor deltager i den nordiske korfestival – NORBUSANG - for børne- og
ungdomskor.
I 1998 deltog de for første gang i
Stavanger i Norge; i 2000 var det
Reykjavik, Island; 2001 Kalmar i
Sverige; 2002 Esbjerg, Danmark. I
2003 var det i Nordnorge – nærmere
betegnet i Bodø; 2004 i Åbo i Finland; 2005 Västerås i Sverige og sidste år blev festivalen afholdt her i
Danmark - i Odense.
I år går turen så atter til Island, til
Gardabær tæt ved Reykjavik, hvor
ca. 600 børne- og ungdomskorsangere fra de 5 nordiske lande deltager.
Det forlyder, at også et enkelt kor
fra Grønland finder vej.
Det store arrangement afvikles i dagene 16. maj – 21. maj.
Overordnet emne for festivalen er
”Mystik og Musik”. Alle deltagende
kor inddeles i 3 grupper – efter alder
og erfaring.
Mårslet Kirkes kor skal i midtergruppen, som har Thorunn Björnsdottir som dirigent.

Ved afslutningskoncerten synger
samtlige 600 korsangere med på fællesværket, som hedder
”SLÆDINGUR”, og er skrevet til
lejligheden af Hildigunnur Rúnarsdottir.
Teksten er skrevet af Hannes Hafstein – og den er selvfølgelig på islandsk.
Fællesværket er for kor, strygeorkester, blæserkvintet og percussionister. ”Værket er præget af dramatik og spændende oplevelser”, som
der står i programmet.
Udover arbejdet i de 3 grupper får
de enkelte kor også mulighed for at
optræde alene for de øvrige kor.
Det bliver rigtigt spændende. Her
får både korsangere og dirigenter
rigtig gode ideer og inspiration til nyt
repertoire.
Udover det er det også en meget
stor oplevelse at se de forskellige
kordragter, som kan være særdeles
forskellige fra, hvad vi sædvanligvis
ser i Danmark.
Det bliver dog ikke sang alt sammen. Fredag den 18. maj er afsat til
en udflugt til det store vandfald
”Gullfoss” og de springende varme
og kogende kilder ”Geysir”.

Og vi får også lejlighed til at bade i
de varme kilder i byen.
Afslutningskoncerten, hvor resultaterne af arbejdet i de 3 grupper + fællesværket med de 600 deltagere kan høres, finder sted søndag den 20. maj kl. 15 i koncerthuset MYRÍN.
Ingen tvivl om, at der venter os en
kæmpe oplevelse!
I år deltager 14 piger, 3 korforældre samt korleder Pia Labohn.
Desværre falder festivalen i år
sammen med 8. klassernes tysklandsudveksling til Winnenden, så vi må
desværre efterlade 6 piger herhjemme.

Hvert år knyttes nye venskaber på
tværs af landegrænserne.

Billedet her er fra afslutningskoncerten i Odense i maj 2006. Alle korene synger sammen i ”Fællesværket”. På scenen
optræder desuden balletbørn fra City Ballet i Odense. Det hele blev ledet af komponist og dirigent Finn Jørgensen.
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Mårslet Kirkes Kor:

”Blouse-warming”
Korets nye bluser blev præsenteret i Mårslet Kirke
ved gudstjenesten Palmesøndag.
giver en vis form for samhørighed og
Det var med en god portion stoltlyst til at give den lidt ekstra ?!
hed, at Mårslet Kirkes Kor for førDet enkle logo i stregtegning med
ste gang Palmesøndag optrådte i
Mårslet Kirke og teksten Mårslet Kirderes helt nye blå korbluser.
En uniformering er ikke så
ualmindelig, når
børne- og ungdomskor optræder ved forskellige arrangementer.
Det bemærkes
især ved de store stævner, hvor
mange kor er
samlede som
f.eks. Norbusangfestival.
Her kan de
dygtige piger fra
Mårslet Kirkes
Kor nu også
være med - og
FOTO: KÅRE CHRISTIANSEN
mon ikke det

kes Kor er tegnet af grafiker Jørgen
Kraglund, og de er sponsorerede af
gårdejer Jens K. Thomsen, begge Mårslet.
JL

Trafikkaos:

Væk efter 80 år i Mårslet
Farligt vejtræ fældet ved Sognehuset.
Foto: Jørgen Lauritsen

I 1927 – plus minus et par år –
blev der plantet et lille poppeltræ i
udkanten
af præstegårdens
have ved
grusvejen,
der gik fra
Mårslet
over
Obstrup til Tranbjerg.
Som årene gik, voksede træet sig
stort, og vejen – der kom til at hedde
Obstrupvej – blev udvidet og asfalteret. Der blev senere anlagt en sti på
den anden side, så træet kom til at stå
på en lille skrænt ned mod vejen.

Under arbejde med udtynding af træer
i præstegårdshaven i starten af marts
blev Niels Kaas fra træfældningsfirmaet
Akroba i Silkeborg opmærksom på træet, der hældede faretruende, og han var
ikke i tvivl om, at det skulle fældes hurtigst muligt.
Fredag
eftermiddag
d. 23 marts
blev der så
etableret
afspærringer
på nok det
mest uheldige tidspunkt og sted i Mårslet, netop hvor Testrupvej munder ud i
Obstrupvej. Det gav selvfølgelig en del
trafikkaos i midtbyen med lange bilkøer
til følge.

De mange tilskuere blev vidne til et
perfekt præcisionsarbejde.
Efter et par timer var kæmpen lagt
ned, trafikken kom i gang igen, og
eneste skade var på det lille vejskilt
”Obstrupvej”.

En del af den store stamme blev af
kranen løftet over på den anden side
af vejen, hvor den nu bliver til legeredskab på SFO, skolefritidsordningens legeplads.
JL
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Hyggeklubben arrangerer:

Heldagstur til Fur
Forårstur til Fur, Limfjordens smukkeste ø – et roligt og
uspoleret samfund med en spændende og særpræget natur.

SOGNEHUSET
I MAJ
Onsdag d. 9. maj
Judasevangeliet
Foredrag ved dr.teol.
Ole Davidsen (se omtale)
kl. 19:30
(Grafik: Tonni Christensen)

Hyggeklubbens forårstur går torsdag den 10. maj til Fur. Der er afgang med stor moderne turistbus fra
Sognehuset kl. 9:00 og fra
Kildevang kl. 9:05.
Vi kører gennem det lysegrønne
forårslandskab til Fur Sund, hvor vi
sejler med færgen. Overfarten tager
kun 3-4 minutter.
På Fur Færgekro, med udsigt over
havn og fjord, sørger kroværten for
en lækker middag til os.
Derefter kører vi en rundtur på øen,
og vi har guide med i bussen.
Turen slutter med kaffe på kroen,
inden vi sejler tilbage til fastlandet.

Tirsdag d. 15 maj
Menighedsrådsmøde (lille sal)
kl. 18:30 - 22:00
Onsdag d. 23. maj
Indre Mission (se omtale)
kl. 19:30
PRIVATFOTO

Færgen ”Slejpner”, der på få minutter
fører os fra fastlandet over til Fur.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18:00
Pris pr. person kun 125,00 kr. excl.
drikkevarer til middagen.
Nærmere oplysninger og tilmelding
senest søndag d. 6. maj kl. 12.00
ved
Ester Borgbjerg 8629 2148 eller
Else Svendsen
8693 6038

Torsdag d. 10. maj
Hyggeklubben
Heldagsudflugt til Fur (se her på siden)
Mødetid kl. 9:00

PRIVATFOTO

Fur Kirke hedder
Sankt Mortens
Kirke og er opført
i 1126.
I tårnets vestlige
side sidder der i 13
meters højde et
udhugget ansigt til
minde om en bygningsarbejder der
faldt ned.
JL

Fredag d. 25. maj
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 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

PRIVATFOTO

PRIVATFOTO

Fur Færgekro er smukt beliggende med udsigt over havnen og Limfjorden

Der kan forekomme ændringer i de
faste tider i forbindelse med højtider og ferier.
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Bibelorienteringsløb for minikonfirmander
(FOTO: LIS NISSEN)

Lene Andersen styrer her et hold minikonfirmander, der prøver,
hvad det vil sige at være blind.
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ADRESSER
SOGNEPRÆST
Hanne Davidsen (HD)
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
davidmaa@post.tele.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12:00 - 13:00 samt
torsdag kl. 16:00 - 17:00
Mandag er fridag.
SOGNEPRÆST
Jette Rosenberg Christiansen (JRC)
Tiset Præstegård
Gl. Horsensvej 77
8355 Solbjerg
Tlf. 8692 7330
jrc@km.dk
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

Jens Bech i rollen
som Zakæus

Hanne Davidsen som fiskeren Andreas ved Genesaret Sø.
Det årlige bibelorienteringsløb for minikonfirmander fandt sted den 13. marts.
Alle poster havde bibelske motiver, og var
bemandet med medarbejdere og medlemmer
af menighedsrådet. Geografisk var det
spredt over området fra Sognegården til
kirkegård, kirkegårdskontor og kirken.
Børnene prøvede at være blinde; de skulle

Else Kjemtrup som
Maria Magdalene

sejle over en oprørt Genesaret Sø, og de
mødtes med opgaver hos både Maria
Magdalene og Zakæus.
Alle minikonfirmanderne gik til opgaverne med liv og lyst og fik virkeliggjort meget af vinterens undervisning.
Orienteringsløbet var tilrettelagt af sognemedhjælper Mette Grøn Bugge.
JL

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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Stor friluftsgudstjeneste
i Hørhaven
Alle sogne i Århus Søndre Provsti
fejrer 2. pinsedag ved en fælles friluftsgudstjeneste mellem de lysegrønne bøgetræer mandag den 28.
maj kl. 11:00 .
Med Århusbugtens bølgeskvulp som
baggrund vil vi denne dag være én stor
menighed, ét stort kirkekor, én stor
stemme i lovsang
og bøn.
Prædikant ved
gudstjenesten er
provst Knud-Erik
Bager Jensen
(billedet).
Provstiets øvrige præster vil fo(Foto: Jørgen Lauritsen) restå læsninger,
bønner, nadveruddeling m.v., og organister, kirketjenere, kordegne, kirkeog korsangere vil deles om de forskellige praktiske opgaver i gudstjenesten.
Foreninger, klubber og spejderkorps
fra de enkelte sogne opfordres også til
at komme.
Husk et tæppe eller en stol at sidde
på! - I Hørhaven er der ingen kirkebænke, og græsset kan være vådt.

Medbring evt. også en paraply, hvis
der er udsigt til regn.
Der er picnic efter gudstjenesten,
så medbring en frokostkurv, hvis du
har lyst til at deltage i den fælles
”kirkefrokost” i det grønne.
FDF tænder bål, så der vil også
være mulighed for at grille den medbragte frokostbøf eller bage sig et
snobrød!
Da P-pladserne ved Hørhaven er
meget begrænsede, vil der blive arrangeret fælles, gratis transport fra
Mårslet og tilbage igen umiddelbart
efter frokosten i det grønne.

Afgang mandag den 28. maj
fra Sognehuset kl. 10:15 og
fra Kildevang kl. 10:20
Tilmelding til denne gratis transport skal ske til sognepræst Hanne
Davidsen på tlf. 8629 0234
eller mail
davidmaa@post.tele.dk

senest søndag den 20. maj.

Børnehjemslegatet
Mårslet Børnehjemslegat er blevet nedlagt. Der er dog mulighed for en allersidste gang at ansøge om støtte til et højskoleophold. Ansøgningen skal
sendes til sognepræst Hanne Davidsen, Obstrupvej 4, 8320 Mårslet.
Ansøgningsfristen er 1. juni 2007.

Foredrag:

Judasevangeliet og
kanondannelsen
Om den gnostiske kristendom, og
hvorfor dens skrifter ikke blev en del
af den kanoniske skriftsamling, vi kalder Det Nye Testamente.
Af dr.teol Ole Davidsen

I påsken 2006 stod det hæderkronede National Geographic Society bag
en stort iscenesat international mediebegivenhed: Offentliggørelsen af Judasevangeliet. Et hidtil ukendt evangelieskrift var blevet fundet, et skrift,
der udfordrede den traditionelle nytestamentlige kristendom. For her var
Judas ikke forræderen, men helten, ja,
den eneste discipel, der rigtig forstod
Jesus og hans anliggende. Er dette
evangelium ikke en bombe under den
traditionelle kristendom?
I foredraget kommer jeg ind på,
hvad det er for et skrift, og hvilket
budskab, det rummer. Men også de
ydre omstændigheder ved skriftets
fund og offentliggørelse tages op. Ikke
mindst spørgsmålet om, hvorfor et
sådant lille skrift kan vække så stor
opmærksom i offentligheden.
Og selvfølgelig diskuterer jeg, hvorfor Judasevangeliet ikke kom med i
den kanoniske skriftsamling, Det Nye
Testamente, der af kirken alene anerkendes som normativ kristendom. Burde Judasevangeliet have været med i
kanon? Kan det eventuelt nås endnu?
Sognehuset, onsd. d. 9. maj kl. 19:30
Entré 30 kr.

Kunst og Kirke i Mårslet
Mårslet Kirke indbyder til sommerfest i Mårslet Sognehus søndag den 3. juni kl. 11:00 - 15:00
(se det udførlige program på næste side)
Vi véd, at du er kreativ! Kunne du tænke dig at donere et af dine egne kunsthåndværker - eller én af dine
hjemmelavede ting - til eftermiddagens kunstudlodning og hermed være med til at støtte kirkens messehagelprojekt? Det kunne f. eks. være:
blomster (buket/dekoration) - kort - akvarel- akryl- oliebilleder - tekstil - patchwork-ting - papirklip håndarbejde - honning, syltetøj, bagværk m.m.
så kontakt:
menighedsrådsmedlem
Susanne Lauritsen tlf. 8629 3411 eller
lærer
Anna Johnsen
tlf. 8629 5772
senest tirsdag den 22. maj.
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KUNST og KIRKE
SOMMERFEST I
KIRKE OG SOGNEHUS

SØNDAG DEN 3. JUNI 2007
kl. 10:00 - 15:00
PROGRAM
Faste programpunkter:
kl. 10:00
kl. 11:00
kl.
kl.
kl.
kl.

11:30
12:00
12:30
13:00

kl. 13:50
kl. 14:15

festgudstjeneste i kirken ved Hanne Davidsen
åbning af aktiviteterne ved formanden for
Mårslet menighedsråd Ebbe Nørgård Pedersen
Kirkens kor synger under ledelse af Pia Labohn
udstillet kunst. Eva Dahl fortæller om sine værker
spisning og hygge
Underholdning på gårdspladsen af big-band orkestret
SENIOR SWING under ledelse af Jørgen Nissen
køb af lodder
udlodning af doneret kunst

Løbende programpunkter:
- Udstilling og præsentation af arbejdet med de nye messehageler v/ messehagelgruppen, designer og kunstner
Bente Sørensen m.fl.
- Udstilling og præsentation af donerede kunstgenstande v/ kunstgruppen Susanne Lauritsen og Anna Johnsen
- udstilling af Eva Dahls værker
- smukke kort med motiver fra de nye messehageler og vor kirke
sælges

Desuden byder dagen på:
aktiviteter og munter underholdning for små og store børn ved
børneklubberbe MARIEHØNEN, LÆRKEREDEN og ØRNEREDEN
KFUM og KFUK spejderne serverer lidt godt til ganen.
Der kan købes øl og vand samt pitabrød og pølser med brød.
der vil også blive mulighed for en kaffetår, et stykke hjemmebagt
kage og en is
VI HÅBER PÅ EN god, hyggelig og fornøjelig dag for hele familien.
(evt. overskud går til messehagelprojektet)

Ændringer i programmet kan forekomme
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Indre Mission
”Retfærdiggjort af tro -”
- og hvad vi det så sige?
Med udgangspunkt i Luthers kamp
kommer cand.teol. Martin Eskesen til
Mårslet Sognehus
onsdag den 23. maj kl. 19:30
og taler over dette emne, der for
Martin Luther var af afgørende betydning:
”Hvis artiklen om retfærdiggørelsen mistes, så mister vi hele den
kristne lære”, siger han.
Denne aften
vil vi se nærmere på, hvorfor dét er så
vigtigt for os,
og hvad det
betyder for
vort liv som
kristne.
(PRIVATFOTO)

Martin Eskesen (32), cand. teol.,
gift med Elsemarie og ansat i Indre
Missions tværkulturelle arbejde i
Århus.
Martin Eskesen er leder af Kristen
Lokal Radio i Århus og synger bl.a. i
á cappella gruppen, Vocaloud, bestående af 7 herrer, og på den sportslige front dyrker han bl.a. badminton.
Martin Eskesen bor på Silkeborgvej i Åbyhøj.

De tre børneklubber
Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år. Vi mødes i Sognehuset
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.

Lærkereden

Ørnereden

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

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

Det liturgiske drama ”skuespillere”, som vi håber vil væ- der skulle have været opført ved
friluftsgudstjenesten i Bomgårdsha- re med igen ved næste års liturgiske
ven, søndag d. 20. august 2007, må drama.
desværre udgå af finansielle årsaTeatergruppen ”Åben Himmel”
ger.
Det skal kraftigt pointeres at det
kun er dette indslag der aflyses, idet
friluftsgudstjenesten gennemføres
som planlagt, søndag den 21. august 2007 kl. 11.
Det er med dyb beklagelse, at det
har været nødvendigt med dette
skridt, og vi takker de interesserede

Redaktionen ønsker alle en rigtig

GOD PINSE

Kirkesiderne redigeres af: Jørgen Lauritsen jlt@pc.dk
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2007
I år 2000 kom der en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om at genoptage udnævnelsen af en mand
eller kvinde til

"Årets Mårslet-borger"
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en ak-tiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller andet til glæde for børn, unge eller ældre.
Udvælgelsen blandt de indstillede foretages af en komité med de seneste 2 prismodtagere samt lederen af Nordea i Mårslet.
Komitéen består i år af:
* Hanne Torp Jensen som modtager af prisen i 2005
* Hanne og Poul Erik Jensen som modtagere af prisen i 2006
* Vibeke Rosendahl fra Nordea i Mårslet
Kåringen finder sted Pinselørdag den 27. maj 2007 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet.
Begrundede indstillinger sendes til eller indleveres i Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 18. maj 2007.
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Kræftens Bekæmpelses Indsamlingsresultat 2007
Søndag den 25. marts mødtes 27 indsamlere kl. 10.30 hos NORDEA,
hvor Conny havde lavet kaffe og
smurt rundstykker, sponseret af
GULDBAGEREN, Mårslet.
Efter en kort orientering blev indsamlingsbøtter og materiale udleveret, og
indsamlerne gik ud i en dejlig, solrig
forårsdag.

Indsamlerne var glade, da de kom
tilbage, de var blevet modtaget meget
positivt.
Resultatet blev også meget flot kr.
34.683,Medens Vibeke og Poul talte bøtterne
op, hyggede indsamlerne sig med en
øl eller vand sponseret af AKTIV SUPER, TRANBJERG.

Jeg vil gerne sige tak til indsamlerne
for den gode indsats men også en tak
til beboerne i indsamlingsområdet for
den positive modtagelse.
Jeg håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag den 6. april.
Ane-Mie Nielsen

Tre kor ”I det fri” på Testrup Højskole
Søndag d. 13 maj 2007 kl. 1330 inviteres der til åben generalprøve på
Testrup Højskole, hvor Mårslets eget
rytmiske kor, Rusty Cotton sammen
med Cantabile koret fra Malling og
Snapsingers fra Århus, fremfører 7
korsatser komponeret af Erling Kullberg til tekster af Kaj Munks digtsamling med titlen: ”Navigare Necesse,
Tolv digte om Danmark 1940”. Hvert
af digtene har navne efter en af årets
måneder. Korværkets titel er ” I det
fri ”
Værket er blevet til ved at Danske
Folkekor bestilte Erling Kullberg til
at komponere et korværk til uropfø-

relse ved det store landsstævne d. 5
maj i år. I sin søgning efter egnede
digte som tekstgrundlag stødte han på
ovennævnte digtsamling og blev
straks begejstret for disse digte.
Værket består i sin helhed af 12 satser, hvoraf korene fremfører 7 og bliver således de første, der skal fremføre Kullbergs dejlige musik efter urpremieren.
Korene ledes til daglig af Winni Kilsgaard (Cantabile) og Pia Voxtorp
(Rusty Cotton og Snapsingers)
Det er første gang de 3 kor prøver at
synge sammen med andre kor og

Kullberg vil selv dirigere de 80 korsangere – først til den åbne generalprøve og derefter til en koncert, som
ER udsolgt.
Entre kr.25,- Uafhentede billetter til
koncerten kl.15 kan købes ved indgangen til kr.50,-

Vel mødt søndag d. 13 maj
Pia Henriette Voxtorp

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 maj måned er det onsdag den 9. maj

Et igangværende arbejde
med registrering af gravsten

Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte
Edvard Borgbjerg - til. 86 29 21 48
Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80
Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

og gravsteder på Mårslet
kirkegård kan ses på
www.moldt.net/maarslet
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AKTIVITETER I MAJ 2007
Onsdag d. 2. maj kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Mandag d. 7. maj kl. 14.00
Mode Seniorshoppen

Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub.

Tirsdag d. 14. maj kl. 14.00
Syng med Bente Fisker
Onsdag d. 30. maj kl. 14.00
Aase Grundal fortæller om Pihlgrimsruten

Hver tirsdag kl. 14.00: i Underhuset Træværksted for alle interesserede.
Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 3. maj + 31. maj

Brugerrådsvalg
Tro det eller ej, men nu er der igen gået 2 år siden sidste
brugerrådsvalg.
Vi holder opstillingsmøde d. 9. oktober kl. 14.00, hvor
der serveres kaffe og efter mødet gule ærter.
Vi opfordrer pensionisterne i byen til at tænke over, om
de ikke vil lade sig opstille til brugerrådet, da der er nogle stykker, der forlader rådet efter denne valgperiode.
Brugerrådet er brugernes ambassadører i forhold til magistraten for Sundhed og Omsorg og i forhold til ledelsen
på vore centre.
Brugerrådet er bl.a. med til at ansætte personale til at se
på økonomien og til at arrangere forskellige aktiviteter i
samarbejde med personalet. Det er derfor af stor vigtighed, at vi får nok opstillede (mindst 10), så vi har et ordentligt mandat at forhandle ud fra og så vi kan vise
kommunen, at Mårslet forhåbentlig igen kan få højeste
stemmeprocent.
Udflugt

Torsdag d. 14. juni 2007 inviterer brugerrådet til den første udflugt i år.
Turen går til Løveparken i Givskud.
Vi kører fra centret kl. 13.00 og er hjemme igen ca. kl.
17.30
De små busser er med, så også kørestolsbrugere kan deltage.
Tilmelding skal ske til Hanne Jensen på tlf: 86292066
eller til Hanne Torp på tlf: 86292710 senest mandag d. 4.
juni 2007.
Pris: 100 kr.
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00
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TMG - Nyt
TMG Tennis… og Beach Volley ???
alle ! Vi stiller trænere til
rådighed, det er introdage : man behøver ikke
være medlem for at prøve
at svinge ketsjeren !!

Så er vi klar ! Banerne er klar, vejret
er til hygge og tennis, og måske
Beach Volley ???
TMG Tennis byder på endnu en gang
hyggelig udfordring !
5.
Vi har igen i år masser af gratis glæder :
1.
Gratis søndagstræning for
øvede og uøvede fra 10-12.
2.

Gratis doubletræning for
alle søndage fra 12-15.

3.

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)

4.

Familiedage : de første to
lørdage i maj (d.5. og den
12.) er der gratis familieintroduktion, tag børn og svigermor med : tennis er for

Drop-in hver tirsdag fra 1921, alle kan være med, og
det er også gratis (og : hyggeligt !)

6.

Hyggelige turneringer,
åben for spillere på alle
niveauer !

7.

Du kan spille mange gange
om ugen med vores frie
reservationskalender !

8.

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 !
Find vores folder, som du fik 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 !

Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand og
halhusansvarlig

Kurt Kirkedal Laursen
Kent Pedersen

Kasserer
Sekretær

Gerda Svendsen
Visbjerg Hegn 29
86 72 25 80
Janne Kastbjerg Nielsen Langballevej 154
86 29 80 11
Afdelingsrepræsentanter:
Hans Henrik Hansen
Hørretløkken 441
86 19 40 49
Poul Erik Jensen
Kratleddet 5
86 72 20 00
Martin Andersen
Langballevænget 18 86 29 79 22
Hans Jørgen Jørgensen Gyldenkronesvej 1
86 29 74 24
Jan Henriksen
Gyldenkronesvej 6
86 29 74 05
Bente Seerup
Præstegårdsvej 7A
86 29 65 43
Mogens Lassen
Hørretløkken 385
86 29 86 27
Mikael Hahn-Thomsen Visbjerg Hegn 14
86 29 91 19
Olav Jensen
Toftevangen 7
86 72 08 18
Claus Jacobsen
Baneleddet 2
86 72 17 28

Badminton
Basketball
Bordtennis
Cykelmotion
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Pétanque
Tennis
Volleyball

Bedervej 14
Bedervej 56

86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk
86 29 98 55 makpedersen@mail.dk
gjs@tdc.dk
janneknielsen@mail.dk
lyckhannibal@mail.dk
poulerik@sallingjensen.dk
martin-andersen@mail.tele.dk
w.jorgensen@get2net.dk
reintoft@henriksen.mail.dk
be.seerup@tdcadsl.dk
mogenslassen@webspeed.dk
hahn-thomsen@webnetmail.dk
o_j@vip.cybercity.dk
krusejacobsen@mail.dk
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HalHuset – et godt sted at mødes
TMG havde i 2006 næsten 1.500 medlemmer. Dvs. omkring 1/3 af byens indbyggere er medlem. Og vi har et dejligt
klubhus, som medlemmerne bruger flittigt. De resterende 2/3 har for en stor del også tilknytning til klubben, og det er
meningen, at huset også skal være åbent for dem. Vi har i TMGs hovedbestyrelse diskuteret, hvordan HalHuset indgår i
klubbens og byens liv, og har formuleret, hvordan vi synes, det kan lade sig gøre.
Vision for HalHuset
Foreninger og borgere i Testrup-Mårslet området anerkender HalHuset som et imødekommende og attraktivt værested.
TMGs afdelinger og medlemmer anser HalHuset som et perfekt klubhus.
TMGs gæster fra andre sportsforeninger og idrætssammenslutninger ser HalHuset som et komfortabelt opholdssted i
forbindelse med sportsbegivenheder.
Århus Kommune respekterer og anerkender HalHuset som en væsentlig bidragsyder i udviklingen af nærmiljøet.
Mission for HalHuset
Det er HalHusets mission at være klubhus for alle afdelinger under TMG.
HalHuset kan desuden være mødested for andre foreninger i Testrup-Mårslet området.
Herudover kan HalHuset være rammen om fælles aktiviteter arrangeret af disse foreninger.
Endelig kan HalHusets kiosk og opholdsrum være mødested for alle andre interesserede.
Økonomi for HalHuset
Det er målet, at omkostninger til drift og vedligehold af HalHuset skal dækkes af overskud fra kiosksalget og det kommunale tilskud. Hvis det ikke er muligt dækker TMGs afdelinger underskuddet via kontingentet.
Regnskab for 2006 viser i runde tal flg. resultat:
Indtægter fra kiosken
86.000 kr.
Lokaletilskud fra kommunen
45.000 kr.
Andre indtægter
8.000 kr.
Indtægter i alt
139.000 kr.
Renter og afdrag på lån
59.000 kr.
Rengøring
48.000 kr.
Vedligehold
31.000 kr.
Drift (el, vand, varme, forsikring mv.) 78.000 kr.
Udgifter i alt
216.000 kr.
Det samlede regnskab viste for 2006, som det ses ovenfor, et underskud på knap 77.000 kr.
TMG vil hermed gerne takke de frivillige for deres indsats i HalHuset – uden den vil det ikke være muligt at drive HalHuset og sikre, at det er et godt sted at mødes.
Vi ses i HalHuset!
Gerda Svendsen
Kasserer

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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TAK
TIL ALLE DE FRIVILLIGE DER YDER EN KÆMPE INDSATS I TMG
BADMINTON
Jens Hedegaard
Per Jensen
Torben Kjærgaard
John Johansen
Steen B. Hansen
Jesper Holm
Søren Munk
Hans Henrik H. Hansen
Jytte Hansen
Egon Mølby
Per Henrik Østervig
Claus Schou
Michael Douglas
Peter Vestergård
Mogens Sørensen
BASKETBALL
Claus Holm
Lone F. Christensen
Søren Svenningsen
Jørgen Beck
Maria Nazem
Poul Erik Jensen
Hanne Salling Jensen
Birgit Rasmussen
Lone Lundgaar
Daniel Andersen
Peter Hahn
Christian Kaas-Petersen
Micael Hjortshøj
Troels Sørensen
Kristian Svenningsen
Christian Callsen
Jakob Hjortshøj

Omeed Neghabat
BORDTENNIS
Dorthe Holste
Niels Kridal
Ruben Nielsen
Bo Madsen
Martin Andersen
Frits Odgård
Henrik Thomsen
Lars Petersen
Jesper Knudsen
Peter Juul Christensen
Stefan Brendstrup
CYKELMOTION
Jørgen "Gammelnok" Nielsen
Christian Kerrn-Jespersen
Jørgen Kølbæk
Karsten Sten Jensen
Finn A. M. Hansen

Kjeld Nygård
Hans Jørgen Jørgensen
FODBOLD
Erling Sørensen
Erik Sørensen
Anne Lund Valente
Thomas Jespersen
Jens Juul
Anders Andersen
Martin Ruby Møller
Claus Møller
John Andersen
Christian Bugtrup
Morten Lønskov
Simon Oksbjerre
David Voxtorp
Peter Schandorff
Jens Eeg Madsen
Erhardt Nielsen
Esben Platz
Claus Buus-Andersen
René Jepsen
Mette Lene Schultz
Søren Madsen
Thomas Vinter
Jakob Klæning
Jakob Nilsson
Ole Rasmussen
Niels Poulsen
Thomas Hey
Lars Stubsgaard
Jørgen Beck
Arne Møller Jensen
Morten Bach Mølkjær
Claus Bjerre
Finn Lauridsen
Kim Rasmussen
Steffen Rasmussen
Rodney Miles
Gunnar Svendsen
Axel Thomsen
Jens Lange
Søren Espersen
Kenneth Holbek
Finn Lund Andersen
Jakob Palmgren
Knud Erik Østerberg
Simon Søndergaard
Tor B. Andersen
Claus Quiding
Paul Kjeldsen
Kim Rasmussen
Claus Møller
Rlof Sch. Nielsen

Jan Henriksen
Jens Svendsen
Peter Henriksen
Svend Ove Christensen
Kåre Sørensen
Dorthe Hedegaard Skovby
Poul Kristensen
Bjarne Johnsen
Miriam Grønlund
Line Klink Raunkjær
Sarah Starup
Stine H. Hansen
Benjamin Nørup Agerholm
Mathias Bendix Blaabjerg
Michael Schmidt Sørensen
Simon Bjerre
Mads Mønster
Mathias Damgaard
Camilla Johnsen
Maria Gaarsted
Simone Østerberg Hansen
Rikke Skifte Larsen
Mads Ejsing
Michael Madsen
Peter Grove
Kamilla Rasmussen
Camilla Tryk
Emma Bundgaard
Henriette Krag Jespersen
Sarah Henriksen
GYMNASTIK
Annette Jacobsen
Stine Seerup
Eva Seerup
Camilla Hindb. Kristensen
Sasja Nielsen
Susanne Wiben Drysdale
Anne Wiben Drysdale
Maibritt Nielsen
Cecilie Kragh
Bjørn Seerup
Emil Seerup
Nis R. Simonsen
Andreas R. Simonsen
Christa Bjørnel
Line Möller
Vibeke
Sara Klitgård
Benny Pedersen
Ditte Skytte Nordentoft
Britt Skytte
Grete Rasmussen
Bente Seerup

HÅNDBOLD
Kim Olesen
Liselotte Buus
Edith Jensen
Helle Clausen
Ann Bugtrup
Susie Agerbo
Søren Madsen
Rene Steffensen
Flemming Kristiansen
Jesper Nielsen
Henrik Jacobsen
Lars Jensen
Morten Mølkjær
Lars Andersen
Henrik Jensen
Mads Pedersen
Jacob Lind
Mogens Lassen
Dorte Rasmussen
Dorthe Skovby
Christina Junge
Erik Brandstrup
Brian Kjellerup
Anne Lund
Birgitte Rebsdorf
Annette Nørager
PETANQUE
Mikael Hahn-Thomsen
Bjarke Jonassen
Bente Villumsen
John Hansen
Leo Madsen
Birgit Pedersen
Tage Andersen
Hanna Stokholm
Poul Nielsen
TENNIS
Henrik Breyen
Sigurd Dalsgaard
Birger Christiansen
Niels Verner Nielsen
Gunnar L. H. Svendsen
Knud Erik Nielsen
Kaj Dagø
Olav Jensen
VOLLEYBALL
Henrik Riising
Martin Oldeheuvel
Hans Christian Hansen
Jesper Holm
Dorte Bjerge
Claus Jacobsen
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Badminton

Klubmesterskaber, ungdom
Lørdag d. 31. marts 2007 afholdt
TMG Badminton klubmesterskaber
for ungdomsafdelingen. Af ukendte
årsager var der kun tilmeldte i U9
rækken, men den var til gengæld også
stærkt besat. Vi havde nogle meget
spændende timer, og efterhånden som
vi nærmede os finalerne blev kampene også tættere og tættere. Se bar på
disse resultater:
Finale, herresingle,
Vinder og klubmester Jonas Sønderby
Kusk over Thomas Espersen med
22/20 og 21/14
Finale, double
Vinder og klubmester Thomas Espersen og Jeppe Mønsted Nielsen over
Anna Rasmussen og Jeppe Johansen
med 24/22, 20/22 og 21/12
Der mange naturligvis andre og ligeså
spændende kampe og jeg vil gerne
sige tak til alle deltagere for en flot
indsats og en stor kampgejst. Selv i en
alder af 7-9 år har vores spillere en
helt klar holdning til fair-play – det er
bare flot. Også en tak til forældrene
for god opbakning og hjælp med at
tælle. Sidst en tak til mesterskabernes
sponsor Revisionsfirmaet Steen B.
Hansen, som støttede både økonomisk og med en flot t-shirt.

Jonas Synderby Kusk vandt klubmesterskabet i single

Jeg håber at der næste år kommer
mange flere deltagere i de andre aldersgrupper.
Tak for en god sæson til alle.
Mange hilsner
Ungdomsafdelingen
Jesper Holm

Thomas og Jeppe vandt klubmesterskabet i dubel
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Mårslet flagalle
Efter 16 år som ansvarlig for Mårslet
flagalle, har Per Enevoldsen og hans
familie valgt at stoppe.
Ansvaret er overdraget til Henrik
Gravgård og hans søn Kasper samt
Axel Thomsen og sønnen Emil.
Flagallen sættes op på de fleste officielle flagdage og ved konfirmationer.
Flagallen kan også lejes ved bryllupper, runde fødselsdage og andre passende lejligheder.
Pris: 550 kr. Henvendelse til:
Axel Thomsen, Langballevej 120, tlf.
86297652.
Henrik Gravgård, Langballevej 128,
tlf. 86297704.
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Dråben
Nu kan man så, plante ud og plante
om og nyde tidens lyse timer
Alt vand er livgivende, men ingen
selvfølge. Så endnu en gang gør vi
opmærksom på, at vi bor ovenpå vores drikkevand. Med vores – din og
min lille indsats – kan vi blive ved
med at hente rent grundvand op til
drikkevand. Det kræver så lidt af os,
og vi får så meget igen både i form af
rent drikkevand og liv i haven.
Vandsparetip:
Hvis vandet skal løbe længe for at
blive varmt, så fyld vandkanden til
blomsterne imens.
Er der vand tilovers fra din el-kedel
og efter vask af grøntsager, kan det
genbruges til vanding af potteplanter
og krukker i haven.

Gode råd til haven netop nu:
Alger på træ og sten fjernes med knofedt og fast brun sæbe.
Har du husket at klippe dine roser i
april, ellers er det nu, det skal gøres.
Husk også at gøde roserne og ved
tørke, skal de vandes. Hestegødning
er godt at lægge under roser mod stråleplet o.l.
Havekrukker kan tilplantes med sommerblomster i slutningen af maj.
Basilikum tåler ikke at plantes ud før
efter grundlovsdag.
Husk at fjerne frøstande på tulipaner
og påskeliljer, men lad de grønne blade sidde, til de visner. De grønne blade giver næring til de nye løg.

Gem ispinde til planteskilte.
Engangskrus kan bruges som billige
priklepotter, husk at prikke hul i bunden, røret fra toiletruller og æggebakker kan bruges som tørvepotter og
plantes ud, og emballagen fra flødeboller o.l. er god som underbakke til
priklepotterne.
Forspirede planter kan nu plantes ud.

Vi hører gerne fra jer mårsletter om
jeres tanker om vand. Skriv, ring eller
mail til os – eller endnu bedre – mød
op til vores møder, som annonceres
på www.maarslet.net. De første 15
minutter ved hvert møde vil vi tale
om vand.
Natur- og miljøgruppen i Mårslet
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Mårslet – en perle omgivet af smuk natur – bevar den
Hvis vi vil være sikre på, at både vi,
vores børn og børnebørn og generationer fremover skal kunne indtage rent
drikkevand, er det nødvendigt, at vi
alle sammen tænker over, hvordan vi
kan undgå at forurene grundvandet,
og hvordan vi kan påvirke andre til
også at beskytte grundvandet.
Rent vand - Intet liv uden vand.
Vand er en del af alle menneskers
hverdag - både som drikkevand og
spildevand. Vand er en ressource i et
evigt kredsløb. Det kommer fra havet.
Solens varme får havvandets overflade til at fordampe. Vanddampen stiger op i atmosfæren, hvor den samler
sig til skyer. Når de driver ind over
land, afgiver de regn, sne eller hagl.
Denne nedbør fordamper igen, især
gennem planter, eller den strømmer
bort til vandløbene eller synker ned i
jorden, hvor det ender i grundvandet,
som så kommer op til overfladen igen
i kilder, vandløb og søer.
Alt det vand, vi bruger, er en del af
kredsløbet.
Det er en langvarig proces, og hvis vi
forurener det, må vi slås med forureningen i årtier eller århundreder.
Noget af det vand, vi drikker, faldt
som regn i Vikingetiden eller på Christian den Fjerdes tid.

Vi kan alle hjælpe med at passe på
grundvandet. Vi kan spare på vandet,
undgå at hælde noget giftigt på jorden
(olie, terpentin, maling, insekt- og
sprøjtegifte). Alt dette kan nå ned i
grundvandet.
I vor dagligdag anvender vi rengøringsmidler m.v., her er det også vigtigt med rigtig dosering.
Derfor – pas på vandet i vores omgivende miljø og derved også livet i
vore vandløb og søer. Fugleunger og
andre dyrebørn – reelt alt liv bliver
påvirket eller dør.

grus og sand er også en effektiv
bekæmpelsesmetode. Det forhindrer ukrudt i at gro.
•

Inden nye planter sættes i jorden, er det en god idé at fræse
eller kultivere jorden flere gange. Det forebygger fremtidige
ukrudtsproblemer.

•

Det giver størst effekt at bearbejde jorden i det tidlige forår,
hvor ukrudtsplanterne er små,
og kampen om lys, næring og
vand er størst.

Enkle råd til en flot have uden
sprøjtegifte.
•

På fliser og stenbelægninger er
det effektivt at bekæmpe ukrudt
med brænder eller kogende
vand.

•

Hold luge- og skuffejern skarpe, og bekæmp så vidt muligt i
tørre perioder.

•

Etabler et tæt bunddække af
f.eks. hasselurt, vedbend eller
guldjordbær mellem havens
buske og træer.

•

Et jorddække af flis eller løst

Alle de sprøjtemidler ødelægger vore
fødemidler, orm og pindsvin …
Miljøgruppen i Mårslet
Ulrik og Karin Björnsson
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Cykling !
Kom og vær med

Hver onsdag kl. 14 ved ok tanken

Vi ses. Margit
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk

Tlf. 86 29 19 79
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Er der kultur i Mårslet ?
på Testrup Højskole, hvor ca. 350
besøgende brugte tid på at se på de
lokale folks kreative udfoldelser.
Vi der deltog aktivt med ting og sager
på udstillingen, var naturligvis glade
og stolte over besøgstallet, for det
inspirerer og styrker lysten til at fortsætte.
Billederne,der illustrerer denne lille
omtale, er fra årets udstilling.

Svaret er enkelt - det er der masser
af.
For nogle år siden udtalte en ny etableret Bodega-ejer til avisen, at der
ingen kultur var i Mårslet, derfor havde han fået sin ven Hans Krøll til at
male på hans væg i bodegaen. Siden
er både bodegaen og Krølls vægmaleri forsvunden. Udtalelsen om den
manglende kultur var dengang som
nu noget sludder.
Fulgte man bare lidt med i, hvad der
skete i byen for de 10 -12 år siden,
kunne man hurtigt konstaterer at manden ikke anede, hvad han talte om.
Siden dengang er byen vokset, hvad
gælder indbygger-antallet, trafikken
og ikke mindst kulturen.
Et merkant eksempel på kultur, var
den nylig overståede kunstudstilling
af Kunstnersammenslutningen 1½
mm stiplet fra Mårslet i påskedagene

Naturligvis sker der mange andre ting
på den kulturelle front i Mårslet end
1½ mm stiplets påskeudstilling, der
netop i dette forår står i frisk erindring. Det kan måske være svært lige

at definere, hvad der er kultur og hvad
der ikke er. Jeg syntes f.eks. sangkoret Rusty Cotton er det, teatergruppen
105 gr.Blandet, Børnefestivalen, Mårslets nye Kunstskole, Litteraturgruppen, og måske Byfesten i Mårslet.
Mange andre kunne sikkert med samme ret også været nævnt.
Jo, der er skam kultur i Mårslet - kun
mangler vi for tiden noget på den musikalske front.

MVH Kaj Christensen
1½ mm stiplet

Henvendelse om leje af Borgerhuset sker til" Tlf. 86 29 19 79.
E.mail: info@maarsletborgerhus.dk
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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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På tur med Giber Å Gruppe i Mårslet
Hver eneste torsdag kl.17.00 mødes
en gruppe piger og drenge ved Borgerhuset i Mårslet. De er Blå Spejdere
i den nyopstartede Giber Å Gruppe,
der har eksisteret siden januar. Hver
torsdag er der traditionelle spejderaktiviteter på programmet – eksempelvis har børnene lært at tænde bål, de
har haft ét tema om naturens fugle og
ét tema om førstehjælp, de har lavet
pandekager over bål, og de har været
på løb i Ravnholt Skov, hvor de skulle binde knob, yde førstehjælp, lave
snigøvelser samt læse usynlig skrift.
Gruppen har netop deltaget i Mårslet
Ren By Arrangementet d.14/4 og været på tur til Edslevhytten samme
weekend. Vejret viste sig fra sin bedste side med forårssol og varme, da
28 børn og voksne havde en oplevelsesrig weekend med sørøverløb, mad
over bål, højt humør og meget andet.
Nye børn, der kan lide udeliv og ture,
samt traditionelt klassisk spejderarbejde, er velkomne hver torsdag fra
kl.17.00-18.30 i Borgerhuset, Mårslet.
Læs mere om Giber Å Gruppe på
hjemmesiden:
http://
www.blaaspejderimaarslet.dk/. I tilfælde af spørgsmål kan gruppeleder
Jens Willumsen kontaktes på willum4@vip.cybercity.dk.

Edslevhytten

David Møller til Mårslet Ren By
Arrangement.

Mikroer på tur til Edslevhytten
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Glimt fra hold ren dag d 14. april 2007

Foto: Jesper Andersen

Foto: Jesper Andersen

Foto: Jesper Andersen
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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