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Trafikken i Mårslet
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TMG-Nyt
REDAKTION
Redaktør

Som omtalt i seneste Mårsletblad af Byrådsmedlem Margrethe Bogner (S), har
et enigt Byråd afsat kr. 150 mio. til etablering af den ofte omtalte ”Beder-Bering
vejen”, med forventet ibrugtagning i år 2012.
Det er virkelig en glædelig meddelelse, ikke alene for Mårslet, men for hele den
sydlige del af Århus Kommune.

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

Når vi så husker, at der i forbindelse med godkendelse af lokalplanen for arealet
nord for Hørretløkken, af Byrådet blev besluttet at: ”Magistratafdelingen for
Teknik og Miljø i forbindelse med analysen af Beder-Bering vejen ser på en
helhedsplan for trafikafviklingen i den sydlige del af Århus Kommune” – ja så
er der fremkommet en relativ kort tidshorisont, for en til bunds gående analyse
af Mårslets store trafikale problemstillinger. Problemstillinger som i øvrigt er
såvel politikere som topembedsmænd bekendt.

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

Det er givet, at en sådan analyse og helhedsplan vil indeholde forslag til løsning
af Mårslet midtbys trafikproblemer. Materialet vil give Århus Kommune det
rigtige beslutningsgrundlag, og Fællesrådet vil i konstruktiv dialog med kommunen arbejde på, at de nødvendige løsninger bliver gennemført senest samtidig med indvielse af Beder-Bering vejen. Det vil i øvrigt være en proces, hvor
Mårslets borgere gerne skal være aktive medspillere og dialogpartnere.

Forsidebilleder

Fotos: Jørgen Lauritsen
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.
Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på 1900
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Post Danmark.
Udebliver bladet, så kontakt:
Hans Bach
Tlf. 86 29 08 57

Det må forventes, at denne analyse vil blive gennemført i løbet af år 2008. Der
er i anlægsbudgettet for Beder-Bering vejen i 2008 afsat kr. 15,0 mio. til projektering og VVM-undersøgelse.
Nogen vil måske spørge om, hvordan løsningen så vil se ud. Andre forsøger sig
som vejplanlæggere hjemme ved køkkenbordet. Personligt har jeg ikke noget
bud på det – jeg er slet ikke afklaret på, hvilken løsning der vil være den bedste
og optimale for Mårslet. Det vil en professionel og en ikke ubekostelig analyse
og udarbejdet helhedsplan forhåbentligt give svaret på, så de rigtige løsninger
bliver valgt.
Sideløbende med den ”forkromede” løsning, arbejder Fællesrådets trafikudvalg
i tæt dialog med Trafik & Veje om realisering af planer fra det udarbejdede trafiknotat. Områder som får en særlig opmærksomhed lige nu, er etablering af lys
og fortove på Mustrupvej og Tandervej, samt dæmpende foranstaltninger i Mårslet midtby. Desuden er der fokus på Tandervej hvor den nuværende busvendeplads tænkes ind, for at få dæmpet hastigheden.
Fortsat god dag.
Ivan Dybvad
fællesrådsformand
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Stort og småt fra Fællesrådet
Trafikken i Mårslet
Hvem samarbejder Fællesrådet med?
Der har hen over sommeren været en
ret livlig trafikdebat, som ikke helt er
kommet frem i medierne. Den startede med, at Søren Byriel, John Engelbrechtsen og Claus Falkenstrøm
blev inviteret til FU-mødet den 2.
maj. De repræsenterede 8320.dk, som
er en forening, der ”arbejder for etableringen af en ny vision for Mårslets
indre trafikforhold og byudvikling”.
Der var en høj grad af enighed om
målet for trafikudviklingen i Mårslet,
og det fremgår af referatet, som
8320.dk efterfølgende har udarbejdet:
”Hensigten er da, at lade kommunen
udarbejde de mest optimale og fremtidssikrede løsninger for Mårslet som
helhed, uden at være begrænset af
tidligere indsigelser.” På det grundlag enedes FU og 8320.dk om at indgå et nærmere samarbejde.
FU havde allerede tidligere arrangeret
et møde med rådmand Peter Thyssen
m. fl. med det formål, at få taget hul
på strategien for den kommende udvikling af infrastrukturen i Mårslet.

På dette møde nævnte vejchef Niels
Schmidt, at 8320.dk havde rettet henvendelse til kommunen, og han foreslog, at både 8320.dk og FU blev inviteret til et opstartsmøde med Trafik
og Veje. Det havde vi ingen indvendinger imod. Mødet blev berammet til
den 21. august.
I begyndelsen af juli kommer der så
indhold på 8320.dk’s hjemmeside. Og
til FU’s forbløffelse er deres vision nu
væsentlig anderledes end den, der
fremgår af referatet som nævnt ovenfor. Nu kommer 8320.dk med et konkret forslag til en indre byvej – altså
det stik modsatte i forhold til at lade
kommunen udarbejde løsningen. På
den baggrund kan FU ikke samarbejde med 8320.dk som eneste partner,
og vi var derfor med beklagelse nødt
til at melde afbud til mødet med Trafik og Veje – det møde, som vi selv
havde fået bragt i stand.
FU’s strategi er nu at etablere et nyt
møde med Trafik og Veje. Et møde,
hvor ”det store trafikudvalg” skal in-

MÅRSLET FÆLLESRÅD
viteres med. Det store trafikudvalg er
en støttegruppe for FU’s trafikudvalg
og udvalgets medlemmer er enkeltpersoner, der tilsammen repræsentere
et bredt syn på byen. Formålet med
mødet er at sikre, at der kommer fokus på Mårslets indre trafikproblemer
i forbindelse med den analyse, som er
sikret ved at et enigt (teknisk) udvalg
indstiller, at Magistratsafdelingen for
Teknik og Miljø i forbindelse med
analysen af Beder-Bering vejen ser
på en helhedsplan for trafikafviklingen i den sydlige del af Århus Kommune. Denne helhedsplan skal naturligvis også indeholde løsninger for
trafikafviklingen i Mårslet. Kun på
denne måde sikres det, at Mårslet får
de optimale løsninger.
Keld Schmidt-Møller

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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Borgermøde om den nye kommuneplan
Mandag den 17. september, kl. 19,00 – 21,30
i Mårslet skoles kantine.
På mødet vil sekretariatschef Birgit Donslund og chefkonsulent Kristian Bransager fra Århus Kommune, magistraten for
Teknik & Miljø fortælle om forvaltningens ideer og planer i forbindelse med revision af kommuneplanen.
Planen forventes endeligt vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2009.
Kom og deltag i dialogen. Forvaltningen ser gerne mange input og forslag således at processen bliver mangfoldig.
Det er hensigten, at aftenen afsluttes med nedsættelse af en eller flere arbejdsgrupper, for bearbejdelse af forvaltningens
udspil. Arbejdet skal gerne frembringe høringssvaret fra Mårslet Fællesråd.

Mårslet Fællesråd

Giv en

Århus Kommune
Magistraten for Teknik & Miljø

til Mårsletbladet
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Svar Mårslet-bladet juli/August 2007
Ja den var go´ - den med den ko’,
hvis en ko altså kan åbne et spændebånd og kaste låget mere end 20 m.
som en frisbee, og trække foderfjederen så den bliver ca. 75 cm. lang, og
alt kornet løber ud, ja så kan vi da
godt blive enige om, at det kan være
en ko, men det er ikke sådan en, der
æder græs.
Du opfordrede mig til dialog og oplysning i stedet for envejsinformation.
Citat fra dig ”som kan tolkes som en
direkte trussel. En mand med et gevær kan have forskellige virkninger
på folk, som ikke er vant til våben..
osv..”.
Der er to ting i dette her,
pt. 1
Som du skriver lyder det til/som
om jeg har truet personer med mit
gevær, hvilket ikke er korrekt!
pt. 2
Det er ikke min opgave at oplyse
personer, der bruger privat jord
og ejendom til at komme ud i naturen.
Der er måske 750 hektar at boltre
sig på - på det offentlige Vilhelmsborg, hvorfor ikke bruge
dette areal?
Oplysningen findes i dette tilfælde i 4 love, desværre findes der
ikke en lovsamling for, hvordan
man skal opføre sig på anden
mands (offentlig/privat) grund
med eller uden hund.
Men her er de så alligevel, og jeg

kan kun opfordre til at man læser
dem før man begiver sig ud i den
private/offentlige natur.
1. Bekendtgørelse af lov om
mark- og vejfred.
2. Bekendtgørelse af lov om hunde.
3. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
4. Jagt- og vildtforvaltningsloven.
Nu er det sådan at jeg planter og fodre
for dyrene, og derfor er det jo ikke
hensigtsmæssigt at have hunde og
personer rendende rundt, hvor de ikke
hører til, ved at du eller din hund
f.eks. går i kanten af vejen sætter
duftspor som først forsvinder efter ca.
3 dage eller efter regnvejr, derved
bliver dyrenes revir (område) indskrænket.
Nu skal dette her ikke udvikle sig til
et diskussions forum. Det startede
med, jeg var træt af, at der var nogle
der lavede hærværk på mine fodretønder.
Jeg vil så alligevel på din opfordring
gå i dialog og oplyse dig omkring
dine spørgsmål
Spørgsmål som ved besvarelse kan
give indsigt.
1. ”Må du drive jagt mindre end 50
m. fra huse?” Ja der må gerne drives
jagt der; der må dog ikke skydes tættere på end 50 meter fra anden mands
hus.
2. Er Æskegårdsvej privat? Hvis
ikke, gælder så ikke anden jagtregler?
Æskegårdsvej er privat, og er ejet fra

nr. 8 (Eskegården) til rensningsanlægget af gårdejer-brødrene Mogens og
Ole Damkjær.
3. Skal/bør der ikke skiltes med
jagt? Nej det skal der ikke, hvis du
her mener, når vi/jeg går på jagt? At
vi så gør det alligevel under fællesjagterne (flere personer på jagt om efteråret og vinter) er en anden sag, som
jeg har drøftet med Kurt Søe bl.a. om,
at der også bliver annonceret med det
på www.maarslet.net.
4. Må der drives jagt på så lille et
område ? (området er adskilt af jernbane – som ikke kan krydses lovligt).
Ja! området er på ca. 25 hektar.
5. Må jagten godt drives af andre
end ejer, når området ikke er større?
Ja! Det er sådan, at ejeren må udøve
jagt på 1 hektar, lejer må udøve jagt
på større end 5 hektar.
6. Må der drives jagt på et område
der ligger så tæt på byzonen? Ja det
må der godt! Der må drives jagt i byen, hvis loven er opfyldt. f.eks. er der
byjagt i Tranbjerg, Skanderborg og
Odder m. f.
Hvis ikke vejen til rensningsværket er
privat, er der så andre regler for
jagt? (Hvor er det dokumenteret at
vejen er privat?) pt. 1 vejen er privat;
pt. 2 jeg har oplysningen fra Århus
Amt, nu ved jeg godt det ikke eksister
mere, men du kan jo selv prøve ved
kommunen på
www.aarhuskommune.dk
Jeg håber dette var informerende og
oplysende.
Mvh
H. Friis

At bo i en by som Mårslet
Nej, jeg har ikke glemt den lille detalje omkring kontingent. Det er nemlig ikke med vores gode vilje, at vi kun betaler
det halve i kontingent. Vi har fra start sagt, at vi med glæde ville betale det samme som ejerboligerne, hvis vi så kunne få
de samme stemmer som ejerboligerne. Det har man ikke ønsket (uvist af hvilken grund), og da vi kun har den halve
stemmeret, får vi næppe mulighed for at ændre på det, fordi vi altid kan blive stemt ned.
Det var det jeg mente med demokrati ?
M.v.h.
Grethe Rasmussen
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Tidsplan for den nye kommuneplan
•September 2006 – april 207 – Oplæg til planstrategi
•Maj 2007 – Byrådskonference
•Juni – august 2007 – Byrådsbehandling af indstilling
•September – november 2007 – Offentlig fremlæggelse af planstrategi
•Oktober 2007 – januar 2008 – udarbejdelse af oplæg til ny kommuneplan
•November 2008 – februar 2009 - Offentlig fremlæggelse
•Marts – september 2009 – Opsamling af bemærkninger
•Ultimo 2009 – Endelig vedtagelse i Århus Byråd af ny kommuneplan
Revision af kommuneplanen
Som beskrevet i seneste Mårslet blad
skal den eksisterende kommuneplan
for Århus Kommune revideres. Det er
et omfangsrigt arbejde, hvor processen blev igangsat tilbage til det tidlige
efterår 2006. Jf. fakta boksen med
tidsplanen vil arbejdet først være endelig afsluttet med udgangen af 2009.
I strategien for den nuværende revision er der valgt to hovedtemaer:
• Byens udvikling (Etablering af
nye byområder og omdannelse
af eksisterende. Udnyttelse og
udvikling af infrastruktur, samt
lokalisering af service)
• Det åbne land (Beskyttelse og
benyttelse).
Oplægget til en ny planstrategi giver
et bud på, hvordan Århus kan vokse
med 75.000 indbyggere inden 2030.
Samtidig er den grønne profil og beskyttelse af grundvandet vigtige og

gennemgående elementer. Strategien
indeholder et ambitiøst mål om, at
Århus skal kunne vokse med omkring
50.000 arbejdspladser, yderligere
10.000 studiepladser og op til 50.000
nye boligenheder.
Frem for at man bliver ved med at
udbygge de eksisterende byer indtænkes etablering af helt nye byer, hvor
realisering af den første ved Lisbjerg
allerede er igangsat. I oplægget peges
der på, at der kan placeres nye byer
syd for Elev (4 – 7.000 indbyggere),
ved Harlev øst for Stillingvej (8 –
13.000 indbyggere), ved Malling vest
for Oddervej (10 – 17.000 indbyggere) og ved Mårslet syd for den planlagte Beder-Bering vej (6 – 10.000
indbyggere). De nye byer skal ses i et
langsigtet perspektiv, og bortset fra
Lisbjerg-området nævner oplægget at
de øvrige områder tidligst vil blive
påbegyndt omkring 2020. Ligeledes
omtales det, at den videre planlæg-

ning heraf forventes at blive et af hovedtemaerne i næste revision af kommuneplanen, som forventes at finde
sted 2013 – 2015.
I ”ny-by” tanken sættes der fokus på,
at infrastrukturen skal være på plads
og således indtænkes byerne ved såvel Mårslet som Malling at blive letbanebetjent ved en udbygning af Odderbanen. Ligesom Beder-Bering vejen vil blive den primære vej til de
nye byer.
Det bliver en lang men spændende
proces at få revideret kommuneplanen. Kom og hør mere og deltag i
mødet den 17. september 2007 om
udviklingen af lokalområdet.

Ivan Dybvad
fællesrådsformand
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Uheldig oplevelse på parkeringsplads
Tirsdag den 19. juni 2007 kl. 15.15 havde jeg en grim oplevelse på parkeringspladsen overfor Brugsen i Mårslet. En ung
mand var ”på vej ind i min bil” – min søn og jeg havde været i lægehuset, gik derefter ind hos tandlægen for at bestille
tid og inden vi havde fået en tid måtte jeg springe ud af døren og forhindre en ung mand i et bryde ind i min bil.
Han kan betegnes som en ung mand på 18-20 år, ”rødmosset” i ansigtet med kort lyst/gult hår – ca. 175 cm høj.
Hans eneste kommentar var til mig, da jeg råbte til ham han ikke skulle bryde ind i min bil – ”skal jeg spytte dig i hovedet” – sikke en intelligens.
Han havde kontakt med en ven i sin mobiltlf. og kunne fortælle han var på torvet i Mårslet. Lyder det som en ”ring” af
andre? – måske !
Han kørte i en rød Seat Ibiza – lidt skadet og uden nummerplade bagpå.
Denne blot i håbet om andre ikke får samme oplevelse og at sikre han ikke får held hos andre.
Mvh.
En anonym

Trafiksikkerhed i Mårslet
Vi bliver flere og flere borgere i Mårslet, det er der vist ingen tvivl om.
Senest har udviklingen af byens sydlige del taget fart. Mange huse er taget
i brug, endnu flere vil blive bygget og
taget i brug. Udbygningen har allerede nu øget trafikmængden gennem
den gamle bydel til et niveau, som
den slet ikke er bygget til.
I vinteren 2007 samledes gruppen
8320.dk om problemet vedrørende
trafikafvikling og forbedring af trafiksikkerheden i midtbyen. I tidens løb,
er der taget mange gode initiativer til
forbedring af trafiksikkerheden i Mårslet. Senest har Mårslet Fællesråd i
samarbejde med Århus Kommune
udarbejdet Notat vedrørende trafikforhold i Mårslet, samt medvirket til
fremskyndelse af Beder Bering vejen..
Flere indlæg på Mårsletnettet omhandler trafikken igennem midtbyen.
Af dem kan vi læse, hvor kaotisk situationen er nu. Vi ser at skolebørn ofte
benytter fortovet til at cykle på. Fra
borgere i midtbyen berettes om horrible situationer der skabes, når svage
trafikanter færdes i midtbyen.
Problemet med afvikling af trafik i

Mårslet er, at alle skal passere ned
gennem den gamle bydel, uanset om
man skal i nord- sydgående retning
eller fra øst til vest. Fremtidsudsigterne med etablering af en ny by syd for
Mårslet, gør ikke fremtidsscenariet
mindre skræmmende. Der er behov
for en trafikaflastning snarest muligt,
ellers vil trafikken igennem midtbyen
i spidsbelastningsperioder gå helt i
stå. Ved at etablere en alternativ vej
til den nuværende vejføring, kan byen
udvikles med bedre adgangsforhold
til forretningscentret samt opnå en
bedre dækning af byen med kollektiv
trafik.
8320.dk mener, at kommunen snarest
muligt skal finde en løsning på trafiksituation i midtbyen. Hvis kommunen
vælger at løse op for den kaotiske
trafiksituationen i midtbyen ved at
etablere en alternativ vej, kan man
åbne op for nye muligheder for byen.

•

En alternative vej kan eventuelt
sammen med cykel- og gangstier føres under Odderbanen og øge trafiksikkerheden markant i byen.
• Der kan etableres cykelsti gennem Mårslet og hermed opnås større
og mere sikre forbindelser til parkområdet til gavn for hele byen.

•

Der kan etableres en ekstra tilkørsel til centerområdet, som vil aflaste
den problematiske udkørsel fra centerområdet til Hørretvej.
• Der vil åbnes for udvikling af
Mårslets by med let adgang til udbygning af nye forretninger og institutioner.
Der vil blive mulighed for udbygning
og styrkelse af den kollektive trafik i
byen.
Vore ideer har vi forelagt Mårslet
Fællesråds FU i maj måned, og vi er
indgået i et samarbejde med FU om
løsning af problemerne med afvikling
af trafikken i Mårslet.
På www.8320.dk har vi samlet vore
synspunkter og vort oplæg til løsning
af trafiksituationen i Mårslet.

Søren Byriel
Claus Falkenstrøm
John Engelbrechtsen
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Giber Å Gruppe
De Blå Spejdere i Mårslet

Det første halve år med De Blå Spejdere i Mårslet
Det er nu mere end et halvt år siden,
at det første spejdermøde blev afholdt
på en kold januardag med blæsevejr
og silende regn. Vejret afskrækkede
dog ikke de små mikroer og de lidt
større minier, der var kommet. Lige
siden er de mødt talstærkt op, flere
børn er kommet til, og de har alle lagt
masser af glæde i livet som blå spejder.
Vi mødes hver torsdag kl.17 i Borgerhuset – til møderne laver vi traditionelt spejderarbejde og er på små løb,
hvor vi løser opgaver. Vi binder knob,
slår telt op, lærer om fuglene, laver
fuglemad, snitter med dolk, lærer førstehjælp og laver mad over bål.
Vi prioriterer vores ture MEGET højt.
Vi har været på hyttetur, på sheltertur,
på divisionsturnering – og sidst har vi
i juli måned været på sommerlejr sammen med mere 300 andre spejdere og
ledere fra det sydlige Århus. Det var
en stor succes – fire dage i telt med
mad over bål! Vi elsker vores ture –
det er her du virkelig mærker, hvad
det vil sige at være spejder. Overnatning i sovepose, lave mad over bål,
være på aktivitet, løse opgaver i patruljen, mærke samværet og sammenholdet med de andre børn, føle ansvarligheden for at klare sig selv – og
hjælpe de andre. Vokse flere centimeter ved at klare nye udfordringer og
opgaver. Sådan er det at være spejder.
Mærke glæden, entusiasmen og gejsten fra de voksne ledere, der også
synes, det er FEDT at være spejder.
Har du lyst til at blive en del af en
nyopstartet gruppe med masser af engagement, gode ideer og dejlige børn?
Har du lyst til at prøve livet som Blå
Spejder? Så mød op ved Borgerhuset,
torsdag kl.17. Vi starter efter ferien
torsdag d.23/8.
Læs mere på
www.blaaspejderimaarslet.dk
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Velkommen til et nyt skoleår
Ved skoleårets start er der indskrevet
794 elever, som er det største antal
nogen sinde på skolen. Det endelige
elevtal opgøres pr. 5. september, og
der kan stadig ske ændringer i form
af ud- og indmeldelser.
I skrivende stund er undervisningen
endnu ikke startet, og derfor vil der
på hjemmesiden og forældreintra
komme en mere aktuel nyhedsinformation kort efter skolestart.

Den nye SFO
Fra 1. august blev fritidshjemmet Asgården en integreret del af skolens
SFO. Der ligger et stort og konstruktivt arbejde til grund for denne sammenlægning, og der har fra alle sider
været arbejdet hårdt for at skabe de
bedst mulige fysiske og pædagogiske

rammer for de mange børn i SFO.
SFO leder Kirsten Villadsens kontor er
rykket over på skolens kontorgang, for
bl.a. at få en mere central placering.
Rigtig mange af de nye elever i børnehaveklassen har frekventeret SFO´en
inden skolestarten og dermed fået et
større kendskab til deres nye
”arbejdssted” de næste 10 år. Eleverne
i børnehaveklassen skal være i de gamle SFO bygninger og den nye pavillon,
som vi håber er på plads til skolestart.
3. og 4. årgang skal fremover være i
Asgården, og det vil også være her, der
tages imod de elever, som kommer til
morgenåbning.

det blev bestemt, at skolen skulle have pavillon og nybygning, og derfor
var det naturligt at placere den forhåbentlige midlertidige pavillon, hvor
hans garage lå. To af skolens børnehaveklasser får klasselokaler der om
formiddagen, og lokalerne skal bruges af SFO om eftermiddagen.
Det er tanken, men ikke endeligt besluttet, at den forventede nybygning
skal placeres i forbindelse med pedelboligen. Det er dog usikkert om boligen bevares og indgår i byggeriet eller helt fjernes. Nybyggeriet af de 4
fælleslokaler vil først være færdigt
tidligst ultimo 2008.

Pavillon og pedelbolig
Den tekniske serviceleder (pedel) har
efter eget ønske valgt at flytte fra skolen. Denne beslutning tog han inden,

MÅRSLET EGNSARKIV
er åbent for alle interesserede.
Har du brug for at undersøge noget i Egnsarkivet - eller måske et
besøg - er der altid en mulighed den anden onsdag i hver måned fra kl.
16:00 til 17:30.
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for
orientering og samtale og evt. modtagelse af arkivmateriale.
Alle er velkomne. Næste gang er det onsdag den 12. september
* * *

Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte
Edvard Borgbjerg, tlf. 8629 2148 / Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680

JL

Indgangen fra skolens parkeringsplads
på Obstrupvej.

Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet
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Girokort er på vej
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner
Få uger inde i det nye skoleår, er Mårslet Skoles Venner snart klar til at udsende de
girokort, som sikrer jeres elever nogle ekstraordinære oplevelser i skoletiden. Beløbet lyder som tidligere år på 95 kroner, som en familie frivilligt kan indbetale som
dens årlige kontingent til MSV.

Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Telefon: 86290388
En del forældre har dog allerede mødt Mårslet Skoles Venner et par gange. Dels
ved intromødet for kommende børnehaveklasse-børn og dels på første skoledag, da Kontortid: 12.15 - 13.15
MSV serverede kaffe og rundstykker for forældrene.

Skoleleder

Sidste skoleår sluttede af med en formiddags heftig gang larmende stomp med Bodil Skytt Hvid
samtlige 7. klasseelever i aktion, først med intens træning og siden med en kort
boh@aaks.aarhus.dk
forestilling for et par 3. klasser.
Tidligt i det nye skoleår står de yngste elever for tur til økonomisk støtte fra en
snart 40 år gammel forældre-finansieret støtteforening, der konstant søger at sikre
eleverne anderledes oplevelser end de lige havde forventet i skoletiden. Nogle gange efter ansøgning fra lærere, andre gange sat i værk af MSV i et samarbejde med
lærere.

Adm. leder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aaks.aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen
Per Nørgaard Knudsen
Værestedet Flash
Anders Rasmussen
Telefon: 51575798
Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk
Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Telefon: 86298115
steenbille@mail.tele.dk
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@stofanet.dk
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At turde være sig selv
Af sognepræst Hanne Davidsen

At turde være sig selv begynder og
slutter med, at man accepterer sig selv,
som en bestemt person med bestemte
begrænsninger og
muligheder.
Det er især det
første, der gør ondt.
Umiddelbart vil
man gerne mindes
om, at der er uanede
Hanne Davidsen muligheder, men at
der også er begrænsninger er en ubehagelig tanke.
Jeg læste forleden et interview med
præst og psykoterapeut Bent Falk i
anledning af, at han blev 64 år. Den
røde tråd i hans virke har altid været
og er stadig, at hjælpe mennesker til,
som han lidt sloganagtigt siger: ”At
være den du er, dér hvor du er”.
Det handler om at være tro mod sig
selv i de forskellige situationer, som
man kommer i. Være tro mod sine følelser og handle derefter. Være opmærksom på de grænser, man har, respektere dem samt få andre til at respektere dem også.
At acceptere sig selv er også at indse, siger han, at man har nogle både
gode og mindre gode sider. Det er meget muligt, at man ikke kan lave så
meget om på det. Man har jo en historie, som har gjort, at man nu engang er
blevet sådan. Man kan ikke ad viljens
vej lave om på, hvad man er, men man
kan godt lave om på, hvad man gør
med den, man er. Hvis man f.eks. er
meget opfarende eller meget eftergivende, så kan man ikke lave om på
det, men man kan forholde sig til ens
temperament og tilrettelægge sit liv på
en måde, så man ikke kommer til at

skade sig selv og andre unødigt. Man
kan tænke sig om, så man ikke kommer til at såre andre, spænde ben,
spærre udsynet for sig selv og andre.
I vore dage er det udbredt at tale om,
at mennesker ikke har nogen egentlig
jeg-kerne. Mennesket har ikke noget
uforanderligt jeg, der forbliver det
samme igennem livet og ligesom garanterer en stabil jeg-identitet. Tværtimod har man mange ansigter, fordi
man hele tiden udvikler sig og forandres. Der er en stor tendens til at lægge
vægt på det enkelte menneskes egen
indflydelse på personlighedsudviklingen. Man kan, hvad man vil, det er
bare med at tage fat. Forandring og
omstillingsparathed er ord, der plager
os alle vegne. Hvad du vil for at komme videre er dit eget valg.
Dermed kommer der til at hvile et
enormt ansvar på den enkelte. Går det
galt, lider jeg skibbrud: mister jeg arbejdet, bliver jeg syg, skal jeg skilles,
hvad så, - ja, så kan jeg vel i følge den
moderne ideologi kun takke mig selv
for det. Du har valgt forkert! Den forkerte partner, den forkerte mad, den
forkerte arbejdsplads, den forkerte uddannelse osv.
Men vi er jo slet ikke herre over så
meget, som vi går rundt og bilder os
ind. Skal vi turde være os selv, skal vi
acceptere vore begrænsninger. Skal vi
kunne skelne mellem hvad vi er herre
over, og hvad vi ikke er herre over.
Det vi ikke er herre over, har vi så
heller ikke ansvar for. Det vi er herre
over kan vi så enten glæde os over,
hvis det lykkedes og gik godt, eller vi
må sørge og fortvivle, hvis det gik
galt. De fleste forhold er en kompleks
blanding af, hvad jeg magtede/valgte

og hvad jeg ikke magtede/ blev min
skæbne.
Ligesom livet selv er også min personlighed en kompleks størrelse, som
jeg både har fået og selv har bygget
op.
Men ét står i hvert fald fast, og det
er, at ’jeg’ - uanset om ’jeg’ har en
jeg-kerne eller mit ’jeg’ er sammensat
af mange roller – er bundet af min
krop, af mit eget kød og blod, der kun
kan være ét sted ad gangen. Vandt jeg
ti millioner i lotto kunne min mave
dog kun rumme én lækker bøf ad gangen, selv om jeg gerne spiste hele restauranten - og nu havde råd til det.
Og jeg kunne kun være i ét rum ad
gangen, selv om jeg havde råd til at
købe et slot, og jeg kunne kun være i
ét land ad gangen, selv om jeg havde
råd til at rejse verden rundt tre gange.
Dertil kommer, at jeg ikke kan rumme
mere end et begrænset antal mennesker i mit liv, og at kærlighed og venner i øvrigt ikke kan købes for penge.
Skal jeg være mig selv må jeg altså
begynde med at acceptere min egen
begrænsning. Kroppen begrænser mig,
men også mine handlinger er jeg ikke
100% herre over.
Hvad jeg gjorde i den bedste mening
endte måske med at få fatale konsekvenser, hvilket jeg ikke kunne have
forudset.
Jeg har opdraget mine børn på bedste måde med de bedste intentioner,
men alligevel fik de ikke et godt liv;
jeg spiste nogle piller for at få det
godt, men det viste sig senere, at de
havde skæbnesvangre bivirkninger,
som ingen vidste noget om; jeg kæmpede for mit ægteskab, men kunne til
sidst ikke nå min elskede osv. osv.
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Der er meget, vi ikke kan styre og
kontrollere. Omvendt, det vi kan gøre
noget ved, skal vi også slås med, men
det vi ikke kan ændre på, skal vi til
gengæld - og med god samvittighed lade ligge.
Vi er kun små mennesker, vi kan og
skal ikke sådan håndtere livet. Vi kan
alligevel ikke få det til at makke ret.
Det er meget større end os.
Vi er små mennesker. Vi sejler i en
lille jolle på livets store ocean; det kan
vi ikke tøjle – men vi kan ro!
Hvordan kan vi få mod til at være os
selv i dette vanskelige liv? Det kan vi,
når vi lader være med at tænke så meget over, hvad andre måtte mene om
os, når vi holder op med at lade andres
dom spille så stor en rolle. Vi har fået

Mårslet Kirke

vor dom, den, der virkelig betyder noget, Guds dom og den lyder således:
Du er kendt skyldig og du er benådet,
du er fri! Det er Guds dom over os, der
lever et liv, der er strikket sammen i et
indviklet mønster af skyld og skæbne:
du er god nok, selv om alt gik i stykker, du er frelst!
Vi tør være os selv ved livets
skilleveje, for Gud skænker os syndernes forladelse for fortidens forviklinger, og Han giver os håb om, at vor
historie kan tage en ny retning,
Vi tør være os selv, for Gud
lægger livet foran os med sin velsignelse og skænker os nye begyndelser.
Vi må sige: Gud i vold! Vi kan
ikke andet! Det er min tro! Det gør
mig glad og frimodig, trods alt!

er en åben kirke, hvor alle i dagtimerne
er velkomne til for en stund at nyde
stilheden og det smukke kirkerum og
samtidig stresse lidt af fra den travle
hverdag.

Kirketider i
september:
SØNDAG d. 2. sept. kl. 10:00
13. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 10, vers 23 - 37
Lignelsen om den barmhjertige
samaritaner
HANNE DAVIDSEN.
OBS: Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Sognehuset.
Alle er velkomne.
SØNDAG d. 9. sept. kl. 10:00
14. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 17, vers 11 - 19
Helbredelsen af de ti spedalske
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 16. sept. kl. 11:30
15. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 6, vers 24 - 34
Om bekymringer
JETTE R. CHRISTIANSEN

SØNDAG d. 23. sept. kl. 10:00
Åben alle hverdage fra kl. 8 - 17 dog
16. søndag efter trinitatis
undtaget dage med kirkelige handlinger
Luk. kap. 7, vers 11 - 17
(vielse eller begravelse)
Opvækkelsen af enkens søn i Nain
HANNE DAVIDSEN.
Mandagscafeen åbner første gang efter sommerferien
SØNDAG d. 30. sept. kl. 9:00
mandag den 10. september kl. 9:30 i Sognehuset.
17. søndag efter trinitatis
Cafeen er åben den 2. mandag i måneden fra kl. 9:30
Luk. kap. 14, vers 1 - 11
til 11 med frisklavet kaffe, the og rundstykker.
Lignelsen om pladserne ved bordet
Kom til en uforpligtende og hyggelig snak i samvær
ANNE VEJBÆK
med andre fra Mårslet - og så er det ganske gratis!

Foto: Jørgen Lauritsen

Menighedsrådet
Næste møde er et budget og regnskabsmøde der afholdes i Sognehuset
tirsdag d. 25. september kl. 18:30
Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle er velkomne til at overvære
møderne.

Fri weekend
Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri 28.- 29.- 30. september
Embedet passes af sognepræst
Jette Rosenberg Christiansen, Tiset
tlf. 8692 7330
Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk

Kirkebil

***

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
Kirketider i oktober:
og ved andre arrangementer i Kirkens regi, kan ældre og dårligt gåen- Søndag d. 7. okt. kl.10 og 14 HD
de få gratis transport med kirkebil.
Søndag d. 14. okt. kl. 10:00 JRC
Henvendelse til kirketjener Lis
Søndag d. 21. okt. kl. 10:00 HD
Nissen senest fredag kl. 8:30 på
Søndag d. 28. okt. kl. 10:00 HD
tlf.nr. 8629 8190.

Gudstjeneste på Kildevang
Første gang efter sommerferien afholdes der igen gudstjeneste på Kildevang
onsdag den 5. september kl. 14:30.
Vi starter med kaffe og lidt hyggesnak i dagligstuen fra
kl. 14.
Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen
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Sogneaften:

At gøre det usynlige synligt
En aften om liv og teater med dramatikeren Ann Sofie Oxenvad.
Teatret er en skueplads, hvor
mennesker kan mødes og se sig

nes Legatskole i Odense, men i dag
bosiddende i Mårslet.
”På din maske skal jeg kende
Foruden - med forskellige teatre dig”, siger Karen Blixen og udat være dramatiker til en lang række
trykker hermed præcist teatrets
forestillinger for både børn og voksne
magiske paradoks: At netop i isce- er hun forfatter til flere succesfulde
nesættelsen og skuespillet kan vi egns- og kirkespil i Mårslet Sogn:
genkende os selv som vi virkelig ”Ven og fjende” (1994) - ”Tåbernes
Testamente” (1998) - ”Legenden om
er! Bag masken.
De 3 Ringe” (2002)

selv og tilværelsen i øjnene.

Sognehuset,
torsdag den 4. oktober kl. 19:30

Foto: Jørgen Lauritsen

Ann Sofie Oxenvad

Ann Sofie Oxenvad er daglig leder
Ann Sofie Oxenvad (52) dramaturg, af ungdomsteatret Opgang2, og har
dramatiker og teaterpædagog. Cand. desuden været højskolelærer på Temag. i dansk og dramaturgi ved Aar- strup Højskole og adjunkt ved Århus
hus Universitet, og herudover en til- Seminarium.
Hun er gift med Niels Svarrer, og
lægsuddannelse ved Danmarks Joursammen
har de pigerne Hannah, Lea
nalisthøjskole i Århus
Hun er fynbo og student fra Muler- og Rebekka.

Café-aften og ”jubilæum”
2. afdeling vil man blive
Fredag den 7. september kl. 19.30 indbydes
præsenteret for sange fra
”folk og fæ” (mest folk!)
trioens NYE program
til en festlig café-aften i
(jo, nu starter trioen minSognehuset.
sandten forfra på en ny
koncertserie), som de
Kirkens bidrag til Mårkalder ”Ørehængere fra
slet Byfest i august 2003
30erne, 40erne, 50erne
var en Kai Normann Anog 60erne”.
dersen-aften med kirkesanger Lisbeth Frandsen
Her vil man komme til
og organist Pia Labohn
at høre sange af bl.a. Aasuppleret med kirkesange Stentoft, Svend Gyldger ved Skovby kirke,
mark, Ulrik Neumann og
Bent Fabricius-Bjerre.
Kirsten Berg.
Denne aften fik vidtSognehuset bliver denrækkende konsekvenser
ne aften omdannet til
for de 3 udøvende. 50 Foto: Jørgen Lauritsen
café og der bydes på et
koncerter er det blevet til
glas vin og lidt mundgodt.
Kai Norman Andersen trioen: Kirkesangerne Kirsten Berg,
over det ganske land siVel mødt til en glad og
Lisbeth Frandsen og organist Pia Labohn
den den dag i august for
iørefaldende aften, hvor
ske Kirke i London i sommeren 2005. publikum naturligvis også inviteres til
lidt over 4 år siden.
Programmet vil på denne 50-gangs- at synge med. - Entrè 30 kr.
/PL
Kai Normann Andersen-programmet
har bl.a. bragt ”pigerne” til Musikhu- jubilæumsaften bestå af 2 afdelinger.
Sognehuset,
set i Århus hele 3 gange, og det vilde- I 1. afdeling vil man blive præsenteste vilde blev en optræden i Den dan- ret for sange fra programmet i 2003 – i fredag den 7. september kl. 19:30
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Vikar for sognemedhjælper
Mårslet Menighedsråd har ansat
lærer Anna Johnsen (52) som sognemedhjælper,
hvor hun.
skal være
vikar for
sognemedhjælper Mette Grøn Bugge, der går
på barselsorlov.
Anna har
tidligere været ansat som
Anna Johnsen
sognemedhjælper ved Mårslet Kirke gennem
flere år, indtil hun for 4 år siden valgte
lærergerningen ved Hou Skole på fuld
tid.
I de 4 år der er gået, har hun læst

teologi for lægfolk i Århus. Dette kursus har bl.a. bevirket, at hun igen fik
lyst til at arbejde for folkekirken.
Da det så samtidigt blev muligt at få
nedsat timetallet på Hou Skole det
næste skoleår, fik hun mulighed for at
kombinere lærergerningen med jobbet
som sognemedhjælper.
Anna har - sideløbende med lærergerningen - aktivt taget del i sognelivet i Mårslet bl.a. som frivillig leder i
”Litteraturkredsen 8320” og som medhjælper ved Folkekirkens Nødhjælps
indsamlinger.
Anna Johnsen er ansat fra d. 1. september 2007 – 31. oktober 2008.
Vi byder et stort velkommen til hende og glæder os til samarbejdet.
Ebbe Nørgård Pedersen.
menighedsrådsformand.
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Den Danske Salmebog online
Arbejdet med at lægget salmebogen på nettet er nu tilendebragt,
og i den anledning skriver kirkeminister Bertel Haarder:
De danske salmer har
stor betydning for den
danske sangtradition.
Salmerne er med til at
binde os sammen på
tværs af generationer.
Derfor er det selvfølgelig
vigtigt, at så mange som
muligt har adgang til at
lære salmeteksterne og
salmemelodierne at kende.
Det har Kirkeministeriet og Det Kgl. Vajsenhus
skabt mulighed for med
Den Danske Salmebog
Online - et moderne website, hvor alle har adgang
til salmebogens tekster
og melodier.
Adgangen til salmerne
skal være nem. Og det er
både nemt og hurtigt at
gå på internettet, klikke
sig ind på denne side,
skrive for eksempel et
salmenummer eller en

titel - hvorpå man får vist
teksten med tilhørende
noter og kan få melodien
spillet. For nyere salmetekster og -melodier har
det krævet, at rettighedshaverne har givet tilladelse. Der er derfor grund til
at sige tak til alle de rettighedshavere, som har
gjort det.
Med søgefunktioner
kan man lede målrettet
efter bestemte verslinjer
eller andre oplysninger.
Men man kan også bare
klikke sig rundt på hjemmesiden og nyde den
unikke samling af melodier og tekster.
Mens man klikker sig
rundt, kan man nyde og
glæde sig over illustrationerne, som pryder siden.
Jeg vil gerne sige tak til
Bjørn Nørgaard for, at
han har stillet illustratio-

nerne til rådighed for
siden.
Det er oplagt at besøge
hjemmesiden, hvis man
lige vil friske sit kendskab til bestemte melodier op eller vil se hele teksten til en salme, som
man kun husker et enkelt
vers eller strofe af.
Den Danske Salmebog
Online er en god service
for de mange, der vil orientere sig i salmebogen i
forbindelse med en kirkelig handling, i forbindelse med undervisning, af
almen interesse eller af
en helt anden grund.
Der er mange måder at
bruge Den Danske Salmebog Online på. Jeg
håber, at det nye website
- og salmerne i det hele
taget - vil blive brugt
flittigt.

Salmebogens webadresse: http://www.dendanskesalmebogonline.dk

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

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
Anna Johnsen (AJ)
Frøkærparken 22
Tlf. 8629 5772
anna.johnsen@mail.dk
Kirketjener /dagl. 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 (IM), graver
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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Minikonfirmanderne:

I ”lære” som konfirmand
Intet er bedre end succes og god
opbakning, og det er lige netop, det
der er sket, når det gælder tilslutningen til det at gå til minikonfirmandundervisning.
Børnene fra 3.a og 3.b undervises i
efteråret 2007 og børnene fra 3.c og
3.d i foråret 2008.
I undervisningsforløbet foregår der
alt fra at klippe og klistre, høre for-

tællinger, synge, se film og så arbejdet
for A og B klasserne med at skulle
opføre det årlige krybbespil til jul, og
påskespillet for C og D klasserne.
Sidste år var der 3 klasser og dermed
3 hold. I år bliver der 4 hold, hvor der
på hvert hold vil være mellem 20 og 23
minikonfirmander fra 3. klassetrin.
Undervisningen foregår i Sognehuset
og i kirken på tirsdage og onsdage.

Konfirmand og –minikonfirmandundervisningen
begynder i uge 37.
De store konfirmander møder i Mårslet Sognehus kl. 8:00 - 9:30 således:
7.c tirsdag 11. sept. (undervises af sognepræst Hanne Davidsen)
7.b onsdag 12. sept. (undervises af sognepræst Jette R. Christiansen)
7.a torsdag 13. sept. (undervises af sognepræst Hanne Davidsen)
De små konfirmander (minikonfirmanderne) møder i Sognehuset således:
3.a tirsdag 11. sept. kl. 14:30-16:00 og 3.b onsdag 12. sept. kl. 13:00-14:30
3.c og 3.d begynder, som nævnt ovenfor, først til foråret 2008.
Minikonfirmanderne undervises af sognemedhjælper Anna Johnsen.

Litteraturkredsen 8320
JL

Som omtalt i sidste nummer af Mårslet Bladet begynder
den nye læsesæson
onsdag den 5. september 2007
kl. 19:30 - 21:30 i Mårslet Sognehus

Litteraturkredsen mødes 6 onsdage om året. 3 aftener i efteråret 2007 og 3
aftener i foråret 2008.
Sæsonen afsluttes med en heldags udflugt med frokost i april eller maj 2008.
Hvis du er interesseret i at deltage i Litteraturkredsens fællesskab og diskussioner omkring bøger er du velkommen til at kontakte:
Bodil Bjødstrup Kristensen på tlf. 8629 3039.

Mårslet Hyggeklub
Der er folkedans på programmet torsdag
den 13. september.

13.
SEPT

Fire par - en kvadrille - fra foreningen ”Folkedansen
1945”, Århus, giver opvisning, og efter kaffen fortælles
der om de forskellige dragter og deres historie.
Inden vi når til afslutningen, hvor der danses ud af
salen, bliver publikum opfordret til at prøve kunsten at
danse folkedans.
Mårslet Sognehus,
torsdag den 13. september kl. 14:00 - 16:00
Tilrettelæggelse Rise Thomsen og Olga Nielsen.

SOGNEHUSET I SEPTEMBER
Onsdag d. 5. september
Litteraturkredsen 8320
kl. 19:30 - 21:30
Fredag d. 7. september
Caféaften (se omtale)
kl. 19:30
Mandag d. 10. september
Mandagscafé
kl. 9:30
Onsdag d. 12. september
Indre Mission (se omtale)
kl. 19:30
Torsdag d. 13. september
Hyggeklubben (se omtale)
kl. 14:00 - 16:00
Fredag d. 14. september
Fredagsspisning
kl. 18:15
Tirsdag d. 25 september
Menighedsrådsmøde (lille sal)
(Budget- og regnskabsmøde)
kl. 18:30 - 22:00
Hver mandag
Mariehønen (lille sal)
kl. 16:15 - 17:30
Lærkereden (store sal)
kl. 16:15 - 17:30
Ørnereden (store sal)
kl. 19:00 - 20:30
Hver tirsdag, onsdag og torsdag:
Konfirmandundervisning:
Kl. 8:00 - 9:30
Minikonfirmandundervisning:
tirsdage kl. 14:30 - 16:00 (3.a)
onsdage kl. 13:00 - 14:30 (3.b)
Hver torsdag:
kl. 15:00 - 17:30 Kor og korskole
Hver torsdag i ulige uger:
Dagplejen gruppe 14
kl. 09:30 - 12:00
Hver torsdag i lige uger:
Dagplejen gruppe 15
kl. 09:30 - 12:00

Der kan forekomme ændringer i de
faste tider i forbindelse med højtider
og ferier.

September måneds udstiller
på væggene i Sognehuset er Bente
Sørensen, Mårslet.
Bente Sørensen er kunstneren bag
både den grønne og lilla messehagel
til Mårslet Kirke.
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Indre Mission
September måneds møde er med
sognepræst Jette Rosenberg Christiansen, Tiset, der lægger op til debat:
- Hvordan bringer vi som kirke evangeliet videre i vor tid?
og et muligt svar:
- Sig det videre!
”Kristendommen er aldrig mere

end en generation fra at uddø!”
Bag den lidt provokerende formulering ligger den sandhed, at kristendommen hele tiden skal formidles,
gives og leves videre. Troen lever af
det, vi hører - og hører vi ingenting,
hvordan skal troen så vokse?
Det latinske ord for en opgave, man
er sendt med, er mission. Kirkens mission er at bringe evangeliet om Jesus
Kristus videre, så det lyder ind i den
tid og den verden vi lever i.
Men hvordan gør vi så det?
Hvordan bringer vi som kirke evangeliet videre i vor tid?
Det spørgsmål er udgangspunkt for
et oplæg og en efterfølgende drøftelse.

Sognehuset,
onsdag den 12. september kl. 19:30

De tre børneklubber
er alle kristne klubber under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

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,
eller
Susanne Lunderskov,
Bedervej 74,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8628 9965
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 den 14. september 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.
Årets afgrøder lægges på alteret, på et
bord, på kirkens trappe eller i kirkens midhøstgudstjenesterne er lige så udbredte i
tergang.
dag som for 100 år siden, også selv om der
En anden tradition er, at man lægger et
i mange sogne ikke
bidrag af årets
længere findes en
overskud i en kurv på
eneste gård.
alteret til fordel for de
Oprindeligt holdtes
fattige og nødlidende,
en stor fest på alle
inden menigheden
gårde i anledningen af
f.eks. synger ”Alle
fuldført høst.
gode gaver, de
I dag er høstkommer oven ned, så
JL gudstjenesten bleJL tak da Gud, ja pris da
vet en slags årlig takkegudstjeneste til Gud Gud. For al Hans kærlighed”.
for liv, familie, job og daglig mad.
(Fra Menighedsrådenes blad)
I mange kirker er der festlige procesHøstgudstjenester i Mårslet Kirke finsioner, hvor børn bærer frugter, grøntsager, der sted søndag d. 7. okt. 2007 kl. 10:00
blomster og andet ind i kirken.
og som familiegudstjeneste kl.14:00.

- vidste du at

Kirkesiderne redigeres af Jørgen Lauritsen jlt@pc.dk
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AKTIVITETER I SEPTEMBER 2007
Onsdag d. 5. september kl. 14.00
Gudstjeneste

Fredag d. 28. september kl. 14.00
Pia Koller viser billeder fra Island

Mandag d. 10. september kl. 14.00
Mode Senior Shoppen

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

Mandag d. 17. september kl. 14.00
Syng med Josser Herold

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

Torsdag d. 20. september kl. 13.00
Udflugt Gjern Bakker, 100 kr.

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 6. september + 20. september

Mandag d. 24. september kl. 14.00
Eventyr ved Hanne Torp

Udflugt til Gjern Bakker.
Torsdag d. 20. september kl. 13.00 køres Brugerrådets sidste tur i år.
Vi kører rundt i de smukke Gjern Bakker og får kaffe på Gjern Hotel.
Pris: 100 kr
De små busser er med, så også kørestolsbrugere kan deltage.
Tilmelding senest onsdag d. 12. september til Hanne Jensen tlf: 8629 2066 eller Hanne Torp tlf: 8629 2710
Opstillingsmøde til Brugerrådsudvalget.
Tirsdag d. 9. oktober kl. 14.00 på Lokalcenter Kildevang.
Program:
Kl. 14.00 Kaffe med brød
Kl. 14.30 Orientering om Brugerrådets arbejde de sidste 2 år og om de kommende opgaver.
Kl. 15.15 Opstilling af kandidater efter orientering om valgregler.
Kl. 16.30 Gule ærter med flæsk og pølse, samt øl og vand.
Alt vedrørende dette arrangement er gratis!
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

GenBrugsen på Kildevang
Vi sælger brugt tøj af god kvalitet, glas, porcelæn,
køkkengrej, elektronik, bøger, møbler, legetøj og
en masse andet.
Åbent torsdage i lige uger kl. 15.00 -17.00
Med venlig hilsen Brugerrådet Lokalcenter Kildevang

21

22

MÅRSLET-bladet September 2007

Vidste du… at Århus Kommune gerne medvirker til at borgere med demens får bedre muligheder for at leve et godt
liv – trods besværligheder?
Se, hør og oplev hvordan på

Århus Rådhus mandag 8. oktober 2007 kl. 14 – 20.
Her gives gode råd og præsenteres hjælpemidler. Her fortæller borgere med demens, pårørende og eksperter – og Søren
Dahl fra Café Hack causerer med publikum.
Her er de gamle Nimbus’er og 70-ernes campingvogn.
Her er caféen med kaffe og kage – og gule ærter sidst på dagen.
Her er alle velkommen – og hvem vil ikke gerne vide mere….
Med venlig hilsen
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Århus Kommune.
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TMG - Nyt
Volleyball

VOLLEYBALL 2007/2008
Den nye sæson for TMG-Volleys MixMotions-hold starter mandag d. 3. september.
MixMotions-holdet består af voksne rutinerede og ikke rutinerede spillere.
Der er plads til alle. Har du ikke spillet siden folkeskolen er det ingen hindring, er du rutineret spiller så kom og
vær med til at præge byens hold.
Igen i år har vi 2 faste trænere til at forestå træningen.
Vi inviterer dig til at møde op i hallen for at se, om dette er noget for dig. Vores faste træningstider er i år blevet ændret, så de nu er mandage fra kl. 20.30 til 22.10.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte formanden Claus Jacobsen på tlf. 86721728.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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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Badminton

BADMINTON 2007/2008
TMG Badminton melder sig på banen igen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny og spændende badmintonsæson. Sæsonstarten nærmer sig og vi vil derfor gerne informere om vores tilbud for den kommende sæson.
Spilletider er blevet ændret i forhold til sidste sæson pga. omfordeling af træningstiderne mellem TMG-afdelingerne og i
den forbindelse har TMG Badminton mistet træningstider.
Vi har i sæsonen 2007/2008 således fået tildelt følgende spilletider:
Spilletider for ungdomsspillere:
Mandag

15.30 - 16.20
16.20 - 17.10
17.10 - 18.00
18.00 - 18.50

U9
U11
U13
U15 og U17

født 1990-2000
født 1997-1998
født 1995-1996
født 1991-1992

Spilletider for voksne:
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag

18.50 - 19.40
Motionister
19.40 - 20.30
Baneleje
20.30 - 21.20
Baneleje
21.20 - 22.10
Baneleje
11.10 - 12.00
Senior
19.30 - 20.20
Motionister
20.20 - 23.00
Turneringsspillere
19.30 - 20.30Motionister
08.00 - 09.00
Baneleje

Badmintonsæsonen starter mandag den 27. august 2007 og slutter den 26. april 2008.
Kontingent inkl. hovedbestyrelses bidrag (kr. 120,-), udgør for hele sæsonen:
Ungdomsspillere
Turneringsspiller, 20 år og over
Turneringsspiller, under 20 år
Motionist, mandag og onsdag
Motionist, fredag
Seniorspiller kr. 250,Baneleje, mandag
Baneleje, fredag
Baneleje, lørdag
Basismedlem

kr. 450,kr. 1325,
kr. 675,kr. 650,kr. 550,kr. 1950,kr. 750,kr. 950,kr. 250,-

Et basismedlem skal være tilknyttet en baneleje.
Tilmelding
Vi har tilmelding til den nye badmintonsæson i Halhuset på følgende tidspunkter:
Tirsdag den 14. august 2007 kl. 19.00-20.00 for voksne der ønsker baneleje/ændret spilletid.
Tirsdag den 14. august 2007 kl. 20.00-20.30 for nye medlemmer.
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Ønsker du at leje en bane, skal du ved tilmeldingen medbringe navne samt betaling for samtlige spillere, du ønsker at
spille med.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Jesper Holm, telefon 86 29 86 90 vedrørende ungdomsspillere
Steen B. Hansen, telefon 86 29 12 28 vedrørende tilmelding
Hans-Henrik Hannibal Hansen, telefon 86 19 40 49 vedrørende spillersammenføring etc.
Se i øvrigt vores nye hjemmeside på www.tmgbadminton.dk
Medlemskategorier for voksne:
Motionist:
Som motionist-medlem kan man deltage i spil i en motionistgruppe.
En motionistgruppe har til formål at deltagerne spiller i forskellige sammensætninger og kombinationer. Deltagerne i
motionistgruppen disponerer i fællesskab over hallens baner i spilletiden og tilrettelægger hvorledes afviklingen af spillet og rokeringen skal foregå.
Bemærk - en motionist gruppe er baseret på double-spil og gruppen bemandes herfor med op til 4 spillere pr. bane.
Senior badminton:
Her mødes de spillere der er fyldt 55 år og som har mulighed og lyst til at dyrke badminton når det sociale også er en
vigtig del af spillet – og bagefter.
Turnering:
Disse træner én gang ugentligt i to timer. De deltager i DGI´s holdturneringer. Der er i sæson 2007/08 mulighed for tilmelding i senior, old, Veteran 40/45, veteran 50/55 samt motion. I kontingentet for denne gruppe er der indeholdt træningsbolde.
Baneleje:
Som baneleje-medlem lejes en bane i en spilletid af TMG Badminton. Lejeren disponerer selv den lejede bane og kan
frit vælge spilleform og medspillere. Medspillere skal være medlem i TMG Badminton, dvs. et andet baneleje-medlem,
motionistmedlem eller basismedlem.
Basis:
Som basis-medlem har man ingen fast spilletid, men der gives mulighed for deltagelse i spil på en lejet bane samt i deltagelse i drop-in badminton og i klubbens arrangementer i øvrigt.
Turneringsbadminton:
TMG Badminton har også i den kommende sæson mulighed for at tilmelde sig DGI's holdturnering med en række hold.
TMG har normalt tilmeldt voksne indenfor forskellige alderstrin og styrke.
Holdturnering er også for motionistspillere – TMG har flere hold tilmeldt i motionistturneringen, som er for spillere som
ikke spiller eller har spillet turnering på højere niveau. Har du lyst til at høre mere om holdturnering for motionistspillere
kan du kontakte Mogens Sørensen på telefon 86 29 37 37.
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Basketball

TMG Basket melder sig klar til ny sæson med
mange nye tiltag
Efter et år, hvor TMG Basket også har mærket den stærkt øgede interesse for basket og en sommer hvor flere basketkurve er dukket op i haverne, melder TMG Basket sig klar til en ny sæson. Afdelingen har haft en stor vækst i medlemmer
og vi har derfor i den kommende sæson mange nye tiltag, som vi håber vil friste alle basketinteresserede børn, unge og
voksne.
I sommer har vi etableret et samarbejde med BMI, der har mundet ud i et alliancehold for vores juniorer (8. klasser).
Herved har vi kunnet skaffe en endnu bedre træner og forbedre træningsmulighederne for drengene, der kommer fra både Mårslet, Beder og Malling. En stærk sammensætning, der nok skal sætte sit præg på sæsonens kampe, der vil blive
spillet i både Mårslet og Beder/Malling. Træningen vil foregå på skift i Mårslet og Egelund.
Vi har mærket en øget interesse fra piger for basket og derfor har vi oprettet et mikromix hold i denne sæson. Her kan
både drenge og piger i aldersgruppen 0.-1. klasse prøve at spille basket. Træneren er ny i TMG Basket, hentet i Aabyhøj
IF og med masser af erfaring med basket for børn.
Sidste sæson startede seniorbasket op og hurtigt kom mange til. Manglende erfaring var ingen hindring. Vi fortsætter
succesen denne sæson med lørdagsbasket kl. 0900-1000 for seniorerne i gymnastiksalen.
Også i den kommende sæson vil vi i efteråret afholde et stævne for vores mikrospillere, ligesom vi også alle vil tage af
sted til de spændende kampe med Bakken Bears og Aabyhøj IF i Århus.
Basketsæsonen starter i uge 36 den 5. september. Junior starter 20. august i Egelund. Mød op og prøv at være
med. Du risikerer kun at blive vild med basket.

TMG Basket træningstider. Start uge 36.
Mikromix (0.-1. klasse)

Fredag

1715 – 1830

Yngste mini (2.-3. klasse)

Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Fredag
Mandag (Egelund)
Onsdag
Lørdag

1715 – 1815
1715 – 1815
1715 – 1815
1815 – 1930
1715 – 1900
1715 – 1845
1615 – 1730
1815 – 1930
0900 – 1000

Ældste mini (4.-5. klasse)
Drenge (6.-7. klasse)
Junior (8.-9. klasse)
Senior (voksne)

www.tmg-basket.dk
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105 g Blandet, Mårslet lokale revyforening
Maarslet.net/revy

Mårslet Revy 2007

Skæve vinkler – uden lige!
Opføres i Mårslet Borgerhus:
3. + 4. + 5. + 6. oktober kl. 20.00
Billetter à 75 kr. købes i SuperBrugsen, Mårslet
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Multiplace er et nyt kreativt forum i hjertet af Mårslet
Vi har været så heldige pr.1.9. at
kunne leje den gamle stationsbygning. (Banevej 12).
I alt, hvad vi nu og fremover beskæftiger os med, lægger vi stor vægt på
grundig faglig
formidling, god tid til hver deltager,
de kreative processer – det at skabe
og fordybe sig - i første omgang via
undervisning i hhv. musik og håndarbejde.
Indenfor musikområdet kan vi tilbyde blokfløjte- samt klaverundervisning.

Tlf. 86 29 19 79

Fløjteundervisningen foregår på små
hold for 6-9 årige, og er en glimrende
”forskole” til eventuel anden musikudfoldelse siden hen.
Klaverundervisningen - såvel rytmisk som klassisk - foregår som soloundervisning ½ time pr. uge. (Evt.
to pr. gang). Undervisningen er for
alle aldre.
På håndarbejdsområdet starter vi sæsonen med et lille hold onsdage 1416 for børn ml. 7-13.
Hér vil vi udfolde os med strik, hækling, syning, tekstildekoration, perlearbejde, fremstilling af syæsker og

meget meget mere.
For yderligere oplysninger kontakt
venligst:
Karen Sølvsten 4086 2193 (musik).
Lotte Winther 5046 3498
(håndarbejde).
Fremover vil vi tillige være at finde
på:
www.multiplace.dk
(Siden er p.t. under udarbejdelse)
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Testrup Højskole www.testrup.dk
Onsdag den 29. august kl. 19.30 (*)
Trine-Lise Væring
Onsdag den 12. september kl. 19.30 (*)
Lundin Overdrive
Mandag den 17. september kl. 19.00
Miljøminister Connie Hedegaard
- indleder en diskussionon fremtidens miljø
Onsdag den 19. september kl. 19.30
Vi, de druknede
Forfatteren Carsten Jensen fortæller om arbejdet med sin seneste bog
Afholdes i samarbejde med Tranbjerg BibliotekForhøjet pris: 100 kr./50 kr.
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30 (*)
Sound of Choice
Torsdag den 4. oktober kl. 19.30
Homo Artefakt – Etisk Råd på turné
Diskussionsaften om robotter med bl.a. Klavs Birkholm, Etisk Råd
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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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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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