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Vi kender det helt sikkert alle fra sportskampe, med tilskuere som både
råber ukvemsord og udtrykker at de selv kan gøre det bedre, men langt de
fleste kommer med bifald når der præsteres noget godt.
Det værste vi har set længe, var den 2.juni i Parken hvor en enkelt tilskuer i fodboldlandskampen Danmark Sverige ødelagde det for os alle.
Der ”spilles” på rigtig mange baner her i Mårslet. Her tænker jeg på de
mange frivillige som gør en indsats i mange forskellige foreninger.
De ”spiller” jo på hjemmebane hver gang, så de burde jo altid have en
god opbakning fra hjemmepublikum. Men alligevel høres der piften og
buh-råb på banen. Det er også helt ok, med et levende publikum, og et
pift når der kommer en ”dårlig aflevering”. Men man skal ikke blive ved
med at råbe øv efter den samme spiller hele tiden når han har holden.
Publikums indflydelse på spillernes præstation og motivation er uhyggelig stor. Et negativt indstillet publikum vil tage lysten fra spillerne og vi
skulle jo helst fortsat spille med fuldt hold. Lige som et begejstret publikum kan løfte hele holdet til at yde fantastiske præstationer.
Det er så uhyggelig nemt at stå ude på sidelinien og kritisere dem som er
på banen. Men dem der råber op hverken kan, eller vil ofte ikke selv kunne gøre det bedre, eller bare yde en indsats for fællesskabet.
I Mårslet er der de seneste år sket en stor udbygning, og dette vil fortsætte frem over. Denne udvikling vil kræve at vi får endnu flere på banen og
at dem som er på banen vil få rigeligt at se til.
Så i stedet for at kritisere de få spillere, så gå selv ind og gør en indsats,
eller bak dem op.
Vi har kun ”hjemmekampe” fremover og dem skal vi naturligvis vinde.
Et rigtigt godt hjemmepublikum som yder en stor loyal opbakning til alle
de spillere som er på banen og nogle bragende bifald, kan fastholde spillernes motivation, og få dem til at yde det ypperste.
(det modsatte vil være katastrofalt)
Et stort bragende bifald til alle som yder en frivillig indsats her i Mårslet.
Jacob Lind
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Stort og småt fra Fællesrådet
Trafikmøde i den store trafikgruppe
Den udbygning af Mårslet, som vi nu
er vidne til, gør det stadig mere påtrængende at få sat gang i løsning af
det store problem, som den megen
trafik giver – ikke mindst i midtbyen.
Debatten om fremtidens trafikløsninger for Mårslet har været præget af to
meget forskellige holdninger til løsning af problemet.
I dispositionsplanen for Mårslet er der
indtegnet en vej fra Nymarksvej til
den nordlige rundkørsel. En vej som
på området nord for banen placeres på
det areal, som i 1970’erne blev udlagt
til en omfartsvej uden om Mårslet.
Byudviklingen har imidlertid medført,
at en vej på dette areal vil komme til
at gå inde i byen i stedet for at lede
trafikken udenom. På et borgermøde
primo 2005 om de to første store lokalplaner og dispositionsplanen for
Mårslet var der så stor modstand mod
en vej på dette areal, at den i praksis
gled ud af kommunens planlægning.
En gruppe af borgere vil imidlertid
gerne have en vej på dette areal, da de
ser det som en mulig løsning på det
meget store trafikpres, der er på midtbyen. En anden gruppe ønsker under
ingen omstændigheder en vej der, da
den sandsynligvis vil komme til at
føre en trafik, som er mindst lige så
stor som trafikken gennem midtbyen i
dag og i øvrigt vil betyde, at der er

endnu en vej, der skal krydses af diverse skolestier. Disse to grupper har
hver især haft meget lidt forståelse for
den anden gruppes synspunkt.
Med det formål at nå frem til en fælles holdning til den fremtidige udvikling på trafikområdet havde Fællesrådets trafikudvalg indkaldt ”den store
trafikgruppe” til møde (se evt. Mårslet-Bladet sept.). En opgave, som på
forhånd kunne synes umulig. På mødet forelagde formanden for trafikudvalget Keld Schmidt-Møller Fællesrådets forretningsudvalgs holdning til
området; nemlig at lade kommunen
foretage de nødvendige analyser og
undersøgelser med henblik på at komme med forslag til trafikløsninger,
som efter en grundig lokal bearbejdning skal føre til løsninger, som skal
stå færdige, når Beder-Beringvejen
indvies i 2012 / 2013.
Herefter var ordet frit til diskussion af
de meget forskellige holdninger, som
trafikgruppen havde. Det var helt
klart umuligt at blive enige om, hvad
der skulle gøres for at forbedre trafikforholdene. Det var krystalklart, at de
synspunkter, man havde, ikke sådan
lige stod til at ændre. Det var der nu
nok heller ingen, der havde forventet.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
vi tackler processen frem mod en løsning. Det næste vigtige skridt er et
møde med Trafik og Veje den 25.
oktober, og der var enighed i forsamlingen om, at vi til det møde skal
fremstå som et enigt Mårslet og ikke
en gruppe i splid med sig selv. Mødet
valgte en gruppe, bestående af Trixi
Flytkær, John Engelbrechtsen, Jan
Kirkegaard og Morten SteglichPetersen til at repræsentere sig på mødet med kommunen. I tiden frem til
dette møde skal gruppen udarbejde et
kommissorium, som skal godkendes
af den store trafikgruppe.
Til slut et citat fra referatet (referent:
Sven Voxtorp):
KSM konkluderede, at det havde været et godt møde med mange gode
diskussioner, hvorunder en mængde
synspunkter havde været luftet - i god
ro og orden.
Mødet sluttede i en meget optimistisk
stemning klokken 22.15.
Keld Schmidt-Møller

Til gengæld skulle det vise det sig, at
der kunne opnås enighed om, hvordan

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet!
Alle i Mårslet, såvel foreninger som
privatpersoner har mulighed for at
benytte bladet til at komme til orde
med såvel nyheder som meninger,
eller andet som kunne have den offentliges interesse. Så har du noget du
gerne vil ud med, er du meget velkommen til at skrive om det i bladet.
Lidt flere indlæg fra flere forskellige

Giv en

kanter, kunne være med til at gøre
bladet lidt bedre.
Bladets økonomi er baseret på foreningernes bidrag, annonceindtægterne og det frivillige yder til bladet, så
kommercielle artikler, som kan væren
en skjult reklame eller lignende, bringer vi ikke uden firmaerne samtidig
yder økonomisk støtte til bladet. Har

du måske lyst til at skrive lederen på
side 3, er du også meget velkommen
til dette, idet vi ikke har nogen fast
redaktør til dette. Indlæg til bladet
afleveres i skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 11, og overskrifter i skriftstørrelse 24. Deadline er
altid den 10. i måneden.

til Mårsletbladet
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Fritidsklubben i Mårslet
Fritidsklubben er kommet godt fra
start i det nye skoleår. Personalegruppen bestående af syv personer stod fra
august klar til at modtage såvel kendte børn af huset som nye. Vi er en god
blanding af meget rutinerede klubpædagoger, og pædagoger med et ikke
så stort kendskab til klublivet.
Personligt er jeg ansat som klubleder
pr.1.8.2007, med en fortid fra Behandlingshjemmet Bøgholt, og Århus
Kommunale dagpleje. Inden skiftet til
Mårslet fritidsklub tog jeg en diplomuddannelse i ledelse på JCVU.
Med Århus kommunes beslutning om
en opnormering fra tidligere 65 børn
til i dag 100 børn, har vi i år budt velkommen til godt 35 børn. En stor
gruppe fra det tidligere fritidshjem er
startet, og dernæst har vi tømt vores
venteliste. Det betyder at huset i dag
rummer godt 100 børn.
August måned har derfor været præget af, at ville lære hinanden at kende.

Huset emmer af voksne, som er engagerede i arbejdets daglige aktiviteter,
ture ud af huset, snakke om stort og
småt i køkkenet, dueller på hockeybanen, organiseret klatring, sport og spil
i hallen, counterstrike i gymnastikhallen, madlavning og ikke mindst aftenklubben som har åbent hver tirsdag
fra 17.00-21.00.
Her mødes børnene, som sammen
med to voksne er en del af fællesskabet om madlavning og oprydning.
Der kommer typisk omkring 20 børn,
så her er også rig mulighed for at
snakke og småspil.
Vi har netop deltaget i festugecup for
fritidsklubber. Her deltog 43 børn fra
Mårslet, så vi stillede med 5 hold. Det
var en forrygende tur til Egelund/
malling med høj sang af børnene. Når
vi kiggede os rundt på banerne var
der oftest et hold fra Mårslet fritidsklub på repræsenteret, og så var det
bare med at heppe. Resultatmæssigt

rakte det til en første og anden plads
for vores piger.
I efteråret har vi planlagt frilufttur for
vores 6 klasser, og en rekordbogs tur
for vores 7 klasser. I foråret skal vi så
se at få en tur på programmet for vores 5 klasser.
Klubbens åbningstider:
Mandag, onsdag, torsdag kl.11.3017.00.
Tirsdag kl.11.30 – 21.00.
Fredag kl.11.30-15.30.
Har du lyst til at kigge forbi, og se
hvad vi laver i Mårslet fritidsklub er
du velkommen til at få en rundvisning. Du er også velkommen til at
tage dine forældre med.
Kirsten Sønderby,
klubleder
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SuperBrugsen Mårslet invitere til vinaften
22. november kl. 19.30
i Mårslet Borgerhus
Vi får denne gang besøg af Egon D. Nedergaard Rasmussen.
Han har 25 års erfaring fra hotel- og restaurationsbranchen og har rejst en del blandt
andet også i de oversøiske lande.
Temaet vil være franske vine fra Bordeaux-området.
Der bliver selvfølgelig mulighed for at smage på et antal vine. Der vil ligeledes være mulighed for at bestille den præsenterede vin til fordelagtige priser, og til afhentning senere i
SuperBrugsen.
Aftenen sluttes af med ostebord, samt endnu et glas vin.
Vi glæder os til at se jer.
Billetter kan købes i SuperBrugsen. Billetpris: 100,00 kr. pr. person.
På gensyn SuperBrugsen Mårslet

Trafikvagt søges
Så er der igen en chance for at blive en af de frivillige voksne trafikvagter, der hjælper byens skolebørn over Tandervej
mellem kl. 7.40 og 8 om morgenen.
En af de nuværende vagter har besluttet at stoppe, så hvis du er frisk til at tage en vagt om ugen, så kontakt Per Henrik
Hansen, tlf. 86 29 73 87.
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Godt i gang igen
Nu summer skolen igen af liv efter
sommerferien. Besøgende på skolen
forundres over, at de 780 elever ikke
støjer mere, når man færdes rundt på
skolen i frikvartererne, men det er jo
også gode og velopdragne børn og
unge mennesker, samtidig med at de
fordeler sig over et forholdsvis stort
areal. Pavillonen stod klar til skolestart for to af børnehaveklasserne og
SFO, og vi glædes over de store og
lyse lokaler, selv om de sandsynligvis kun er til låns, indtil vi får bygget
de nye fælleslokaler. Der mangler i
skrivende stund den endelige finish i
form af trapper og afdækning omkring pavillonerne, og de fylder så
meget i skolegården, at der er kamp
om pladsen til cykelparkering, men
det forsøger vi at afhjælpe på anden
vis. Vi har lavet aftaler med de firmaer, som tidligere afleverede post og
varer ved hovedindgangen i skolegården, at de af sikkerhedshensyn fremover skal læsse af ved hallen. Desværre gælder dette ikke skraldevognen, som indtil vi får etableret et nyt
skraldeskur ved hallen, er nødt til at
komme i skolegården en gang om
ugen. Lågen ved alléen bliver hver
morgen lukket kl. 8.00 for at forhindre indkørsel, hvilket vi håber vil blive respekteret.

Trafikken omkring skolen og elevernes
sikkerhed ligger os meget på sinde, og
vi har på forældreintra appelleret til
forældrene om ikke at køre deres børn i
skole. Såfremt det alligevel er nødvendigt, at der udvises den fornødne omsorg for andre ved ikke at parkere
ulovligt ved SFO, på de ansattes parkeringsplads og på vejene, hvor de tager
udsynet for gående og skolepatruljerne.
Hvis vi fornærmer nogen ved de mange løftede pegefingre, håber jeg de forstår, at vi gør det for børnenes skyld.

Naturuge
De sidste 4 år har vi haft en fællesuge
for hele skolen i ugen op til efterårsferien med udgangspunkt i Mårslet Skole
som ”en grøn” skole. De tidligere temaer har bl.a. været energi og vand. I
år er den fælles overskrift NATUR, og
der arbejdes med forskellige udgangspunkt i de 5 team. Ugen afsluttes med
deltagelse i skolernes motionsløb.

Skolernes motionsdag
Traditionen tro deltager alle elever i
skolernes motionsdag den sidste fredag
før efterårsferien. Sidste år indviede vi
en ny løberute ad stien til Vilhelmsborg, og der blev cyklet 25 kilometer i
omegnen af Mårslet. Langt de fleste
har en rigtig god dag, og der bliver løbet og cyklet rigtig mange kilometer

helt i overensstemmelse med intentionen om, at børn og unge skal få rørt
sig mest muligt – helst 60 minutter
om dagen.
Da vi sidste år evaluerede dagen, var
der dog én ting som generede det generelle billeder. En gruppe af de ældste elever havde gjort dagen til en
hyggetur, hvor de udstyret med cola´er og chips slog sig ned på ruten
og holdt picnic. Hvis det breder sig,
går hele ideen tabt, og så er tiden
bedre anvendt til undervisning. Vi vil
derfor i år opfordre forældrene til at
bakke os op i, at denne ene dag om
året skal børn og unge have pulsen op
for deres egen og deres hjertes skyld.

Informationsmøde for forældre
til kommende børnehaveklasseelever
Torsdag den 22. november 2007 kl.
19.00 afholdes der et informationsmøde for forældre til kommende børnehaveklasse elever i skolens kantine. Der vil komme opslag i daginstitutionerne ca. tre uger før. Indskrivningen finder sted den anden eller
tredje uge i januar, og det endelige
tidspunkt vil være kendt på mødet. Vi
forventer også at kunne give en prognose for det kommende børnetal til
0.kl.
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Fysiske rammer, skoleveje og udskoling
v/ Søren Petersen, skolebestyrelsesformand
Arbejdet i skolebestyrelsen vil i den
kommende tid koncentrere sig om
skolens fysiske rammer, skoleveje og
udskoling. Derudover vil vi også se
på kost og bevægelse, da der skal laves en kostpolitik og løbende følge
udviklingen omkring de elever, der
kommer til Mårslet skole fra Vestbyen. Endelig vil skolebestyrelsen i
samarbejde med ledelse, medarbejdere og forældreråd i SFO rette vores
fokus mod SFO’en, der er blevet en
stadig større og integreret del af skolens dagligdag.

De fysiske rammer
Som flere har bemærket er der til
skolestart kommet en pavillon med to
fælleslokaler på stedet, hvor garagen
stod. Dette skulle gerne være første
skridt mod bygning af fire nye fælleslokaler på pedelboligens grund. I
skolebestyrelsen er vi tilfredse med
den midlertidige ordning, der fremtræder i en god kvalitet og har gode
store, lyse og pæne lokaler. Næste
skridt er, at byrådet (forhåbentlig)
vedtager, at der skal bygges fire nye
lokaler. Det skulle gerne ske her først
på efteråret. På skolen er der nedsat
et byggeudvalg med repræsentanter
fra skolebestyrelsen, sikkerhedsrepræsentanter og skolens ledelse. Det
kan være at udvalget bliver suppleret
med yderligere medarbejderrepræsentanter. Byggeudvalget skal dels
forholde sig konkret til de nye fælleslokaler, men mindst lige så vigtigt er
det at se fremad og se på, hvor der er
behov for udvidelser og fornyelser på
lidt længere sigt. Udvalget har haft sit
første møde her den 5. september.

Skoleveje

lunde ordentligt selv om især nogle af
de mindste elever af og til bliver kørt i
skole af mor eller far - selv om det er
tørvejr. Vejnettet i Mårslet er ikke bygget til en tæt trafik til og fra skole, og
skolen ligger desværre et ’dumt sted’
rent trafikalt, da man som bilist både
skal hen til parkeringspladsen og tilbage igen til T-krydset, og inden da fra
Testrupvej og ud på Obstrupvej.
Men når det regner, går det helt galt.
Så er der trafikkaos i ’Downtown Mårslet’ og ved skolen. Man kan stort set
ikke komme hverken frem og tilbage.
Dette trafikkaos skyldes ikke primært
udenbys bilister, men os selv, når vi
synes, det er synd for vores børn, hvis
de skal ud i regnvejret. Vejene sander
til i biler, parkeringspladsen bliver et
stort kaos og nogle vælger at parkere
og holde steder, de ikke bør, så andre
ikke kan komme frem. Det er især sådanne morgener, der opstår farlige situationer – specielt for de elever der
går eller cykler selv om det regner.
I skolebestyrelsen skal vi igen stærkt
opfordre til, at eleverne enten går eller
cykler i skole – også når det regner.
Vælger vi hver især bilen, når vores
børn skal i skole, gør vi det besværligt,
tidsrøvende og farligt for hinanden. Vi
ved, det ikke er rart at blive våd, men
regntøj og gummistøvler klarer det meste, og skulle man være blevet våd, så
bliver man også tør igen.
Husk også på, at skolepatrulje og de
voksne der hjælper til ved overgangen
midt i byen er til for at sikre, at børnene kommer ordentligt over vejene. De
gør et godt og prisværdigt stykke arbejde.

I skolebestyrelsen vil vi i den kommende løbende følge situationen og
drøfte, hvad vi kan gøre for at reducere bilkørsel til skolen.

Udskoling
I skolebestyrelsen har vi vedtaget, at
vi i dette skoleår vil se nærmere på
udskolingen (6 – 9. klasse). Skolens
retningsliner på dette område skal revideres, alene af den grund, at der ikke længere er 10. klasse på skolen.
Desuden synes vi, at vi bør tage fat
på dette emne, der ikke har været på
dagsordenen de seneste år. En af de
ting, vi vil gøre er, at indkalde nogle
elever, forældre og lærere til gruppeinterview, hvor vi vil bede dem om at
komme med kommentarer, kritik,
forslag, gode ideer til udskolingen.
Det konkrete arbejde kommer efter al
sandsynlighed til at foregå i 1. kvartal
i 2008, inden 9. klasserne skal til at
koncentrere sig om afgangsprøverne.
Vi gjorde det samme, da vi så nærmere på skole/hjemsamarbejdet og
fik stort udbytte af det.

SFO
For SFO´ens vedkommende har det
sidste års tid har budt på en fusion
med fritidshjemmet, og gennem de
seneste år er antallet af børn i SFO,
der nu også omfatter 4. klasse er steget ligesom de fysiske rammer er efterhånden delt på mange lokationer.
Normalt har vi i skolebestyrelsen altid et møde hvor vi hører nærmere
om forholdene i SFO. Men i skolebestyrelsen vil vi her i efteråret gerne
sætte ekstra fokus på SFO’en og lytte
til hvilke behov og ønsker SFO har i
forhold til skolebestyrelsen.

Til hverdag afvikles trafikken nogen-

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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Nyt fra
Af DIDDE, Grøn stue

Fusion
Sammenlægningen af SFO og fritidshjem har fundet sted, og ovenpå en
lidt hektisk opstart er alle nu ved at
være faldet godt til.
Vi glæder os meget til at lære hinanden bedre at kende både som helhed
og på de enkelte stuer.
Hvis i vil vide mere om de enkelte
stuer, og mangler informationer, kan
vi henvise til vores hjemmeside. (vi
er en del af Skoleporten som er Mårslet skole´s hjemmeside)
Klik ind på: www.maarslet-skole.dk
og klik på SFO.

Arbejdsdag
Onsdag d. 29. august havde vi, traditionen tro, arbejdsdag.
Mange forældre mødte op og hjalp
blandt andet med at male bænke og
fælde træer mm.
I Trekanten, og på Asgården.
Vi sætter stor pris på hjælpen og vil
hermed gerne takke alle der deltog i
forskønnelsen af vores udearealer.

Høstfest
Fredag d. 7. september havde vi høstfest for hele institutionen.
Der kom rigtig mange børn og forældre, og der var derfor godt fyldt op i
både skolegård og på SFO’ens område.
Vi sad klassevis i håb om at skabe
større kendskab til hinanden, specielt
for de nye 0.klasses børn og forældre.

Det var en rigtig hyggelig aften, hvor
der, blandt andet var børn fra 0.-2.- 3.
og 4.klasse der optrådte med musik –
desuden var der underholdning af
”personaleorkesteret”.
Derudover var der ”skov-disco” i om-

rådet ved klatretræerne, med kulørte
lamper - hvilket var en stor succes.
Solen skinnede, og det blæste en del,
men folk var glade og vi glæder os
allerede til næste års høstfest.

12
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MSV
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner
Mere end 400 rundstykker skulle skæres over og smøres, litervis af kaffe
skulle brygges og langbordet skulle
dækkes, så de 200 forældre til de hundrede nysrartede skolebørn kunne få sig
en hyggelig formiddag, mens børnene
fik testet deres tålmodighed i klasseværelserne. Traditionen tro er Mårslet
Skoles Venner vært for kaffearrangementet på de yngstes første
skoledag. Men forarbejdet kan kun
lykkes fordi en håndfuld frivillige er
villige til at rive en formiddag ud af
kalenderen eller tage fri på jobbet for
at gå til hånde. Dén opgave sagde
Anette, Jette, Lene og Lone uden tøven
ja til at påtage sig, selv om de til daglig
intet har med MSV at gøre. Og den
værdifulde hjælp skal de have tak for
at have ydet af MSV. I det skoleår er
bestyrelsen begyndt at overveje, hvilke

arrangementer og aktiviteter den kan
foreslå lærerne at give plads til i skemaet. Ambitionen er lidt for alle klassetrin
uanset om det som tidligere år handler
om teater, musik, stomp, besøg på Christiansborg, værkstedsbesøg på Hjerl Hede eller lignende. Lærerne søger også
selv om økonomisk støtte til særlige aktiviteter, de gerne vil gennemføre. I bestyrelsen for Mårslet Skoles Venner er
der i øvrigt sket den ændring af Dennis
Hoffskov Larsen har afløst Helle Mikkelsen som lærernes repræsentant i hendes barselsperiode. Når dette nummer af
Mårslet Bladet udkommer, er årets girokort på trapperne til frivillig indbetaling
af 95 kroner i årligt familiekontingent.
Det er de penge, som vi i Mårslet Skoles
Venner har at bevilge økonomisk støtte
af.

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

Telefon: 86290388
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
boh@aaks.aarhus.dk
Adm. leder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aaks.aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen

Værestedet Flash

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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TMG - Nyt
Mårslet Run & Walk siger tak for deltagelsen
Vi vil fra Mårslet Run & Walk gerne sige mange tak for hjælpen til alle 312 deltagere i årets arrangement.
Målsætningen for Mårslet Run & Walk er at bidrage med et arrangement til Mårslet Byfest hvor alle sammen kan deltage - på tværs af alder, køn og fysisk form.
Tak for jeres deltagelse med højt humør, hvilket jo tydeligt ses af billederne på www.runwalk.dk .Dermed findes også
beviset på målsætningens gennemførelse.
En stor tak skal også lyde til vores 20 trafikvagter, uden hvis hjælp arrangementet aldrig var gennemført.
Tak til hjælperne i målområdet, tak for væskedepoter, tak for lån af hoppeborgen og for lån af pavilloner, tak til årets
Mårsletborger, til opvarmningspigerne, tak til Hanne Salling og til HalHusets frivillige og til sidst en stor tak til ungdoms-boybandet ”8320”.
Til vores mange sponsorer skal der lyde en speciel stor tak fordi I har valgt at tro på vores idé og bidrage med støtte til
dens udførelse.
Planlægningen af Mårslet Run & Walk 2008 er gået i gang, og alle er mere end velkomne til at være med i arrangementsgruppen!
På vegne af arbejdsgruppen Mårslet Run & Walk
Kåre Sørensen

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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Fodbold

TMG vandt pokalturnering
TMG Fodbolds herrer senior overraskede alle ved i år at vinde JBU´s Pokalturnering B. TMG vandt finalen 2-0 over
Mejdal fra serie 3, og næsten 100 mårslettere havde taget turen til Bording Stadion for at heppe på TMG i finalen. Undervejs slog TMG fire serie 3 hold ud og tre serie 4 hold. På trods af, at holdet i foråret spillede i serie 6. Der var fra starten 80 hold med i turneringen, så det var en flot præstation af de unge Mårslet-drenge.

Her ses holdet efter pokaloverrækkelsen.
Fra venstre øverst: Mads Larsen, Michael Loft, Jesper Marcussen, Lars
Jønsson, Morten Meyer, Dennis Loft,
Claus Quiding, Simon Oksbjerre, Anders Raunsø, Jakob Skærlund.
Nederst fra venstre: Morten Mølkjær,
Martin Henriksen, Marc Philbert, Simon Meyer, Morten Vester, David
Voxtorp, Jeppe Tarp og liggende Steffen Rasmussen.
TMG Fodbold
Foto: Sven Voxtorp.

Håndbold

Håndbold for old boys
Kunne du tænke dig at spille old boys håndbhold, så er du meget velkommen på TMG`s hold.
Vi er en halv snes modne herrer som primært spiller kampe – ca. 22 på en sæson. Men forsøger også at arrangere lidt
træningskampe ind i mellem. Vi kunne godt bruge et par spillere mere. Vi har det hyggeligt og du er velkommen til at
komme og spille nogle prøvekampe.
Ring til Jacob Lind tlf. nr. 86 29 26 06 eller E-mail jacoblind@tdcadsl.dk

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.

MÅRSLET-bladet Oktober 2007
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Multihal i Mårslet
Nyhedsbulletin September 2007
Så er vi efter en kort sommerferie i
gang igen i Multihalprojektet. Vi
kick-startede arbejdet med to arrangementer under Mårslet Byfest, nemlig
byfestbal i skolens kantine den 17/8
og informationsbod i Bomgaardshaven ved kræmmermarkedet den 18.
august. Lidt blandet respons ved disse
arrangementer hindrer os ikke i at
tænke positivt fremover, tvært imod.
Vi har fået præsenteret de nye tegninger og har åbnet for fortsat dialog
med Mårsletborgerne. Multihalprojektet begynder at være så godt beskrevet og motiveret, at der forberedes skitser til præsentation hos finansieringskilder, Mårslet Skole er engageret og der er en bred organisation i
drift med flere nye entusiastiske kræfter. Nedenfor kan du læse om visionen for projektet og lidt om hvad som
sker i de forskellige grupper.

Overordnet vision for projektet
Vi har forsøgt at lægge ord til et
”målbillede” for den nye Multihal, en
beskrivelse af hvordan det nye hus
kommer til at fungere når det står færdigt ultimo 2010.
Visionen skal bearbejdes i løbet af
efteråret, men Multihallen skal med
andre ord være et sted for idræt og
kultur i samspil.
Organisation
Projektet arbejder videre gennem de
etablerede grupper. Styregruppen mødes hver 2. uge og ser til at der er
fremdrirft i undergrupperne. Idé- og
PR-gruppen arbejder videre med at
specificere indholdet i den nye hal og
kommunikere projektarbejdet til
Mårsletborgerne. Det er krævende
opgaver og gruppen har været lidt
hæmmet af at også skulle arrangere
Byens nye
mødested og
forsamlingshus.

Vision
Den nye multihal er:

Stedet hvor du
kan være
fysisk aktiv.
Stedet hvor du
kan være
kreativ med
musik og kunst
Stedet hvor du
kan mødes med
dine venner.
Stedet hvor du
kan opleve
spændende
arrangementer.

en række events. Vi har derfor i løbet
af sommeren 2007 etableret en ny
eventgruppe med Kent Pedersen som
leder. Eventgruppen vil lægge en decideret eventstrategi og i tæt samarbejde med PR-gruppen planlægge og
gennemføre forskellige aktiviteter
som i første omgang skal skabe opmærksomhed om projektet, men samtidig indbringe likvide midler til multihalprojektet. Der diskuteres i øjeblikket om en adskillelse af idé- og
PR-gruppen, primært for at øge
idégruppens fokus på specificering af
den nye hal.
Byggegruppen arbejder tæt sammen
med arkitekterne på at skabe en præsentation af projektet med skitser som
kan bruges ved de nært forestående
møder med fonde og finansieringskilder. Vi vil gerne skabe et godt første
indtryk og bruger derfor den nødvendige tid på at få frem en god og illustrativ præsentation. Præsentation kan
også bruges i de kommende møder
med Århus Kommune og andre interessenter.
Økonomigruppen er etableret og er i
fuld gang med at etablere kontakt
med mulige finansieringskilder. De
vil også udarbejde et budget for projektet, dette kan dog først gøres når vi
kender indholdet i den nye hal.
Det som sjældent nævnes, men som
naturligvis er afgørende vigtigt, er at
vi også kan vise til en vel defineret og
aktiv projektorganisation, en etableret
hjemmeside og samlet set en projektstruktur som er klar til at føre projektet videre. Nu mangler vi kun at kun-
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rumstørrelser skal gøres op og sammenhængen mellem rummene skal
beskrives. Det er netop sammenhængen mellem de forskellige rum som er
udfordringen for at få en funktionel
blanding at idræt og kultur. Idégruppen kommer hele efteråret 2007 til at
arbejde med indhold og funktionalitet. Gruppen har fået inspiration og

gode professionelle råd så det er samspillet med arkitekterne om indretning
som er den største udfordring. Afslutningsvis skal naturligvis skitser og
beskrivelser igen drøftes bland
Mårsletborgerne.
Vi er i positiv dialog med Mårslet
Skole der vi vurderer om der kan findes områder for fælles udnyttelse af
lokaler. Vi ser også på muligheden
for at samarbejde om visse dele ved
driften af den nye hal.

ne dokumentere det lokale engagement til sponsorer og Århus Kommune.
Indholdet i den nye Multihal
Vi er nødt til at være tydelige når vi
definerer ønsker til indhold i den nye
hal. Alle hallens funktioner skal beskrives med udstyr og indretning,

Faciliteterne
Hvordan ser vi den nye hal:

Levende cafémiljø

Øvelokaler til musik

Ny idrætshal med
skillevægge og
mobil scene

Atelier

Lille sal til foredrag,
mindre koncerter,
teater

Festlokale

Fitnesscenter

Aktivitetsrum for børn

Tidsplan for Multihalprojektet
Fortsat
projektbeskrivelse
(specifikation) og
dialog med
brugerne.
Indledende arbejde
med finansiering.

2007

Fortsat
projektering,
lokal indsamling
og arbejde med
offentlig
finansiering.

2008

Detailprojektering
og planlægning af
drift

2009

Tidsplan:
Vi arbejder efter en stram og optimistisk, men realistisk tidsplan. En byggestart i 2010 forudsætter efter al
sandsynlighed en forhåndsbevilling i
Århus Kommune efteråret 2009.
Aktiviteter efteråret 2007
• Fortsat specificering af ønsker til
indhold i den nye hal
• Møde med fonde og finansinstitutioner
• Samarbejde med Mårslet Skole
om den fremtidige udbygning
• Forberedelse af lokal indsamling
• Udarbejdelse af Eventplan 2008
• Trafikplanlægning inklusive Pmuligheder

•

Byggestart

2010

Dialog med Mårslet-borgerne

Vil du være med i projektarbejdet?
Der er fremdeles rig mulighed for at
deltage som frivillig i projektet. Læs
mere på www.multihal.nu for at se
hvordan du kan komme i kontakt med
nogen i styregruppen, eventuelt kontakt
Kurt@Kirkedal.dk eller
Bille02@hotmail.com

18
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Glimt fra byfesten 2007
Sol, spas og hyggeligt
saamvær prægede
årets byfest i august.
Gåture, cykelløb, dans,
gudstjeneste, bytte
købmand o.s.v. o.s.v.
bragte folk fra byen
sammen på kryds og
tværs. Bomgaardshaven, omegnen og asfalten blev alt sammen
taget i brug til manges
glæde.
Det fejrer vi med fire
siders billedkavalkade
med skud taget af Lena Pedersen Kurt Kirkedal, Kaj Christensen
og Steen Bille. Siderne
er lay outet af Steen
Bille.
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Kærlighed mellem børn og forældre
og vor far i himlen og os!
Af sognepræst Hanne Davidsen

Den sande gode, spontane, uegennyttige
og betingelsesløse kærlighed er vi ikke
forvent med! Det er sjældent vi giver den,
og det er sjældent vi får den.
Men det sker!
Og når det sker,
er det som at
være kommet i
Himmelen. Så
oplever vi, at
Gudsrige er lige
her midt i vores
liv.
Hanne Davidsen
De fleste oplever
den betingelsesløse kærlighed i forholdet
til deres børn. Det er ikke fordi børnene er
noget særligt, har helt enestående fortrin
frem for andre. Nej, det er simpelthen,
fordi de er vores og hører til hos os.
Vi ser dem som de er, helt unikke og
dejlige, for sådan ser de ud i en mors og
fars øjne.
Og det syn taler sandt. Det er skæbnefællesskabet, familiebåndet, der tæller.
Uanset hvad der sker i vort liv, så hører
forældre og børn sammen. I medgang og
modgang, når vi strides, når vi lever i fordragelighed og hygger os – altid er der
denne understrøm af kærlighed og forbundethed mellem forældre og børn. Sådan er
vi skabt.
Vi kan ikke unddrage os denne henvisthed til hinanden. Står man med et nyfødt
barn i sine arme, ved man, at man vil gå
igennem ild og vand for den lille fugleunge. Og det kommer man også til, for det

kræver stor udholdenhed, tålmodighed og
styrke at være far og mor! Det er en kærlighed, der koster!
Men kærligheden, der binder, giver også
kræfter, så man kan klare mere, end man
nogensinde før havde drømt om: Søvnløse
nætter, bekymring om skolegang, teenagestridigheder, sygdom og sorger. Når det
gør ondt på barnet, gør det også ondt på
forældrene, man lider med dem og glædes
med dem. Og sådan bliver det ved hele
livet.
Men kærligheden kan bære det.
Som forældre holder man jo ikke ud,
bare fordi man skal, sådan af pligt, eller
fordi samfundet forventer det. Man holder
ud, fordi der ikke er noget, man ønsker
mere inderligt, end at ens barn skal have
det godt. I forældre og barn relationen
erfarer man, hvad medlidenhed er, at man
lider med barnet og handler ud fra den
følelse. Det vil sige, forsøger at hjælpe
barnet af med lidelsen, puster på såret,
rejser det op og giver det mod på igen at
drage ud i verden med forældrenes velsignelse i ryggen.
I lignelsen om den barmhjertige samaritaner hører vi om samaritaneren, der ser
den forslåede mand, offeret for røvernes
brutale overfald. Han får medlidenhed,
medynk med manden og handler. Han
forbinder hans sår, bringer ham hen på et
herberg, der kan overtage plejen på hans
regning og så drager han videre.
Han handlede ikke, fordi loven bød ham
det. Han var jo samaritaner og altså ikke
jøde, så Moseloven gjaldt ikke for ham, og

han kunne jo også med god ret være ligeglad med en jøde, for jøder foragtede nemlig samaritanere og behandlede dem ringe.
Men samaritaneren ser åbenbart ikke en
jøde, men et menneske i nød og han handler heller ikke som samaritaner, men som
et medmenneske.
Alle sociale, etniske og religiøse forskelle er borte, de spiller ingen rolle. Lignelsen fortæller om to mennesker, der mødes,
et asymmetrisk møde, for den ene er lille
og svag og den anden stærk og handlekraftig. Og en spontan indskydelse fylder den
stærke, og han gør det gode.
Det er det, der sker mellem forældre og
børn, og det er den ægte og sande kærlighed, siger Jesus, og den burde være til
stede i alle relationer. Det særlige ved den
sande kærlighed er, at den er spontan, og
kun kan modtages som en gave. Centrum
er altid er den anden.
Som ung og som fremadstormende karrieremenneske er man selv centrum i sit
liv, men når der kommer et lille nyt menneske ind i ens tilværelse, så flytter fokus
sig øjeblikkeligt, og alt kommer til at dreje
sig om barnet og familien.
Arbejdet er ikke kun til for, at jeg kan
realisere mig selv og mine drømme. Jeg
arbejder primært for at forsørge den lille
og sikre at reden er i orden, og alle har det
godt.
Vi skal leve i kærlighed til hinanden, en
kærlighed, der ligner, den godhed vi har
for vore børn.
Vi skal handle som samaritaneren i lignelsen. ”Gå du hen og gør ligeså”, siger
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Jesus! Det er umisforståeligt. Men som
Mark Twain siger: ”Det er ikke det, jeg
ikke forstår, men det jeg udmærket forstår
af Bibelens ord, der bekymrer mig! ”
Vi erfarer jo igen og igen vor utilstrækkelighed, vor begrænsning – også over for
vore børn.
Derfor er det en stor trøst, at vi også kan
læse lignelsen, som en historie om Gud og
det fallerede, ituslåede og nedbrudte menneske.
Gud er den stærke, der kommer og samler os op, når vi ligger hjælpeløse i grøften
og ikke kan andet end håbe på, at der
kommer en forbi og ser os og redder os.
Vi føler os ofte så afmægtige og ved, at
vi ikke altid slår til – der er jo ingen perfekte forældre, det gik jo ikke altid, som
man gerne ville.
Alle oplever brud, smerte, sygdom og
sorger – nogle selvforskyldte andre uforskyldte.
Men trøsten er, at forholdet mellem Gud
og mennesker kan sammenlignes med
forholdet mellem forældre og børn – der er

bare den afgørende forskel, at Gud er fuldkommen god.
Han fik medynk med os, og det fik ham
til at handle. Han sendte sin søn Jesus Kristus til os.
Det er Ham, vi er døbt til at tilhøre – den
korsfæstede og opstandne Gud, livets
Gud, der er herre over døden.
I dåben sagde han ubetinget ja til os.
Han er vor ledsager og trøster gennem
livet. Han er der, når vi i bønnen kalder på
ham. Han velsigner os; det vil sige tilgiver
os og skænker os sin betingelsesløse anerkendelse, så vi kan rejse os og tage imod
livet på ny.
Og han er der, når vi skal dø og ligger
hjælpeløse på lejet. Da kommer han til os
og føre os igennem dødens port til livet
hos Gud i lys og evig kærlighed.

<

HUSK: Mandagscafeen mandag den 8. oktober
i Sognehuset.
Cafeen er åben fra kl. 9:30 - 11 med frisklavet kaffe,
the og rundstykker.
Kom til en helt uforpligtende og hyggelig snak i samvær med andre fra Mårslet - og så er det ganske gratis!

Mere om kaffe:
Umiddelbart efter gudstjenesten, søndag den 14. og 28. oktober, serveres
der kaffe i våbenhuset.

Menighedsrådet
Næste møde afholdes i Sognehuset
tirsdag d. 9. oktober kl. 18:30
Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle er velkomne til at overvære møderne.

Efterårsferie
Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri fra d. 12.- 17. oktober.
Embedet passes den 12. og 13. oktober
af sognepræst Anne Vejbæk, Astrup,
tlf. 8692 7454 og
fra d. 14. til 17. oktober af sognepræst
Jette Rosenberg Christiansen, Tiset,
tlf. 8692 7330

Kirkebil

Kirketider i
oktober:
SØNDAG d. 7. okt. kl. 10 og kl. 14
18. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 22, vers 34 - 46
Det største bud i loven
HANNE DAVIDSEN.
Høstgudstjenester (Kl. 14 familiegudstjeneste)
SØNDAG d. 14. okt. kl. 10:00
19. søndag efter trinitatis
Mark. kap. 2, vers 1 - 12
Helbredelsen af den lamme i
Kapernaum
JETTE R. CHRISTIANSEN
(Kirkekaffe i våbenhuset)
SØNDAG d. 21. okt. kl. 10:00
20. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 22, vers 1 - 14
Lignelsen om kongesønnens bryllup
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 28. okt. kl. 10:00
21. søndag efter trinitatis
Joh. kap. 4, vers 46 - 53
Den kongelige embedsmand i
Kapernaum
HANNE DAVIDSEN.
(Kirkekaffe i våbenhuset)

***

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
og ved andre arrangementer i KirKirketider i november:
kens regi, kan ældre og dårligt gåenSøndag d. 4. nov. kl. 10:00 HD
de få gratis transport med kirkebil.
Søndag d. 11. nov. kl. 10:00 HD
Henvendelse til kirketjener Lis
Søndag d. 18. nov. kl. 10:00 JRC
Nissen senest fredag kl. 8:30 på
Søndag d. 25. nov. kl. 10:00 HD
tlf.nr. 8629 8190.

Gudstjeneste på Kildevang
Der afholdes høstgudstjeneste på Kildevang
onsdag den 3. oktober kl. 14:30.
Vi starter som sædvanlig med kaffe og lidt hyggesnak i
dagligstuen fra kl. 14.
Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.
Mårslet Kirkes hjemmeside: http://www.maarsletkirke.dk
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For børn:

”Antons lykkelige dag”
En klassisk koncert for børn illustreret
af en magisk fortælling.
Duoen består af Troels Øregaard
Det er svært at være 5 år, når
Laursen, der spiller klassisk guitar
den ene af ens bedste venner
og Charlotte Glavind, der er uddandriller.
net sanger og sangpædagog.
Anton og hans to legekammeCharlotte Glavind fortæller at
rater, søstrene Laura på 5 år og
ideen til ”Antons lykkelige dag”
Rosa på 8 år, er sammen næsten
opstod af behovet for at formidle
hele tiden. De leger vældig godt
den klassiske musik videre til sine
– undtagen altså, når Lauras stoegne børn og til de børn, hun har
resøster Rosa driller.
Privatfoto
Privatfoto
Det gør hun desværre tit, og
Troels Øregaard
Charlotte Glavind undervist.
Anton bliver lige overrasket og
Koncerten er tilrettelagt for de 4Laursen
lige ked af det hver gang.
9-årige, men børn og voksne i alle
Rosas drilleri ødelægger venskabet, grænsen mellem det sjove og det, der aldre er velkomne til at komme og få
men Anton kan ikke rigtig få det sagt. gør ondt. Og om at lære at fortælle,
en dejlig fællesoplevelse.
Fri entré.
Hvad ville der ske, hvis Rosa en dag
hvornår man ikke længere kan grine
holdt helt op med at drille?
med, men bliver vred og ked af det.
Det er Duo Glavind/Laursen, der
”Antons lykkelige dag” er en fortælMårslet Sognehus,
opfører denne lille koncert-fortælling
ling om drilleri mellem venner. Om
søndag den 28. oktober kl. 16:00
for børn.

Sogneindsamlingerne:

Vagtskifte
En sand ildsjæl er rejst fra Mårslet.
get engageret i u-landsspørgsmål, og
hun organiserede den første sogneindsamling i Mårslet i forbindelse med
landsindsamlingen i marts 2001.
Siden er det så gået slag i slag, og
indsamlingsresultatet har været støt
stigende gennem årene fra 14.760 kr.
det første år til 28.700 kr. i rekordåret
2006. Der var i 2007 en lille nedgang
til ”kun” 27.000 kr.
- "Det har ikke været svært
at finde indsamlere. Jeg har
for det meste mødt stor velvilje blandt Mårslettere til at
hjælpe et par timer med at
samle ind”, siger Britta Nicholson, ”De sidste par
år har Mårslet selv dækket
2/3 af de 32 ruter, og så har
vi været så heldige, at Testrup Højskole har vist stor
samarbejdsvilje, og højskoFoto: Jørgen Lauritsen
leeleverne deltog med så
En synlig stolt og glad Britta Nicholson i 2006, mange, at vi kunne
efter at de mange indsamlede penge var talt op. "forære"/videresende ad-

Det begyndte i Mårslet i 2001.
Sogneindsamlingerne gennem Folkekirkens Nødhjælp til fordel for arbejdet i den 3. verden havde på landsplan
fundet sted i et par år, før den tidligere
socialrådgiver i Århus Kommune Britta Nicholson, Mårslet tog initiativ til,
at vores sogn også skulle være med.
Britta Nicholson har opholdt sig
mange år i udlandet og altid været me-

skillige til Tranbjerg og Tiset sogne”.
Den der skal overtage hvervet efter
Britta Nicholson bliver Knud Lunderskov, Mårslet, der med den udbygning
der finder
sted i byen i
disse år, vil
få brug for
endnu flere i
den gode
sags tjeneste.
Sogneindsamlingen er
altid den første søndag i
Foto: Jørgen Lauritsen
marts, så er
Knud Lunderskov
du eller din
familie interesseret og vil ofre et par
timer søndag den 2. marts 2008 så
kontakt Knud Lunderskov på
tlf. 8629 0629 eller mail
lunderskov@mail.tele.dk

Britta og John Nicholson har efter
mange år i Mårslet bosat sig i Ølsted,
6 km syd for Frederiksværk.
JL
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Festuge i Mårslet:

Friluftsgudstjenesten
Efter en utrolig regnfuld sommer
kunne man frygte det værste for friluftsgudstjenesten. Skulle den drukne i
vand, som så
mange andre
arrangementer i sommerens løb?
Men nej,
frygten blev
gjort til
skamme.
Solen
sendte sit
milde lys ned
over den
Foto: Jesper Andesen
smukke
Hanne Davidsen
Bomgårdshave, hvor alterbordet stod
smukt pyntet med de mest vidunderli-

ge blomster i alle
sensommerens
sprudlende farver.
Ca. 150 mennesker var samlet.
Sognepræst
Hanne Davidsen
prædikede og
højskolelærer og
præst Hans Rubech Christensen
fra Testrup Højskole forvaltede
nadveren, der
Foto: Jesper Andersen
sædvanen tro
Kirkeorglet blev dygtigt erstattet af Århus Brassband
bestod af stærk
rødvin og sundt groft landbrød.
en god oplevelse, der blev rundet af
Århus Brassband, under ledelse af
med indtagelse af lækkerier fra NorsJacob V. Larsen, spillede dejligt. Igen minde Fiskehus.
HD

Kirke og Sognehus:

Høst- og familiegudstjeneste
Årets høst er i hus, både når det gælder korn fra markerne samt frugt og grønt fra haverne.
Af Mette Grøn Bugge

Dette fejrer vi og takker for ved
høst- og familiegudstjenesten den 7.
oktober i Mårslet kirke og Sognehus.

Det plejer at være et rigtigt spændenfestlige lejlighed pyntet kirken i smukke farver med kartonfrugter og -blade de og underholdende indslag for alle
med hver deres egen takkebøn. Samti- aldre. Husk derfor lidt mønter på lomdig er kirken klædt i høstens tegn med neg og hvad
dertil hører.
Korskolen vil bidrage
med deres glade sang under
ledelse af kirkens organist
Pia Labohn og til lejligheden vil sognepræst Hanne
Davidsen prædike for både
store og små.

Foto Jørgen Lauritsen
Efter gudstjenesten invi- Foto Jørgen Lauritsen
Høsten bæres ind i kirken af børnene i 2006 teres alle de fremmødte
Dagen slutter, som her i 2006, i Sognehuset
børn og voksne til et hyggemen, da hele beløbet fra auktionen går
Arrangementet starter i kirken, hvor ligt samvær i Sognehuset.
Her vil kirken være vært ved et arran- til velgørende formål.
alle deltagende børn opfordres til at
Vi glæder os til at se jer til en hyggemedbringe frugt, grønt eller andet høst- gement med kaffe og te til de voksne
lig eftermiddag, og i fællesskab takke
og en sodavand til børnene.
udbytte.
Med lidt til den søde tand bliver der for høsten.
Alt det medbragte bliver af børnene
tid til den store auktion af alt det donebåret ind i en flot procession, så alle
rede høstudbytte, som tidligere har vækan beundre årets dejlige høst.
Mårslet Kirke,
ret båret frem i kirken.
Minikonfirmanderne har til denne
søndag den 7. oktober kl. 14.00
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11.
Okt.

Mårslet
Hyggeklub

LØVFALDSTUR
Efteråret er kommet, og naturen
er ved at pakke sammen, før vinteren
for alvor sætter ind.
Det kan være en betagende og
smuk oplevelse at se denne naturens
brydningstid, og traditionen tro byder
Hyggeklubben på en tur ud i efterårslandskabet torsdag den 11. oktober.
Bussen kører fra Sognehuset kl.
13:00, og fra Kildevang kl. 13:05, og
ved kaffetid holder vi ind på den idylliske Kollerup Mølle Kro ved Hadsten. Hjemkomst ca. kl. 17:00.
Pris, alt incl., pr. person 100 kr.
Tilmelding senest 7. oktober til
Olga Nielsen 8629 0470 eller
Else Svendsen 8693 6038.

Kunst i Sognehuset
Fra uge 43 (22. oktober) og til og
med uge 2 (13. januar 2008) er det
Elisa Søndergaard Madsens akrylmalerier der pryder væggene i Sognehuset.
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Sogneaften:

Når det usynlige
bliver synligt
En aften med dramatikeren
Ann Sofie Oxenvad.
Karen Blixen har engang sagt:
”På din maske skal jeg kende dig”
og udtrykker hermed præcist teatrets
magiske paradoks:
At netop gennem iscenesættelsen og skuespillet kan vi
genkende os
selv, som vi virFoto: Jørgen Lauritsen
kelig er - bag
Ann Sofie Oxenvad masken!
Som omtalt i sidste nummer af
Mårslet Bladet er der her lagt op til
en spændende aften i Sognehuset.
”Teatret er en skueplads, hvor
mennesker kan mødes og se sig selv
og tilværelsen i øjnene”, siger dramatikeren Ann Sofie Oxenvad.
Mød op til en dramatisk aften om
liv og teater i Sognehuset i Mårslet.
Der serveres kaffe og blødt brød.
Torsdag den 4. oktober kl. 19:30
Fri entré. - Arrangør:
Litteraturkredsen 8320 og Mårslet Menighedsråd.

Annonce

Aflastningstjeneste

- aflastning af pårørende til alvorligt syge og demente

Sorggrupper for børn og unge
- fra 5 til 18 år, der har mistet et nært familiemedlem

Sorggruppe for voksne

- der har mistet ægtefælle/partner eller et nært familiemedlem

Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud.
Ret henvendelse til sekretariatet på tlf. 2481 5817
eller hent flere oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk
SOCIALT OG DIAKONALT SAMARBEJDE MELLEM SOGNE I ÅRHUS

SOGNEHUSET I OKTOBER
Torsdag d. 4. oktober
Sogneaften med
Ann Sofie Oxenvad
Kl. 19:30 (se omtale her på siden)
Søndag d. 7. oktober
Høstauktion efter gudstjenesten kl. 14.
Ca. kl. 15:00
Mandag d. 8. oktober
Mandagscafé
kl. 9:30
Tirsdag d. 9. oktober
Menighedsrådsmøde
Kl. 18:30
Onsdag d. 10. oktober
Indre Mission
Kl. 19:30
(se omtale sidst på kirkesiderne)
Fredag d. 26. oktober
Fredagsspisning
kl. 18:15
Tirsdag d. 23 oktober
Messehagelgruppen
Kl. 19:00
Søndag d. 28. oktober
Koncert for børn:
”Antons lykkelige dag”
Kl. 16:00 - 17:00
(se omtale andetsteds på kirkesiderne)
OBS:
Sognehuset er lukket i uge 42
(Efterårsferien, 14.- 21. oktober)
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.

28

MÅRSLET-bladet Oktober 2007

Alle Helgen
Søndag den 4. november kl. 10
fejres Alle Helgens Søndag i Mårslet
Kirke. Det er den søndag, hvor vi mindes de døde. I troen på Gud og hans
livgivende lys, Jesus Kristus, tænder
vi lys i kirken for de døde i erindring
om, at vi – døde såvel som levende –
tilhører lysets Gud, der er herre over
liv og død. Gudstjenesten er viet til ro,
bøn og stille lytten. Den vil have
en lidt anderledes
form end den traditionelle
højmesse. Musikken og sangen vil fylde
lidt mere, og der vil ingen barnedåb være
den søndag.Efter gudstjenesten inviteres
alle over til suppe og samvær i Sogne-

huset. Alle Helgen var en helligdag,
der fandtes allerede i den kristne urkirke, til minde om kirkens mange martyrer og helgener. I begyndelsen havde
helgenerne hver sine helligdag, men
som antallet af helgener voksede, blev
fejringen uoverskuelig, og derfor indførtes den 1. november som en fælles
helligdag for alle de hellige.
Som i den katolske kirke blev
Alle Helgen i vor
protestantiske kirke
også fejret som en helligdag
1. november. Helligdagen blev i Danmark
afskaffet i 1770 og i stedet henlagt til den
første søndag i november – og i år er det så
den 4. november.
HD

Hovedrengøring:

Kirkeorgelet lukkes
Der er konstateret angreb af skimmelsvamp
Mårslet Kirkes orgel er angrebet
af skimmelsvamp.
Der har i længere tid været mistanke om, at ikke alt var som det skulle
være, og der er foretaget forskellige
tiltag for at forbedre orglets indeklima.
Disse tiltag har dog ikke haft den
ønskede effekt og efter et besøg fra
Bedriftssundhedstjenesten i august,
blev der udtaget prøver til mikroskopering, der senere viste et massivt
angreb af skadelige skimmelsvampe.
Arbejdstilsynet har herefter lukket
orgelet den 5. september med øjeblikkelig virkning!
Foto: Jørgen Lauritsen
Nu forestår der så en gennemgriNydeligt ser det jo ud, men bag facaden
bende rensning, der betyder en næskjuler sig skadelige skimmelsvampe.
sten total adskillelse.
Arbejdet udføres
over 14 dage i oktober
af firmaet Marcussen
og Søn i Aabenraa, der
også har bygget orgelet.
I mellemtiden vil orgelbruset i kirken komme fra et transportabelt
orgel, som firmaet låFoto: Jørgen Lauritsen
ner ud, mens arbejdet
Af praktiske grunde har det været nødvendigt at står på.
placere det midlertidige orgel midt i kirken.
JL

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 OG
DAGLIG ADM. AF SOGNEHUSET
Lis Nissen,
Træffes tirsdag til fredag
kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset,
Obstrupvej 4 A
Tlf. 8629 8190
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
Inga Michels, graver (IM)
Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers
på kirkegården.
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Ebbe Nørgård Pedersen
Langballevej 108
Tlf. 8629 7155
meeb.maarslet@mail.tele.dk
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Indre Mission
Rigdom og tryghed
Ved Indre Missions møde i Sognehuset i oktober
vil missionær
Christen Peter
Olesen, Ejstrupholm tage udgangspunkt i
rigdommen og
trygheden ved at
tro på Gud, og
det at vide, at
PRIVATFOTO
der altid er et
Christen P. Olesen
håb for Guds
folk, selv når alt
ellers tager sig både håbløst og meningsløst ud.
Håbet er skabt af Gud. Vi kan derfor ikke bringe os selv i en situation,
hvor der ikke er håb for os, når vi
vender os til Ham.
Christen Peter Olesen (61) er landmandsuddannet, med ophold på Løgumkloster Højskole og Haslev udvidede Højskole. Han er gift med fru
Rita, med hvem han har to voksne
børn. Christen Olesen har i tre år fra 1979-82 - været leder af KFUM’s
soldaterhjem ved flyvestation Skrydstrup. Han er bosat i Ejstrupholm og
har virket som missionær i Sorø og
Tåstrup på Sjælland og i Frederikshavn.
Sognehuset,
onsdag den 10. oktober kl. 19:30
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Børneklubberne
er alle tre 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 26. oktober 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.

Tro på TV2 Østjylland
TRO PÅ produceres af Århus Folke- Ankermanden er Jesper Henning
Pedersen – multi-medie-menneske,
kirkelige TV. Det er et lille, meget
aktivt foretagende,
Foto: Arne Illeborg musiker, motorcyklist og
meget andet, med en lang
som har eksisteret
fortid som videojournalist i
siden 1996.
Danmarks Radio. Sammen
Arbejdet finansiemed en lille håndfuld entures af en lang række
siastiske mediefolk skildrer
menighedsråd i Århan det liv, der afspejler
hus Stift, og deres
livet i troen – med humor,
væsentligste opgave
alvor og ærlighed.
er at sætte fokus på
de kristne grundværdier, der kendeteg- Se ”TRO PÅ” hver fredag i Middagsner livet i rammerne af den danske
Magasinet på TV2 Østjylland
folkekirke.
kl. 11:05-11:30
Kirkesiderne redigeres af Jørgen Lauritsen jlt@pc.dk
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AKTIVITETER I SEPTEMBER 2007
Mandag d. 1. oktober kl. 14.00
Rie Carlsen viser film om maleren Svend Engelund

Søndag d. 14. oktober kl. 14.00
Banko

Onsdag d. 3. oktober kl. 14.00
Gudstjeneste

Mandag d. 29. oktober kl. 14.00
Inna og Asger viser billeder fra Bornholm

Mandag d. 8. oktober kl. 14.00
Modeopvisning v. Smartex

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

Tirsdag d. 9. oktober kl. 14.00
Opstillingsmøde til brugerrådsudvalget

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

Fredag d. 12. oktober kl. 14.00
Syng med Bente Fisker

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 4. oktober + 18. oktober

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
Langbalevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00
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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 10. oktober
* * *

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: http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet

Tlf. 86 29 19 79
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Mårslet Lægehus vokser

Mårslet Lægehus
Arbejdet med tilbygningen skrider Tilbygningen, der blev påbegyndt i
maj skrider rask fremad. Når den er
rask fremad
helt færdig, skal den eksisterende bygI forbindelse med at byen vokser, og ning bygges om, og det forventes at
at der nu er 4 faste læger samt en ud- hele byggeprocessen er endelig afslutdannelseslæge har Mårslet Lægehus, tet engang i december i år.
og som tidligere beskrevet i Mårslet Når den nye del af byggeriet skal tages
i brug, og den eksisterende bygning
Bladet, fået fysisk vokseværk.
skal bygges om, kan det nok ikke undgås, at det vil give nogle gener, men
fra Lægehusets side vil man forsøge at
gøre denne overgang så kort og gnidningsfri for patienterne, som det er
muligt.
Af samme grund bliver det nødvendigt
at lukke hele Lægehuset i de få dage i
oktober, hvor generne vil være værst.
Udover at Lægehuset udvider, er der
Lægehusets faste personale, bagest fra også sket en udvidelse af medarbejdervenstre: Dorthe Lillelund Mortsensen, staben.
Søren Svenningsen, Mette Gregersen Kirsten Søndergaard startede i slutninog forrest Kirsten Søndergaard, Lene gen af 2006 som lægesekretær. Hun
Sørensen, Trine Vincent og Susanne kommer fra en stilling på Århus Sygehus i Tage Hansens Gade.
Foto: Jørgen Lauritsen
Lauritsen.
I foråret 2007 er Trine Vincent ansat

Foto: Jørgen Lauritsen

som lægesekretær. Hun har erfaring
fra tidligere ansættelse som lægesekretær i almén praksis.
Sekretærgruppen er herefter med Susanne Lauritsen oppe på 3 lægesekretærer.
¨
Influenzavaccination efteråret 2007:
Alle borgere på 65 og derover kan blive vaccineret gratis.
I år kan man også blive vaccineret gratis, hvis man har en kronisk sygdom,
der sammen med influenza kan gøre
én alvorlig syg, eller hvis man er førtidspensionist.
Yderligere informationer: Kontakt Lægehuset eller gå ind på hjemmesiden
http://www.maarsletlaegehus.dk
Søren Svenningsen
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Nyt spisested i Mårslet; Oasen Pizza og Grill
Da byen nu er under hastig udvikling,
idet flere og flere familier flytter hertil, synes vi selv, at byen trængte til et
nyt spisested, så det ikke altid er det
samme man får, når man ind imellem
har lyst til at spise ude – eller doven
nok til at lave mad, men bare tage
telefonen og bestille og få maden
bragt helt hen til døren, endda gratis.
Lidt om mig selv. Mit navn er Mesut

Nergiz og jeg er 30 år. Jeg kommer
oprindeligt fra Tyrkiet og har boet i
Danmark i 6 ½ år. Jeg er uddannet
elektriker og arbejder på York i Højbjerg. Jeg er gift med Bahar, som er
sygeplejerske og vi har sammen 2
sønner på 4 år og 1 mdr.
Jeg har tidligere drevet pizzeria/
bodega i Låsby og har erfaring indenfor branchen. Jeg er kendt for at lave

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

gode pizzaer og grill mad, desuden
kendt for hurtig levering og god kundekontakt.
Pizzeriaet holder åbent fra klokken
16.00 – 21.30. Udbringning mellem
klokken 16.00 – 21.00.
Oasen Pizza
Mesut Nergiz
Banevej 12

MÅRSLET-bladet Oktober 2007

35

Genindvielse af herskabsstald
Restaureringen af den bygningsfrede- Vognen var en del af en hestevognsde herskabsstald på Vilhelmsborg er kortege på 5-6 vogne og blev eskorteret af yderligere 4 ryttere.
nu fuldført.
Blandt de øvrige vogne var en smuk
Det regnede i stride strømme, da de landauer og en “Fransk Park Drag
mange ekvipager kørte ind på græs- Coach” trukket af et imponerende
plænerne ved Vilhelmsborg fredag femspands frisere, et såkaldt kroneden 14. september.
spand.

istandsættelse Hippologisk Selskab,
med arkitekt Ib Møller, har forestået
af den gamle karakteristiske bygning,
men som dog kun er muliggjort ved
mange velvillige sponsorater fra bl.a.
Århus Kommune og A.P. Møller og
hustru Chastine Mc. Kinney Møllers
Fond for almene Formål.

Prinsessen fik overrakt den obligatoriske buket af Trine, snoren blev klippet over, og hermed kunne herskabsstalden officielt igen tages i brug.
Herskabsstalden er opført i 1856, som
en del af Vilhelmsborg og tegnet af
arkitekt Gustav Martens fra Kiel.
Den historisk inspireret byggestil er
usædvanlig og vakte dengang stor
opmærksomhed både i Danmark og
ude i Europa.
Herskabsstalden, der nu er smukt reI dag indeholder bygningen den hyg- staureret

Men netop som HKH Prinsesse Benedikte, ankom til Herskabsstalden i en
smuk hestevogn trukket af et firspand
fra de kongelige stalde, brød solen
gennem skyerne.

gelige Herskabsstald med toppede
brosten og bokse. Der er plads til 8
heste, vognremise, seletøj og garderobe. Ovenpå en mødesal og et bibliotek
med hippologiske bøger og magasiner.
I anledning af indvielsen viser Hippologisk Selskab udstillingen "Heste i
Danmark", som prinsessen viste stor
interesse for, og som publikum kunne
Tidligere høloftet, idag stort smukt møbesøge umiddelbart efter indvielsen.
Der var desuden mulighed for at se delokale
nærmere på de smukke heste, som
efter turen blev spændt fra vognene
og blev de første der - efter mere end
30 år - indtog de smukt restaurerede
hestebokse.
Efter indvielsen var der reception på
1. sal i det smukt 250 m² restaurerede
mødelokale med taler af bl.a. formanden for Hippologisk Selskab, Bent
Neergaard; borgmester i Århus, Nikolai Wammen; prinsesse Benedikte og Hesteboksene, med plads til 8 heste,
bestyrelsesmedlem i foreningen Vil- her med et besøg fra de kongelige stalhelmsborg, Ivan Dybvad.
de.
Alle var enige om, at det er en smuk

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24
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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
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30
AudioPoesi
Peter Laugesen og Nye Rør
Mads Eslund, Anders Birk, Martin Sommer
Torsdag den 18. oktober kl. 19.30
Film i dag
Redaktør og filmanmelder Claus Christensen giver
et signalement af den aktuelle filmkunst
Søndag den 21. oktober kl. 19.30
En aften med Karen Blixen
Ghita Nørby og Niels Birger Wamberg læser op og fortæller
Forhøjet pris: 200 kr./100 kr.
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30
Blekingegadebanden
Journalisten og forfatteren Peter Øvig Knudsen uddyber sit
roste værk om den danske terrorcelle
Forhøjet pris: 100 kr./50 kr.
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Købmandsvid i det gule hus
Frem til 31. december 1977 drev Vilhelm Siig, også kaldet Købmand Siig,
en købmandsbutik i det gule hus ved
krydsetTandervej/Hørretvej/Obstrupvej med humor, tjenstvillighed og
humor.
I et af de sidste år blev en dame så
fortørnet over, at han lige strøg over
gaden til Brugsen på den anden åen
for at hente en vare hun ville købe, at
hun spidst spurgte ham:
”Sig mig, er der slet intet, de har?”.
Købmand Siig svarede prompte ”Jo,
jeg har hul i sokken”, hvorefter han
tog skoene af og fremviste sin hullede
sok.
Det er blot én blandt en række sjove
historier om Købmand Siig, som byens musikalske underholder Anders
Errboe fortæller i sit afsnit om ”Min
ven Købmand Siig” i Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forenings nyeste hæf-

te i serien ”Mårslet... her hvor vi bor”
om livet i Mårslet.
Købmand Siig drev sin butik i næsten
50 år som en blandet landhandel. Han
solgte kul og koks, gødning, frø, spegesild i tønde, porcelænsting, kloakrør, kolonialvarer o.s.v.
Han var en kendt skikkelse i byen, når
han cyklede afsted med varer og regninger til sine kunder iført kludesko
og flagrende kittel. Han var også foregangsmand bag oprettelsen af Mårslet
Bibliotek i 1948
Anders Errbroe gennemgår således
købmandens, hans kones og børns
historie som på glimrende vis spejler
en del af Mårslets fortid ikke så mange år tilbage.
Hæftet indeholder også ni nye artikler
af Mårslets fantastiske lokalhistoriske
hukommelse hans Møller.
Han fortæller bl.a. om sidste dag på

posthuset i stationsbygningen i 1995,
om mejeriet Kildevangs ophør, om
kilden i Vilhelmsborg-skoven, om
Nymarksvejs manglende husnumre og
om høkerhandel i Mårslet.
Med disse 10 historier kan såvel gamle som yngre mårslettere og nytilflyttere føle sig godt underholdt og oplyst
på én og samme tid om den by, de bor
i, og om de mennesker, som har boet
her.
Steen Bille
”Min ven købmand Siig – og flere
fortællinger fra Mårslet sogn”. Et
hæfte i serien ”Mårslet... her hvor vi
bor”- Udg. Af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. 58 sider, 30 kr. hos
forenignen eller i Lokalhistorisk Arkiv
under skolebiblioteket.
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Mårslet Kunstskole er åbnet
D. 26. 8 holdte vi åbent hus, og tak til
alle Jer fremmødte. Det var vi meget
glade for. I september måned er der
spor af dagen i Kunstskolens forhal
med udsnit af papirer fra Åbent hus
dagen, hvor forskellige sko med form
og farve bemærkede sig. Hver måned
er der nye udstillinger i forhallen med
forskellige kunstnere, materialer etc.
Udstillinger kan ses gennem forhallens vinduer. Endvidere afholder vi i
efteråret forskellige arrangementer i
weekends, herunder børneteater. Hvis
du vil holde dig orienteret så tilmeld
dig nyhedsmail på hjemmesiden eller
kig forbi indimellem. Østjysk Energi
har doneret en del af vores nye vejskilt (en kabelrulle), som vi har causeret over. ”Cykeldele” er iblandet,
og desuden er der en vis udfordring i
at klatre til tops. Klatring på kabelrullen er på eget ansvar, dog skal man
anstrenge sig for at komme til skade.
Vi har fastspændt rullen til jorden via
beslag armeret i jorden. Så vi forestiller os ikke at underholdningen kan
fortsætte ned af Hørretvej.
Husk du kan bruge kunstskolens loka-

ler til receptioner, anderledes aktiviteter, personaledage etc. Ring og hør
om mulighederne. Aktiviteter i weekender - oktober er:
Åbent værksted d. 13 oktober. Introduktion i lampe-mageri af papir –
også muligt at arbejde med maleri.
Voksen-barn maleri d. 27-28 oktober
Bemærk – Kunstskoleforløb for børn

(5-7 år) starter onsdag d. 14. november kl. 14. Afhentning kan arrangeres
i børnehaver, SFO – tilmeld gerne dit
barn nu.
Mårslet Kunstskole
Hørretvej 61
8320 Mårslet
www.maarsletkunstskole.dk
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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