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En invitation til næste generation

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

For at gå lige til sagen uden omsvøb og krummelurer: Dette er en invitation til næste generation mårslettere til at give deres erfaringer og visioner for byen aktivt videre i byens foreningsliv.

REDAKTION
Redaktør

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 26 06
Email: jacoblind@tdcadsl.dk
Forsidebilleder

Fotos: Jesper Andersen
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

Dagens foreningsliv er ikke ved at dø ud, nye kræfter blander sig indimellem i arbejdet. Men hvis foreningslivet i Mårslet, Hørret, Langballe
og Testrup fortsat skal fremstå dynamisk og tiltrækkende at bo i - for alle
aldre - er der brug for fornyelse.
Mange af de godt halvt hundrede foreninger i 8320 drives typisk af en
generation, der har været aktiv i en del år. Alle kan de godt bruge nye
øjne på opgaverne, nye idéer i arbejdet og måske andre visioner for det
fælles hverdagsliv.
Når nye øjne fæstner sig på en opgave og nye indfaldsvinkler beriger
vante måder at arbejde med opgave, udfordres de gamle øjne. Men det er
ofte forfriskende at udvide vaneprægede opfattelser og arbejdsmetoder.
Udfordringen kan endda føre ny indsigt, nye vinkler og nye løsningsmuligheder med sig.
Jeg kritiserer ikke det eksisterende foreningsarbejde. Jeg kritiserer heller
ikke de mange, som er aktive i børneinstitutionsbestyrelser, grundejerforeninger, idræts- og kulturforeninger o.s.v..
Min opfordring er blot henvendt til nytilflyttere og andre yngre borgere i
8320 om at blande sig aktivt i den måde byens liv formes og udvikles på.
Når så mange nye mårslettere er kommet til byen, beriges vi også med
erfaringer fra andre indfaldsvinkler fra kultur- og erhvervslivet, boformer, livsanskuelser o.s.v. end dem vi kender i forvejen.
Forhåbentlig tillader børne- og familielivet flere mænd og især kvinder at
gå aktivt ind i byens liv. Her får de rigelig plads til at forme det efter deres drømme om et hyggeligt og dynamisk lokalsamfund i et givtigt samarbejde med andre af byens borgere. Foreningslivet kan bruge jer.
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Indsigelse over for ”Ringvej 3” tæt på Mårslet
I forslag til planstrategi 2008 s. 61 er
beskrevet: ”Etablering af ”Ring 3”,
der består af
Djurslandsmotorvejen, den østjyske
motorvej fra Bering til Søften og den
kommende Beder – Bering vej.
”Ring 3” bliver en højklasset ringvej,
som giver god tilgængelighed til de
nye byer og større byvækstarealer,
som stort set alle er lokaliseret ved
eller tæt på ringvejen.
Vi er en række borgere, som vil gøre
indsigelse mod en højklasset ringvej
tæt på Mårslet (pt. linie ført meget tæt
på det sydlige af Mårslet og mellem
Mårslet og Testrup.).
Det er vores opfattelse, at en så tungt
trafikmæssig belastet ringvej bør
etableres så den mindst muligt generer bymæssig bebyggelse, og dermed
placeres længere mod syd.
Vi er imod en ”Ringvej 3” tæt på
Mårslet grundet:
•

Støj og forurenings gener for
hele byens borgere

•

Siden ”Bering-Beder vejen”
sidst har været drøftet (og den i

forslaget til planstrategi 2008
valgte linieføring blev lanceret)
er der sket en stor udbygning i
den syd-vestlige del af Mårslet,
således at afstanden mellem
Mårslet og Testrup er blevet
væsentligt mindsket. Der er
således ikke en forsvarlig afstand til at gennemføre en så
stor vej så tæt på, uden at de
nyetablerede boligområder generes væsentligt
•

•

Testrup og Mårslet hører sammen skolemæssigt og foreningsmæssigt mv., og der er
netop vedtaget at etablere en
cykelsti mellem de to byer, primært for at børnene fra Testrup
kan komme sikkert til og fra
skole. Dette udhules, hvis der
placeres en ”Ring 3” mellem de
to byer
Den daglige trafik i Mårslet
løses ikke vha. en ”Ring 3”, der
har til formål at lede trafikken
fra de omliggende byer via
”Ring 3” over til det allerede
etablerede motorvejsnet. Der er
fortsat behov for en indre infra-

struktur i Mårslet, idet skole,
institutioner og indkøbsmuligheder primært er placeret i bymidten
Vi vil derfor gerne støtte arbejdsgruppe 2. i forbindelse med høringssvaret
til Århus kommune som arbejder
imod at ”Ring 3” placeres tæt på Mårslet
Ønsker du at støtte op om indsigelsen:
For at indsigelsen vil blive taget alvorligt har vi brug for din støtte. Vi
har lavet en underskriftsindsamling
via e-mail.
Det eneste du skal gøre er, at sende
denne tekst : Jeg støtter op om indsigelsen over for ”Ringvej 3” tæt på
Mårslet.
Send teksten til denne e-mail adresse :
ring3vej@hotmail.com
Din stemme er vigtig! – og vil være
godt givet ud for Mårslet i fremtiden!
Merete Skauge
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Stort og småt fra Fællesrådet
Århus Kommunes Planstrategi - og Mårslets
Forskellige holdninger
Holdningerne var vidt forskellige, da
25 borgere fra Mårslet og nærmeste
omegn mødtes mandag den 24.-9. i
Halhuset for at tage hul på arbejdet
med at formulere et høringssvar fra
Mårslet til kommunens forslag til en
overordnet planstrategi for den nye
kommuneplan.
Hurtigt viste det sig, at de lokale landmænd er stærkt imod forslaget om at
bygge to helt nye byer syd for Mårslet, den ene i Tander. Ligeledes er
der stor modstand mod den kommende Beder-Bering vej blandt en del
grundejere, der vil komme til at bo
meget tæt på vejen.
De fleste ikke-landmænd i forsamlingen var i forskellig grad mere positive
overfor byggeri af to nye byer.
I forhold til Beder-Bering vejen understregede Fællesrådets formand
Ivan Dybvad, at samtlige partier i byrådet har indgået et forlig om anlægsinvesteringer, som også omfatter Bering-Beder vejen. Derfor vil det formentlig kun være den præcise linjeføring og udformning, som det vil være
muligt at påvirke i forbindelse med
kommuneplanen.
Som alternativ til den foreslåede nye
by ved Tander tilbød gårdejer Jens
Thomsen fra Tranbjerggård (nord for
Mårslet), at kommunen gradvist kan
overtage hans 150 hektar og lave by
der.

Men det forslag vil kommunen næppe
tage imod, mente Poul Hakon Poulsen
fra Fællesrådets forretningsudvalg.
Det vil nemlig stride imod Århus
Kommunes overordnede politik for at
bevare det åbne land mellem byer
som Mårslet og Tranbjerg. Desuden
vil byggeri på Tranbjerggårds jorder
komme meget tæt på de store herlighedsværdier i området ved Hørret
Skov.
Flere modstridende svar
Mårslets fælles høringssvar til byrådets forslag til kommuneplanstrategi
kommer til at bestå af flere modstridende svar, skrevet sammen i et fælles brev.
Det stod klart efter mødet torsdag
den 4.-10. for de mårslettere der havde meldt sig til arbejdet med at udforme et høringssvar fra byen.
Uenighederne var så store at deltagerne opgav at komme til enighed. I god
ro og orden blev det i stedet besluttet
at dele sig efter anskuelser i seks
grupper, fordelt på to omkring hvert
af tre temaer.
Det ene tema er placeringen af den
kommende Beder-Bering vej. Én
gruppe vil udarbejde et høringssvar
for en placering tæt på Mårslet, en
anden gruppe for en placering længere mod syd.
Et andet tema er kommunens forslag
om at anlægge to helt nye byer syd

MÅRSLET FÆLLESRÅD
for Mårslet. En gruppe laver et svar
som er for forslaget, en anden gruppe
et svar imod.
Det tredje tema er for og imod udbygning af det nuværende Mårslet. Også
her vil en gruppe arbejde på et svar
for, og en anden på et svar imod udbygning.
Debatten på mødet viste at i store
træk var de deltagere som var for en
placering af Beder-Bering vejen tæt
på Mårslet også tilhængere af helt nye
byer og imod udbygning af det nuværende Mårslet – og omvendt.
Et flertal i den omkring en snes personer store forsamling var imod de nye
byer og vil hellere have nybyggeri
nord for byen hvor Tranbjerggård i
dag har marker.
De seks grupper skal være færdige
med deres svar inden 21. oktober.
Derefter skal gruppernes bidrag skrives sammen til et fælles høringssvar,
hvor der bliver gjort rede for de forskellige holdninger.
Høringssvaret skal afleveres til kommunen senest 2. november.
Per Henrik Hansen
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Anmeldelse af Mårslet revyen 2007
Længe så det godt ud – alle teksterne
var hjemme, skrevet dels af de gamle
støtter og dels af nye overraskende
talenter af flere aldre, men så var der
ikke nok skuespillere.
En hurtig runde gav dog pote og flere
nye kom til med nye talenter i rygsækken.
Instruktøren fra sidste og forrige år
Ole Lyngfeld Lund kom derfor sent i
gang med forarbejdet og alle holdt
vejret. Selv efter den perfekte og fornøjelige sceneopstilling og tilrigning i
det efterhånden alt for lille Borgerhus
var der nervøsitet at spore.
Generalprøven, hvortil de generøse
sponsorer var inviteret, gik præcis
som en sådan forventes at gå – skæve
replikker – uden lige. Selv suffløren
var rigtigt på for første gang. Men det
vigtigste var, at ingen havde mistet
modet – specielt ikke instruktøren,

For det første fine tekster, hvor der
var både til gården (- svinelugten og
gyllen) og til gaden (- motorvej og
Kattegatsbro m.v.), fra rock i køkkenet til instinkt-terapi på plejehjemmet.

Der var lige det krav til publikum, at
man skulle holde ørerne stive. Det
helt uforpligtende og hurtige efterfulgtes uden varsel af numre, der gik
helt ind og rørte ved sjælen – både på
unge og gamle.
Når man læner sig tilbage og overvejer, hvad man fik med hjem, så er der
masser at tage af. Hver og en sjæl
havde fået lidt næring. Nogle måske
endda meget. Der var lidt af de skæve
vinkler på mange felter og skønt advarsel om det modsatte også nogle,
der sad lige i skabet.

Ikke bare er teksterne af høj kvalitet.
De er også godt fordelt til de enkelte
skuespillere og kommer i en udfordrende og god rækkefølge – så vidt vi
uden for den stærkt sammenpressede
scene kan bedømme – der skal jo
skiftes tøj og flyttes remedier.

Men oven over alting fik man kærlighed med hjem – det lyste ud af holdet
– alle de aktive i årets revy – at man
passede på hinanden efter bedste evne, at man holdt af hinanden og af
Mårslet – og det smitter!
Tegneren

som dermed vidste, at premieren var
helt hjemme. Han havde ret – det blev
en oplevelse – fest og ramasjang, som
den fungerende formand, Henning
Hansen havde skrevet i indledningssangen.
Men der var også mere end det.
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6. klassernes oplevelsestur den 28/29 september
Fredag den 28. September pakkede vi
og tog af sted ved 14 tiden. Da vi kom
ud til Moesgård fik vi en shelters og
nogle liggeunderlag. Dem skulle vi
selv sætte op. Det gik ikke så godt for
os, fordi det hele tiden faldt sammen.
Da vi havde fået shelteren sat halvt
op, så kom Andreas over til os med
en frø. Vi blev vildt forskrækkede og
sprang til hver vores side.
AnnSofie sparkede den ind i en busk,
men så døde den (troede vi). Lidt efter vågnede den igen, og vi skreg
igen.
Nå, men efter et par timer stod vi alle
omkring en balje med store fisk, som
vi selv skulle sprætte op. Føj for den
lede hankat, det var ulækkert. Bagefter lagde vi dem ind på bålet. Da de
var færdige, spiste vi dem sammen
med de kartofler vi selv havde skrællet. Ved 21 tiden tog vi ned til stranden med lygter og det hele. Det var
helt mørkt. Vi løb rundt på stranden,
og var ved at falde hele tiden for vi
kunne ikke holde styr på hoved og
hale. Da vi kom tilbage satte vi os ved
bålet, og drak varm kakao og spiste

chokolade. Senere gik vi ind i vores
små shelters, men de faldt hele tiden
sammen. Emma kaldte hele tiden på
Jonathan, så han skulle ud i regnen og
sætte det op igen. Om natten, der ved
4 tiden gik det helt i smadder, og vi
var nødt til at tage hjem. Vi kørte hen
til klubben og fik morgenmad. Så

blev vi hentet.
Det var den sejeste tur i hele verden.
Men det var ikke en oplevelsestur.
Det var en overlevelsestur.
Ann Sofie Kristiansen &
Emma Jochumsen
Mårslet Fritidsklub
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MIDGAARD I MÅRSLET - en legeplads i midten
Nu er vi ved at nå efteråret og kan se
tilbage på årets skolestart. For Legepladsen Midgård har opstarten, som
altid været præget af nye, men selvfølgelig også de gamle børn. I år er
der startet omkring 30-35 nye og
holdt ca. det samme. I har vi knap så
mange 4.kl. pga. den nye afd. i sfo
for 4.kl. børn i den bygning, der førhen husede fritidshjemmet. Midgaard
har gennem flere år været buffer for
4.kls.. børn. Derfor er vi lettet meget
i denne nye ordning.
I modsætning til andre år, har vi ikke
taget imod gæste børn (børn der er
tilknyttet pasning eller pasningslignede ordninger) inde i huset, det vil
først blive aktuel efter efterårsferien
igen, det har gjort det meget nemmere for børene og de ansatte at lærer hinanden at kende.
For tiden er der ca. 85 børn om eftermiddagen.
På vores hjemmeside: på Mårslet
Net, under borgere/ børn og unge
kan interesserede følge med i en populær dagbog , der indeholder glimt

fra dagligdagen, enkelte oplysninger
om vores årsvirke og en billedside
med foto fra hverdagen. Den opdateres når en medarbejder har tid og
lyst. Samme sted gives information
til brugerne .
Børn og andre, der bruger arealet Midgård/huset
Testrupvej 1.
Alle er velkommen til at indsende
kommentar på siden i gæstebogen
.
Vores Åbningstider er :
Man-torsdag
10-17.oo
Fredag
10-16.3o
På hjemmesiden er der oplysninger
omkring ferieåbninger, lukkedage m.m.
Fælles for legepladser med bemandning i Århus kommune er tilbuddet
gratis.
Brugeralderen er fra 6 år op til 8.kl.
med extra focus på børn i 5.kl.. Ophold og færden er på forældrenes
ansvar. Der er voksen tilsyn og medarbejderne griber ind i konflikter.
Børnene skal være selvhjulp-

ne. Dvs. skal kunne lege selv, danne
gode kammeratsskabsrelationer, være sociale i deres omgang med andre
børn og voksne, kunne holde aftaler,
især med forældre.
Mobil tlf. er meget velkomne, som et
godt komunikationsmiddel.
Personalegruppen består nu af Annie
og Poul, samt 3 vikarer.
En del week-ends i foråret og nu igen
i efteråret er der en gruppe børn og
voksne, der dyrker rollespil på området, et dejligt tiltag, med rigtig krigerleg.
Nye borgere, der ikke kender til
Midgaard er
MEGET VELKOMNE til at kikke forbi arealet/huset i
åbningstiden og få en folder over
Pædagogisk ledede legepladser. Området udenfor er til jeres disp. udenfor åbningstiden.
Poul Bülow
Pædagogisk leder
Legepladsen Midgård
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Når børn tager ansvar
En hverdags historie fra
Fritidsklubben
I Fritidsklubben har vi glæde af at
rumme bl.a 45, 6 klasses børn. Det er
en årgang som deltager aktivt i klubben, og har stor glæde ved fællesskabet med hinanden.
Forleden kom to piger og spurgte om
de måtte arrangere en komsammen
for alle 6 klasserne. De fremlagde
deres ide for personalet, og stillede

hele konceptet på benene.
I dialogen var vi inde omkring hvor
mange der kunne deltage, og blev
hurtigt enige om vigtigheden i at alle
var velkomne. Vi drøftede mad,
snacks, tiden, indholdet og måden de
ville gøre opmærksom på arrangementet.
Hurtigt lavede de en flot plakat hvor
de redegjorde for aftens program,
mad og økonomi. I dag fredag, er der
35 tilmeldte. Arrangementet skal af-

vikles på tirsdag, hvor vi har aften
åbent.
Efter plakaten kom op, har vores 5
klasses børn rettet henvendelse om, at
de gerne vil lave en overnatning i
klubben.
Vi hilser børnenes initiativer velkomne, og håber de forsat har lyst til at
være med til at arrangere.
Kirsten Sønderby

Forældrerådsvalg
Fritidsklubben holder forældrerådsvalg torsdag den 25 oktober kl.19.30-21.00. Vi håber mange forældre har lyst til
at deltage i valget. Hvis i ikke har mulighed for at deltage denne aften, kan i komme forbi klubben, eller emaile på
adressen test@fk.aarhus.dk at du/i er interesseret i at opstille. Efterfølgende.

Giv en

til Mårsletbladet
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Mårslet Skole vandt Århus
Stiftstidendes fodboldturnering
Tirsdag den 9. oktober spillede drengene fra Mårslet Skole finalen i
”Stiftens” fodboldturnering mod Katrinebjergskolen og vandt kampen
med 1-0. En yderst flot præstation,
som blev fulgt af ca. 200 elever fra
6.-9.kl. på Vejlby Stadion. Det var
lidt af en logistisk opgave at få arrangementet på benene. Finalen var
planlagt til at skulle spilles på NRGI
Stadion ugen før, men blev aflyst i
sidste øjeblik, efter at vi havde fået
”Oddergrisen” til at koble ekstra vogne på. I stedet blev den rykket en uge
og henlagt til Vejlby, og vi forsøgte
forgæves at flytte kampen til et stadion, hvor vi lettere kunne komme med
en større gruppe elever, som naturligvis skulle have muligheden for at følge deres kammerater på grønsværen.
I stedet fik vi lejet fire busser, som
kunne fragte hele udskolingen til
Vejlby og tilbage igen. Det var frivilligt at deltage, men der var fuld opbakning til de lokale helte, som tilmed leverede den eftertragtede sejr.
Mig bekendt er det første gang, vi har
vundet denne turnering.

Informationsmøde for alle nuværende og kommende forældre om
Lov 594 (busbørnene)

kl. 8.00 og 14.30 senest mandag den
26. november.

Flere forældre har udtrykt ønske om
mere information om Lov 594, der omhandler de børn, der efter en sprogscreening bliver henvist fra Vestbyen
til Mårslet Skole.
For at imødegå dette behov har vi henvendt os og fået tilsagn fra Børn og
Unge om at hjælpe med at give de fornødne oplysninger og fortælle lidt om
de erfaringer, der er gjort med L594
indtil nu.
Der vil blandt andet blive mulighed for
at spørge ind til kulturforskelle.
Det er konsulent Jesper Holme fra B
og U, der vil stå for aftenens forløb. Jesper Holme kommer med 14 års erfaring fra praksis på Nordgårdsskolen.
Af hensyn til lokaleforhold vil vi gerne
have en tilbagemelding på ønsket om
deltagelse, og derfor bliver der sendt
en indbydelse ud til forældre med elever på skolen.
Mødet afholdes onsdag den 28. november 2007 fra kl. 19.00 – 21.00.
Sandsynligvis i skolens kantine.
Da tilbuddet også gælder forældre til
kommende elever på skolen, vil vi bede interesserede i denne gruppe om at
tilmelde sig på skolens kontor mellem

Indskrivningen til børnehaveklasserne 08/09
På grund af den uafklarede situation
om eventuelle skolelukninger i Vestbyen er indskrivningen til de kommende børnehaveklasser i Århus
Kommune rykket til uge 3. Det betyder, at vi på Mårslet skole har indskrivning tirsdag den 15. januar og
onsdag den 16. januar 2008. Begge
dage
kl. 16.00-19.00 på skolens kontor.

Omlægning af parkeringspladsen ved Hallen
Inden jul går bygningskontoret i gang
med at omlægge parkeringspladsen
ved hallen, så der bliver indkørsel nede ved Asgården og udkørsel, hvor
der nu er indkørsel. Det skulle give
en mere glidende trafik – ikke mindst
for de busser, der kommer til skolen
om morgenen. Samtidig bliver der
etableret et nyt skur til skraldespande, så vi kan undgå kørsel i skolegården. Det kan desværre ikke klares i
en skoleferie, så vi beder brugerne
udvise tålmodighed, mens arbejdet
står på.

Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet
Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed.
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50.
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Sådan drenge!
v/ Niels Folke Jørgensen
Mårslets skoles drengefodboldhold vandt tirsdag d. 9. oktober finalen i Århus Stiftstidendes fodboldturnering. Det blev
til 1 - 0 over Katrinebjergskolen i en spændende og medrivende kamp. 200 elever og forældre fra Mårslet skole tog turen
til Vejlby stadion for at bakke holdet op.
TILLYKKE TIL DRENGEHOLDET!
Via skolens hjemmeside er det muligt at se flere billeder fra kampen. www.maarslet-skole.dk

Der siges ”god kamp” inden det går løs.

En af mange tætte dueller i den intense finale

Holdet blev støttet af ca. 200 elever og forældre

SÅDAN – sejren er i hus. For første gang nogen sinde har
Mårslets drenge vundet skoleturneringen!
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Nyt fra
Af DIDDE, Grøn stue

Kurser

P-weekend

To pædagoger, Luth og Line, og en
af vores fritidspædagogiske ledere
(fpl’er), Anne, deltager i nuværende
skoleår på kurset ”kursus for modtageskoler”, et kursus vedrørende flersprogede børn. Derudover deltager to
pædagoger, Katrine og Christina, og
vores anden fpl’er, Anette, på kurset
”Butterfly”, et kursus der omhandler
værktøjer til analysering, vurdering
og dokumentering af målrettet specialpædagogiske indsatser. Deltagerne
vil efterhånden give informationerne
videre til resten af personale gruppen,
så vi alle kan drage nytte af deres viden.

Fredag d. 24. og lørdag d. 25. november skal klassepædagogerne på pweekend sammen med lærerne, hvilket
I kan læse nærmere om på skolesiderne. Vi glæder os meget til denne weekend med spændende oplæg og ditto diskussioner med vores lærerkolleger.

Nye medarbejdere
Siden skolestart i august har vi fået en
del nye kolleger. Ellen Frystyk er ansat
som støtte ved 0. klassesgruppen, Gitte
Dahl Pedersen er ligeledes ansat ved 0.
klassesgruppen. Jonas Nøhr er ansat
som medhjælper hos 1. klasserne. Derudover er Morten Simonsen blevet an-

sat som medhjælper ved 2. klasserne,
Kristina Reinholdt Sparre er ansat
ved 3. klassesgruppen og Birgitte
Bruun er ansat ved 4. klassene. Vi
glæder os til det fremtidige samarbejde med dem.

Pragtfuldt efterårsvejr
Vi har benyttet os meget af dette års
gode efterårsvejr og har været meget
ude. De fleste af grupperne har haft
udeuger, hvor der blandt andet er blevet dyrket sport på boldbanerne, lavet
mad på bål, fedtstenssmykker og ture
til Vilhelmsborg. Husk at i kan blive
opdateret om hver enkelt stues aktiviteter ved at gå ind på vores hjemmeside …….
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Idrætslege, demokrati og ungdomsliv får pengestøtte

Mårslet Skole

Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner

www.maarslet-skole.dk

Eleverne på 3. årgang blev overrasket,
da de pludselig opdagede, at deres
sædvanlige timer en fredag formiddag
var droppet og afløst af en times gamle
idrætslege.
Uden at kende de gamle lege, blev de
alligevel fanget ind af de sjove aktiviteter, som blev sat i gang og styret af
fire instruktører fra DGI Østjyllands
Legepatrulje. Det er en skiftende gruppe unge mennesker, der typisk besøger
skoler og idrætsforeninger for at engagere børn, idrætslærere og trænere i
anderledes og måske glemte idrætslege. Lege som hurtigt får latteren frem
og pulsen i vejret.
Mårslet Skoles Venner havde foreslået
besøget, som straks blev grebet af
idrætslærerne. MSV betalte også for
besøget med 2400 kr., som blev givet
godt ud efter børnenes medleven og de
tip som idrætslærerne sagde, at de fik,
at dømme.

E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Nye traditioner
MSV har været med til at opbygge et
par nye traditioner med sin økonomiske støtte. Blandt andet fik en 9. klasse
midler til at rejse til København for at
prøve at være ”politikere for en dag”
på Christiansborg. Det er et vigtigt lærestykke i demokrati og folkestyrets
vilkår, som MSV bevilgede 3500 kr.
til.
Desuden har Mårslet Skoles Venner
bevilget 2600 kr. til at dække halvdelen af udgifterne til Søren Lynges tankevækkende stand up foredrag for 8.
årgang om hans eget ungdomsliv fyldt

med kriminalitet, alkohol og narkotiske
stoffer. Han besøger skolen i starten af
november. Skolens kasse betaler den
anden halvdel.
Når I læser dette indlæg, har I måske
modtaget et girokort påtrykt et barns
navn og et beløb på 95 kr. Det er det årlige, frivillige familie-kontingent til et
medlemskab af MSV. Det er de penge,
vi har at dele ud af til at give eleverne på
alle klassetrin nogle ekstraordinære oplevelser, som rækker ud over selve undervisningen i skoletiden.
Nye forældre søges
Samtidig er det sket det, at Anne Bjerre
er stoppet som forældrerepræsentant i
bestyrelsen. Det betyder, at vi mangler
en til to forældre til at træde ind i MSV’s
bestyrelse, som p.t. består af Henrik Sørensen, forælder, Dennis Hoffskov Larsen, lærer, Hanne Dahl Nielsen, skolebestyrelsen, og Steen Bille, forælder.
Posten kræver ikke mere end fire møder
om året, få opgaver og glæden ved at
kunne dele penge ud!
Derfor er de ledige poster chancen for
yngre forældre til at komme et skridt
nærmere skolen og det liv, som de synes
bør fremmes her. I løbet af de næste par
år stopper de to andre forældrerepræsentanter også, da deres børn glider
ud af skolen.
Derfor er det NU, vi har behov for fornyelse.
Er du interesseret, kan du ringe eller
skrive til mig på steenbille@mail.tele.dk
eller 25 67 51 86.

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
Søren Petersen
Telefon: 87376737
Soeren2906@gmail.com
Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Telefon: 86298115
steenbille@mail.tele.dk
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@stofanet.dk
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Det dobbelte kærlighedsbud
(bearbejdet og forkortet høstprædiken 2007)
Af sognepræst Hanne Davidsen

måske spørger vi: ”Hvorfor skulle jeg
egentlig være så god og åbenhjertig?
Det dobbelte kærlighedsbud lyder
Har jeg ikke lov til at beskytte mig
sådan her: ”Du skal elske Herren din
selv? Den anden har slet ikke fortjent
Gud af hele dit hjerte og af hele din
min kærlighed!”
sjæl og af hele din styrke og af hele dit
Over for en sådan skepsis, et sådant
sind, og din næste som dig selv.”
forsvar ville man i gamle dage nok
Der er egentlig to have svaret, at budet skulle adlydes,
bud, der knyttes
for Gud og hans søn Jesus Kristus, er
sammen til ét, så det autoriteten, der simpelthen bare skal
at elske Gud og det adlydes.
at elske sin næste er
Men Jesus nøjedes nu ikke med blot
to ligeværdige bud, at sige ’du skal’ og appellere til lydigja, det er sådan, at
hed. Han siger mere – eller rettere han
man elsker og ære
fortæller historier og peger på denne
Gud, når man elsker indirekte måde på virkeligheden.
og ærer sin næste. For Jesus er alle
Den gode historie
andre bud underordnet dette ene bud.
Tænk
f.eks.
på historien om den
Man kan sige, at Jesus ikke er særlig
barmhjertige samaritaner, der hjælper
interesseret i lovoverholdelse, i hvad
der er rigtigt eller forkert. Det, der be- den nødstedte mand. Med denne enkle
historie får Jesus vist, at det selvfølgetyder noget for ham, er hvad der er
godt og hvad der er ondt. Og det gode lig er det svage, syge, nødlidende menneske, der skal hjælpes. Historien forer for ham det, der fremmer livet, og
tælles, så pointen bliver helt indlysendet onde er det, der hæmmer livet. Så
de sand, at det rigtige er det gode, det,
enkelt er det.
der fremmer livet.
Du skal elske din næste
Jesus driller sine kritikere ved at
som dig selv.
spørge dem, om de dog ikke, hvis deVi lever af hinanden. Det er hos de
res datter var faldet ned i en brønd,
andre mennesker vi kan hente livsmod ville gøre alt for at redde hende op,
og glæde, det er i deres blikke, vi ser
selv om det skete på en sabbat – og de
os selv, spejler os. Derfor er det så og- må jo naturligvis svare jo, selvfølgelig
så afgørende, hvad det er, vi møder, og ville de det.
hvordan vi mødes, og om vi i det hele
Så altså, hvorfor elske Gud og sine
taget bliver set.
medmennesker? Jo, fordi det er Guds
Møder vi kulde, nedladenhed, skep- vilje, og det er det, fordi det skaber og
sis og andre former for afstandsmarke- fremmer liv.
ringer, så kan vi let fortvivle, men møDet er svært at være god
der vi anerkendelse, livlighed, varme
For det meste er det sådan, at vi tænog forståelse så genvinder vi troen på
ker meget over, hvad vi skal gøre.
os selv og livet. Sådan er vi uhyggeligt
I vore dage ikke så meget, fordi vi er
afhængige af hinanden.
bange for at bryde de skrevne love
(som før i tiden Moseloven), men sna”Du skal”
rere af angst for ikke at kunne leve op
Det er nødvendigt med dette ”Du
skal”, for den kærlige imødekommen- til alle de uskrevne love, de mange
modsatrettede forventninger, som vi er
hed kommer jo ikke af sig selv, for

viklet ind i. Vi tænker: Hvad skal jeg
gøre? Kan det misforstås? Eller hvad
hvis jeg giver en hjælpende hånd der,
så er der jo noget andet vigtigt, som
jeg ikke kan overkomme, hvordan skal
jeg prioritere?
Vi oplever igen og igen, at nogle
bliver vrede, sure eller skuffede, lige
meget hvad vi gør, for vi kan ikke gøre
alle glade. Viser man den ene omsorg
og opmærksomhed, føler den anden
sig svigtet og forladt.
I langt de fleste situationer er det
ikke så enkelt at vide, hvad det vil sige
at elske sin næste. De valg, vi skal
træffe, er filtret ind i vanskelige dilemmaer.
Og hvorfor er det så sådan? Ja, i vort
kristne sprogunivers kalder vi det synden. Vor utilstrækkelighed kommer
af, at vi alle er syndere og verden er en
falden verden, en ufuldkommen verden. Det er syndefaldet. Vor ikke- slåen- til er vor skæbne, alligevel må
hvert enkelt menneske også tage ansvar for egne valg og begrænsninger.
Sagt på en anden måde: Det er vanskeligt bare at være god, for der er en
stadig kamp i verden og i hvert et menneske mellem godt og ondt, mellem
det, der forløser og det, der snører ind,
mellem kulde og varme, mellem gavmild frigørelse og rethaverisk forkrampethed.
Elsk og kæmp for det gode liv!
Du skal elske og ære din næste – det
er sådan du elsker og ærer Gud. Vi kan
ikke gøre det 100 %, men lidt har også
ret! Jesus viste os vejen.
Vi skal ikke gå og regne på, hvad der
er rigtigt og forkert, vi skal handle,
vove og risikere at gøre det, vi mener,
er det gode.
Det er sådan vi forsager Djævelen,
og det er sådan vi viser, at vi tror på
Gud, himlens og jordens skaber.
<
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Ungdomsgudstjeneste
Tema: Stilhed i lys!
Ungdomsgudstjenesten
torsdag den 1. november kl. 17.00
henvender sig til alle, men især til
konfirmander og andre unge og deres familier.
Det er årets konfirmander, der
tilrettelægger og fremfører gudstjenesten med bøn, tekstlæsning, sal-

Menighedsrådet
Næste møde afholdes i Sognehuset
tirsdag d. 20. november kl. 18:30
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle er velkomne til at overvære
møderne.
På menighedsrådets møde den 9.
oktober blev mødedatoer for 2008

fastsat således:
Tirsdag den 15. januar
Tirsdag den 19. februar
Tirsdag den 11. marts
Tirsdag den 15. april
Tirsdag den 20. maj
Tirsdag den 17. juni
(intet møde i juli)
Tirsdag den 19. august
Tirsdag den 16. september
Tirsdag den 21. oktober
Tirsdag den 18. november
(intet møde i december)
Orienterings og opstillingsmøde til
nyt menighedsråd finder sted:
Tirsdag den 9. september 2008
i Sognehuset

mevalg, prædiken, lystænding og
andre nye indslag i gudstjenesten.
Så kom og oplev en anderledes
gudstjeneste, hvor vi tænder lys i en
mørk tid, og hvor vi hører Guds ord
om, at der er et strålende lys, som
mørket ikke kan få bugt med:
Vor herre Jesus Kristus selv!
HD

Alle helgen
fejres Alle helgens søndag i Mårslet
Kirke. Det er den søndag, hvor vi
mindes de døde. 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 på
denne søndag.
Efter
gudstjenesten
inviteres alle
over til suppe og hygge
i Sognehuset.

Søndag den 4. november kl. 10

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

HUSK: Mandagscafeen mandag den 12. november
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!

Lokalcenter Kildevang
Der afholdes høstgudstjeneste på Kildevang
onsdag den 7. november 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

Kirketider i
november:
TORSDAG d. 1. nov. kl. 17
Konfirmandgudstjeneste
SØNDAG d. 4. nov. kl. 10
Alle helgens dag
Matt. kap. 5, vers 1 - 12
Bjergprædikenen
HANNE DAVIDSEN.
(Kirkesuppe i Sognehuset)
SØNDAG d. 11. nov. kl. 10:00
23. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 22, vers 15 - 22
Spørgsmålet om skat til kejseren
HANNE DAVIDSEN
(Kirkekaffe i våbenhuset)
SØNDAG d. 18. nov. kl. 10:00
24. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 9, vers 18 - 26
Helbredelsen af synagogeforstanderens datter og af kvinden med blødninger
JETTE R. CHRISTIANSEN
(Kirkekaffe i våbenhuset)
SØNDAG d. 25. nov. kl. 10:00
Sidste søndag i kirkeåret
Familiegudstjeneste
Matt. kap. 25, vers 31 - 46
Verdensdommen
HANNE DAVIDSEN.

Kirketider i december:
Søndag d. 2. dec. kl. 10:00 HD
Onsdag d. 5. dec. kl. 10:00 HD*)
Fredag d. 7. dec. kl. 10:00 JRC*)
Søndag d. 9. dec. kl. 10:00 JRC
Søndag d. 16. dec. kl. 16:00 HD
Søndag d. 23. dec. kl. 17:00 HD
Mandag d. 24. dec. (Juleaftensdag)
kl. 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 HD
Tirsdag d. 25. dec. kl. 10:00 OD
Onsdag d. 26. dec. kl: 10:00 HD
OBS:
Søndag d. 30. december
INGEN GUDSTJENESTE
*) for dagplejebørn
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2 gratis koncerttilbud i november:

Gospelworkshop/koncert
Invitation til alle konfirmander, deres forældre og andre interesserede.
mange fællessange, og så er vi ret
sikre på, at Tina også giver et par
smukke gospelsoloer.
Programmet bliver en blanding af
gamle kendte gospelsange og sange,
hun selv har skrevet.
Vi glæder os til en musikalsk aften,
der forkynder evangeliet på en anderledes ny og rigtig glad måde.

Af Hanne Davidsen og
Jette R. Christiansen

Vi kan se frem til en forrygende,
svingende og glad aften tirsdag den
27. november kl. 19.30, hvor Tina
Buchholtz, sammen med årets konfirmander og i samspil med pianisten Jakob Trautner giver en skøn
rytmisk gospelkoncert.
Koncerten starter kl. 19:30 og
finder sted i Mårslet Kirke, der i
aftenens anledning vil være oplyst
af levende lys, for at give en hyggelig stemning midt i den mørke
novembermåned.
Tina har øvet med konfirmanderne om eftermiddagen i en gospelworkshop, og om aftenen vil de så

Alle generationer er velkomne.
Der er ingen aldersbegrænsninger.
Bare man kan lide rytmisk sang og
musik.
Privatfoto

Tina Buchholtz
præsentere, hvad de har lært.
Men der vil også blive lagt op til

Det er en åben koncert for alle i
Mårslet og omegn.
Og så er det ganske gratis!
Mårslet Kirke
tirsdag den 27. november kl. 19:30

Klassiske perler fra hjertet
Koncert i Mårslet Kirke med ”De 3 Fløjter”
den klassiske musikhistorie bredt,
men fælles for de valgte værker er,
at den gode fortælling og melodi er i
centrum.

Af Pia Labohn

Der bliver lejlighed til at høre
nogle af den klassiske musiks mest
elskede temaer på en ny inspirerende måde, når ”De 3 Fløjter” søndag den 25. november kl. 16 spiller
arrangementer af bl.a. Mozarts
”Tryllefløjten”, Tjajkovskijs.
”Nøddeknækkersuite” samt Griegs
”Peer Gynt-suite”.
Trioens særkende er kombinationen af den sjældne og imponerende
bas-tværfløjte, alt-tværfløjten og
den almindelige tværfløjte, der tilsammen åbner for en smuk klangverden og livsglad atmosfære.
Med de forskellige fløjtetyper i
sving har ”De 3 Fløjter”s husarrangør, Steve Dobrogosz – amerikansk jazzpianist og komponist, bo-

Foto: Lis Albertus

”De 3 Fløjter”
Fra venstre: Susanne Klausen,
Birgit Sonne, Birthe Brunsbjerg
siddende i Sverige - skabt nogle
eventyrlige arrangementer, der sætter de kendte klassikere i et nyt legende lys.
”De 3 Fløjter”s repertoire dækker

Det er musik, der både kan give
publikum genkendelsens glæde, følelsen af en umiddelbar tilgængelighed og overraskelsen over de underfundige indfald i arrangementerne.
Koncerten bliver desuden krydret
med charmerende historier, der gør
oplevelsen til mere end blot musik.
Det frugtbare samarbejde med
Steve Dobrogosz har også resulteret
i ”De 3 Fløjter”s første CD –
”Klassiske Perler”.
Fri entré.
Mårslet Kirke
søndag den 25. november kl. 16:00
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Teater i Mårslet Kirke:

En kvinde har overnattet i kirken
Som en blind passagér bliver hun grebet på fersk gerning!
Det er anderledes teater, når
”Teatret Kimbri” opfører kirkeforestillingen ”Marias Æbler” i Mårslet
Kirke torsdag den 29. november kl.
19:30.
Én skuespiller, Gitte Kielberg instrueret af Hanne Trap Friis, skal i en
lille time fortolke en historie om kærlighed, naturmystik og kristendom.
”En kvinde har overnattet i kirken,
og som en blind passager på kirkens
skib, bliver hun grebet på fersk gerning, og menigheden sidder allerede
på bænkene, da hun vågner.
- Skal hun ikke ud af kirken?
- Er Guds hus virkelig åbent for alle,
også for hende, der lugter af hedenskab?
I stedet for at stikke af bliver hun,
for der er faktisk ikke nogen, der smider hende ud”.
Publikum bliver vidne til et overraskende og sært kvindemenneskes
kamp for at finde mening med tilværelsen og fred med Gud og kirken.
Hun er mærkelig, og man forstår lidt
efter lidt hvorfor.
I forestillingen er sang, musik, bevægelse og dans lige så betydningsbærende elementer som det talte ord,
og humor gør det muligt at tale om det
store, der ellers er så svært at få hold
på.

Foto: Jørgen Lauritsen

”Mennesket spejler Gud i sit eget forståelsesspejl. Det former sin guddom efter
sin egen lignelse, og tilbeder det, der reflekterer dets eget billede.”

Kom og få en anderledes oplevelse
i kirken og en spændende vinkel på
det kristne budskab.

Efter forestillingen bydes der på ost
og rødvin i Sognehuset, hvor der også
bliver rig mulighed for at stille
spørgsmål til instruktør og skuespiller.
Entré 30 kr.

”Træerne lytter, og de siger ikke én imod. - Vinden er deres gudstjeneste,
og her kan man kalde Gud, hvad man vil. - Man kan give Gud et ansigt,
som man holder af….”

Mårslet Kirke, torsdag den 29. november kl. 19:30
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Minikonfirmanderne:

Engagement og interesse!
Det er nøgleordene, når det gælder tilslutningen til
efterårets minikonfirmandundervisning.
Af sognemedhjælper Anna Johnsen

der festligt samvær i Sognehuset for
To ud af de fire 3.klasser på Mårslet alle 28 minikonfirmander med familiSkole - 3.a. og 3.b - har i efteråret gen- er.
Her vil de modtage et diplom og en
nemført 10 undervisningsgange af 2
lille
gave fra Mårslet Menighedsråd.
lektioner i Sognehuset og har medvirket i familiegudstjenesten med temaet:
Krybbespil
De børn fra 3.a og 3.b, der har tid og
Høst. (se næste side)
lyst til at være med i årets krybbespil,
Undervisningen har bredt omfattet:
•
kendskab til præstens arbejde i sog- møder igen sidst i november, hvor rollerne til årets krybbespil fordeles.
net
I de to første uger i december (49 og
•
kirkerummet
50)
øves der flittigt på krybbespillet - i
•
bibelske fortællinger
samarbejde
med Mårslet Kirkes børne•
begravelse - kirkegård
kor.
•
påskens budskab.
Torsdag den 20. december og fredag
•
Fadervor og trosbekendelsen
den
21. december i uge 51 opføres
•
salmer og altergang
krybbespillet for henholdsvis byens
børnehaver og indskolingsklasserne på
Søndag den 25. november afsluttes
Mårslet Skole.
undervisningsforløbet med endnu en
familiegudstjeneste, hvor temaet er
Tak til alle minikonfirmanderne for
Dåben.
engagement og flot fremmøde i efteråret 2007.
Umiddelbart efter gudstjenesten er
<
3.a

(Foto Jørgen Lauritsen)

Hyggeklubben: Fototur langs Gudenåen

Foto: Jørgen Lauritsen

8.
nov.

Tirsdag d. 6. november
Mårslet Lokalhistorisk Forening
Kl. 18:00
Onsdag d. 7. november
Litteraturkredsen 8320
Kl. 18:30
Torsdag d. 8. november
Hyggeklubben (se omtale her på siden)
Kl. 14:00
Mandag d. 12. november
Mandagscafé
Fredag d. 16. november
Fredagsspisning
Kl. 17:00
Tirsdag d. 20. november
Menighedsrådsmøde
kl. 18:30
Onsdag d. 21 november
Mårslet Aftenskole
Kl. 19:00
Torsdag d. 22. november
Messehagelgruppen
Kl. 19:00
Tirsdag d. 27. november
Gospelkoncert
Kl. 19:30
(se omtale andetsteds på kirkesiderne)

3.b

Minikonfirmander, efteråret 2007

SOGNEHUSET I NOVEMBER

Poul Marcus - der er professionel fotograf - kommer den 8.
november til Mårslet og fortæller om Danmarks længste
”flod”, som gennemløber et stort stykke af Jylland, heriblandt
nogle af de skønneste stykker dansk natur - beboet i årtusinder.
Fortællingerne krydres med en kavalkade af flotte lysbilleder.

Sognehuset, torsdag den 8. november kl. 14:00

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.
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Høstgudstjenesten 2007
Det var i høj grad minikonfirmanderne, der satte deres præg på årets
høstgudstjeneste i Mårslet kirke søndag den 7. oktober.
Det kunne umiddelbart se
ud, som om der var en vigende
tilslutning til årets høstgudstjeneste, hvor minikonfirmandernes rolle med indsamling og
fremlægning af høstresultater i
kirken, er en væsentlig faktor.
Tidligere var det tre hold fra
3.-klasserne på Mårslet Skole,
som alle gik om efteråret, men i
år er det første gang, minikonfirmanderne kommer fra fire
klasser, og det har derfor været
nødvendigt med en opdeling,
hvor 3.a og 3.b klasserne begyndte her i efteråret, og til foråret 2008 kommer så turen til
3.c og 3.d.
Eksempler på årets høstresultater blev højtideligt båret ind i
den smukt efterårspyntede kirke, og alt blev solgt ved en livlig og festlig auktion under den
efterfølgende sammenkomst i
Sognehuset.
Overskuddet blev gjort op til
1.031 kr., der ubeskåret går til
Dansk Røde Kors.
<
(Foto: Jørgen Lauritsen)
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Messehagelerne:

Et studie i violet
Den violette messehagel er færdig i slutningen af november.
Af sognepræst Hanne Davidsen

Ved gudstjenesten
den 2. december kl. 10,
som er 1. søndag i advent, tages den violette
messehagel i brug for
første gang.
Et stort, enestående
og smukt stykke arbejde er færdigt, og det vil
vi fejre.
Først ved ibrugtagningen i kirken og efter
gudstjenesten i Sognehuset ved kirkekaffen –
som gøres lidt ekstra
festlig i dagens anledning!
Vi tager messehagelen med over i Sognehuset, hvor der vil blive
fortalt om arbejdsprocessen, mønstret, farverne og symbolikken.
Kom og vær med til
at fejre et lille stykke
lokal kunsthistorie i
Mårslet og et eneståenFoto: Jørgen Lauritsen
de samarbejde mellem
de mange entusiastiske Der ligger mange timers arbejde bag et projekt af denkvinder, og (få) mænd, ne karaktér. Her er Lilian Hejlsborg ved at lægge de
der står bag projektet. sidste sting på plads ved monteringen af brystmotivet.
Og her er så rulleteksten, der afslutter denne gode historie:
Tegner og designer Bente Sørensen
Brodeuser Olga Nielsen, Bente Andersen,
Karen Lunderskov, Karen Bülow
Madsen, Ninna Sørensen,
Bente Fisker-Sørensen,
Bente Sørensen
Idéudvikling Bodil Bjødstrup,Anna Johnsen,
Sv. Aage Fisker-Sørensen,
Hanne Davidsen
Syning og montering af mønstre Lilian Hejlsborg, Jette Scheldt
Fremstilling af bøjler Ryon Sørensen
Broderifaglig/kunstnerisk vejleder Pelse Asboe
Tovholder Hanne Davidsen
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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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Debat:

Ammen i kirken...
eller AMNING I KIRKEN FORBUDT! - Hvad mener du?
i sin urform! En handling som både
dåbsbarnet en lille trøstetår, kan da vel
mænd og kvinder kan glæde sig over at ikke genere nogen, eller hvad?
Skilte med ”AMNING FORBUDT” være vidne til.
Hvis hun lader barnet skrige i vilden
kan man se på flere cafeer i Købensky,
blot fordi forældede blufærdigEr det ”for meget”?
havn. Om noget lignende er tilfældet i
hedsregler forhindrer hende i at blotte
Alligevel har jeg hørt flere sige,
Århus, ved jeg ikke. Men da jeg forlemens de rynker på næsen: ”Jamen, det sit bryst, ja så synes jeg virkelig, vi er
den var ude til en samtale med en ung
langt ude.
kan nu også blive for meget!”
mor, der snart skulle have sit barn døbt
Min holdning er den, at mødre med
Det hænger vel sammen med, at
faldt talen på amning, og hun fortalte
små
børn skal have frihed til at færdes
kvinder, der ammer, tiltrækker sig opom de forbud, hun havde været udsat
ude
i
det offentlige rum på linje med
mærksomhed, ligesom legende små
for flere steder.
børn gør det. Det kan selvfølgelig være alle andre, og bliver det nødvendigt at
amme barnet, så værsgo!
Ammestuer
Jeg tog selv mit barn
I Bruuns Galleri og
med
alle vegne, da jeg
i Magasin er der efter
var
ung
i 70’erne - og det
sigende indrettet særvar
vi
mange,
der gjorde.
lige ammerum, hvor
Nogen
rynkede
måske
mødre ugenert kan
på næsen, men det var vi
sidde og amme deres
ligeglade med! Vi var
børn og få dem puslet.
glade og frimodige mødTanken er vel, at man
re, men ånden var nok
gerne vil servicere de
også en anden dengang.
nybagte mødre godt,
men lur mig, om der
Kulturtilpasning?
ikke også er en bagVi er kommet ind i et
tanke bag tilbuddet.
nyt årtusinde, hvor gloEr det mon ikke såbalisering og multikultudan, at man ligesom
ralitet står på dagsordecaféejerne simpelthen
nen.
IKKE ØNSKER AMMan mærker, at vi må
NING I DET OFtilpasse os andre religioFENTLIGE RUM?
Om en moder på en af de forreste bænke knapper op og giver barnet ner og traditioner.
Vi lever i et land, hvor
Derfor bliver mød- en lille trøstetår, kan da vel ikke genere nogen. (Foto: Jørgen Lauritsen)
der
nu bor mange, der
rene anvist et afsides
forstyrrende,
hvis
man
er
i
et
rum,
hvor
kommer
fra
andre
kulturer, hvor kvinrum, hvor de passende - og afsondret
det
er
vigtigt,
at
man
kan
koncentrere
den ikke blot skal tildække sit bryst,
fra omverdenen og andres blikke - kan
sig om noget andet, f.eks. i teatret og i men også sit hår. Der hviler andre blikpasse deres børn.
biografen.
ke på kvinderne i dag.
Rødstrømpen vågner!
Det kan også gælde i kirken, hvor
Men jeg ville gerne om vi kunne
Jeg er virkelig dybt forarget over
man er samlet om Guds ord, bøn, sal- komme tilbage til de frigjorte 80’ere
denne hæmning af mødres frihed, og
mesang og bekendelse.
og 70’ere, hvor vi ikke skammede os
da jeg hørte om det, blev den længe
MEN i kirken kommer vi jo også til over at være kvinder og gerne ammede
henslumrende rødstrømpe fra 70’erne dåb med et lille barn, der undertiden
vore børn, når vi mødtes - ikke kun i
prompte vakt til live!
har amning behov. Det kan da være
basisgrupperne, men også på restauAmning er da den naturligste ting i
nødvendigt, at moderen for at trøste
ranter og i kirken.
verden, som kvinder har gjort siden
barnet, ammer sit barn.
verdens skabelse til glæde for barnet
Det skal hun efter min menig have
Så min mening er altså:
og for menneskehedens overlevelse.
lov til.
AMNING
I KIRKEN ER TILLADT!
Det er efter min mening den mest
- men lad mig høre din mening:
afseksualiserede og smukke handling,
Blufærdighedskrænkende?
der findes, livsbekræftende og smilOm en moder på en af de forreste
davidmaa@post.tele.dk
frembringende – et billede på kvinden bænke i kirken knapper op og giver
Af sognepræst Hanne Davidsen
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Indre Mission
Nadveren - mere end brød og vin?
Det er emnet, indremissionær Brian
Madsen taler over ved mødet i Mårslet Sognehus onsdag den 21. november kl. 19.30
Hver søndag indbyder præsten menigheden til at deltage i nadveren og
tusinde tager imod
tilbudet. Men hvad
sker der egentligt
ved nadverbordet?
Er nadveren mere
end et symbolsk
måltid? Hvilken
betydning har nadPrivatfoto
veren for den kristBrian Madsen nes liv? Hvad får
jeg i nadveren, og får jeg det hver
gang, jeg deltager i nadveren? Hvad
kræves der for at kunne modtage nadveren ret, og hvem kan deltage?
Brian Madsen (44) er født i Tjæreborg. Han har boet i Århus og København og efter en tid på Møn slået sig
ned i det vestlige Vejle. Han er gift
med fru Ellen, og sammen har de 4
børn på 11, 13, 15 og 18 år.
Brian Madsen er uddannet socialpædagog og diakon fra Diakonhøjskolen
i Højbjerg.
I de sidste 17 år har han arbejdet i
Indre Mission, og har især haft forkyndelses- og ledelsesmæssige opgaver.
Han er et friluftsmenneske, er aktiv
fodboldspiller og medlem af bestyrelsen i den lokale fodboldklub.
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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 16. november 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.

Besøg julemarkedet i Borgerhuset
I lighed med de foregående år har
Mårslet Kirke en stand på det årlige
julemarked i Borgerhuset.
Datoerne er

lørdag den 1. december og
søndag den 2. december
begge dage fra kl. 10 - 16.
Der bliver som sædvanlig mulighed for at købe varm glögg, kaffe og
the i julestuen.

Foto: Jørgen Lauritsen

Årets juletræ foran kirken tændes
lørdag d. 1. december kl. 16:00

Kirkesiderne redigeres af Jørgen Lauritsen jlt@pc.dk
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DRÅBEN
der fik bægeret til at flyde over!
Det har været en dejlig sommer i
Mårslet, på trods af, at der bliver taget
mere og mere af de frie arealer og
naturlige tilholdssteder for dyr og
planter til nyt byggeri.
Det er stadig muligt, midt i beboelsesområderne, at opleve fugle, insekter,
pindsvin, tudser, frøer, salamandre og
smukke og nyttige planter, men!!----hvorlænge vil vi kunne det?
I det nye boligkvarter under Grundejerforeningen Hørretløkken er der i
sommerens løb, i hvert fald 2 gange
med 1 måneds mellemrum, blevet
sprøjtet med round-up under alle træer, buske og på sti-arealerne, selv omkring træer og buske, som vokser tæt
på vandhullet ved de østlige seniorboliger.
Imellem disse bevoksninger færdes
alle de ovennævnte dyr. Tudser, frøer
og salamandre gemmer sig om dagen
under kvas og sten og nede i jorden,

fuglene søger efter insekter imellem
buskene, og pindsvinene søger føde
her om natten, d.v.s. at mange levende væsner er i kontakt med giften.
Fødegrundlaget for disse dyr, insekterne, forsvinder jo også, så hvis der
ikke stoppes med giftudspredningen,
er der til sidst ikke noget liv tilbage.
De gartnere, som sprøjter giften ud,
har sikkerhedsudstyr på, men de børn,
som henter deres fodbolde inde mellem buskene, får giften på hænder og
fødder!
Hunde og katte får giften på poterne,
hvilket kan forårsage smertefulde
hudlidelser.
Giften trænger ned i jorden og kan
dermed true vores drikkevand.

kraft, ukrudtsbrænder eller læg træflis
ud, for tvivlen og giftens farlighed må
da komme os selv og naturen til gode!!
En have kan rumme en verden af dyreliv, som giver mange glæder og
spændende oplevelser, så derfor skal
vi skabe de bedste rammer for dette
mylder af liv.
Vil man hjælpe pindsvinene, padder
og salamandre til at overvintre, så lad
en bunke kvas ligge et uforstyrret sted
i haven.
Birte Buhl fra Grøn Guide-Århus Syd
vil gerne komme til møde i grundejerforeningerne og fortælle om ukrudtsbekæmpning på den ugiftige måde!
Tlf. 8693 8671.
www.groenguide@mail.dk

Diskussionen om plantegiftes farlighed vil i evighed fortsætte, sålænge
det er tilladt og muligt for alle at købe
det i ethvert supermarked..

Læs om videnskabelige undersøgelser
af Round-up på bl.a.
www.arbejderen.dk

Kære Grundejerforeninger og alle
haveejere: fjern ukrudt med hånd-

Mariann Hahn-Thomsen
Natur- og Miljø udvalget

Tlf. 86 29 19 79
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Mårslet-piger danser sig på tv
Syv piger fra Mårslet er vilde med
dans og viser deres evner frem på
TV2 søndag 18. november kl. 10.
Seks af dem går i 7. b på Mårslet Skole, mens den syvende har gået på Skt.
Knuds Skole de seneste par år. Men
dans er noget de virkelig forstår at
lave sammen i dansegruppen Zip-it.
For to år siden sluttede de på en andenplads ved VM i hiphop- og funkdans.
”Når vi går på TV2, laver vi en kombination af hiphop- og showdans i et
program, som vores træner Anne Sofie Fisker har lavet”, fortæller Rikke
Bryder fra gruppen.
Danserne har knoklet tre timer om
ugen i de seneste to måneder for at
være klar til TV2’s nyeste ungdomssatsning DM i dansuenza.
I alt syv udsendelser præsenterer en
lang række par eller dansegrupper,
hvis deltagere alle skal være mellem
9-14 år. Tre hold dyster mod hinanden i hver udsendelse og kun dagens
vinder går videre i konkurrencen.
Men tv-udsendelserne er mere end
”bare” konkurrencer a la Vild med
Dans. TV2 ønsker selv at se mere
danseglæde, leg, holdånd og sjov end
korrekte dansetrin. Men de erfarne
Zip-it dansere rummer begge dele i
deres dans.
”Vi glæder os meget til at vise hvad
vi kan. Jeg tror, at det bliver rigtigt
fedt at prøve at være på tv. Det siger

Syv 7. klasse piger fra Mårslet og deres træner Anne Sofie Fisker har træner
hiphop- og showdans i to måneder inden de giver den gas på TV2 18. november. Foto: Lone Bryder
vores træner Katrine, der selv har prøvet det to gange i Scenen er Din, også, at det er. Hun siger også, at tvfolkene passer godt på os”, siger Rikke Bryder, der ligesom de andre deltagere må inviterer seks familiemedlemmer og venner med til optagelserne i København.
Det var dog ikke Rikke og de andre
piger selv, som meldte sig til dansuenza-konkurrencen. En af pigernes
far så omtalen af programmet, hvorefter Rikkes mor Lone meldte dem til.
”Uden at vi vidste det!”, lyder Rikkes

kommentar.
Ud over Rikke består Zip-it af Sofie
Zacho, Christina Kjærgaard, Maria
Jensen, Andrea Hviid, Pernille Holbek og Katrine Fisker.
Når udsendelsen løber over skærmen,
bliver det for øjnene af et publikum
og et dommerpanel, der består af tvværten Signe Muusmann, danseren
Sonny Freddie-Pedersen samt de to
tidligere vindere af Scenen er Din:
Sofie Østergaard og David Boyd.
Steen Bille
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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 Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
være til stede for orientering og samtale og evt. modtagelse af
arkivmateriale.
Alle er velkomne. - Næste gang er det
onsdag den 14. november - kl. 16:30 - 18
* * *

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

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

Indgangen fra skolens parkeringsplads
på Obstrupvej.
Indgangen fra skolens parkeringsplads
på Obstrupvej
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TMG - Nyt
NU
er der kun 2 ledige vagter tilbage i HalHuset, så har du lyst og tid til at bruge 2-3 timer i kiosken hver anden torsdag
(ulige uger) i tidsrummet 16.30-19.30 eller 19.30-22, så skynd dig at ringe til Kent på 86299855.
PS: Vi holder lukket på alle skolefridage…

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00

STOP OP OG HOP DAG
Lørdag d. 3. november inviterer vi i gymnastikafdelingen til vores årlige stop op og hop dag
Vi håber, at mange vil stoppe op og hoppe lidt i Hallen fra kl. 14.00 til 17.00.
Det koster 25,- for alle over 2 år.
Som noget nyt tilbyder vi Pilates Workshop to gange i løbet af eftermiddagen. Når entré er betalt vil det være gratis.
Hilsen Gymnastikafdelingen
Bente Seerup, be.seerup@tdcadsl.dk
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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Bordtennis

TMG Bordtennis
2007-08
Trænermangel – noget for dig ?
Så er sæsonen startet i TMG Bordtennis. Som sædvanlig er der fin tilslutning fra børnenes side, og i år har vi
oprettet 2 hold, der begge har mulighed for at træne 2 gange om ugen i
gymnastiksalen.
Bestyrelsen er i fuld gang med alle de
aktiviteter, som hører til i sæsonen,
planlægning af turnering, stævner, ny
spilledragt og alt det der hører med.
Vi er også i bestyrelsen tvunget til at
udføre trænergerningen for begge
hold, da vi ingen trænere har fundet.

Derfor dette nødråb til alle dem, der
måtte være interesseret:
VI BEHØVER DIG SOM BORDTENNIS TRÆNER
Du behøver ikke være ekspert (selv
om du gerne må vide lidt om bordtennis), men bare have mod på og lyst til
børn og sporten e par gange om ugen.
Du bliver kun involveret i selve træningen, men er ikke forpligtet til at
deltage ved turneringskampe og stævner.

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

Alternativet for bestyrelsen er desværre at overveje afdelingens fremtid,
og dette vil blive diskuteret på årets
generalforsamling, der kommer i starten af 2008.
Så på vegne af bestyrelsen, hermed en
opfordring om at støtte TMG Bordtennis. Meld dig som træner, vi hjælper dig selvfølgelig i gang.
Af Martin Andersen
Formand www.tmgbordtennis.dk
Mail: martin-andersen@mail.tele.dk
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Mårslets bilister og andre motoriserede
OK og Super Brugsen sponsorerer TMG
med kr. 27.696,08 i 2006/2007
I år har Super Brugsen og OK støttet
TMG med kr. 27.696,08, som resultat
af sponsoraftalen for 2006/2007 mellem TMG og OK + Super Brugsen.
OK og Super Brugsen giver et tilskud
til TMG på 5 øre for hver liter benzin
eller diesel vi tanker i Mårslet på et
TMG OK kort. Derfor tak til de af
byens borgere, der har anskaffet sig et
sådant kort.

Sådan støtter du TMG
Hvis du har et OK kort anskaffet gennem TMG, så får vi penge hver gang
du tanker i Mårslet.
Hvis du ikke har et TMG kort, kan du
henvende dig i HalHuset, hvor der

ligger foldere med vores nummer på
eller du kan maile til
kurt@kirkedal.dk.
Det koster ikke noget at tilmelde dig
ordningen, og benzinprisen er den
samme for dig som når du tanker kontant eller på et andet kort.
Hvert nyt benzinkort med TMG
Sponsornummer på giver et bonusbeløb på 150 kr. (når der er tanket 500
liter på det).
Tak til Super Brugsen, OK og byens
borgere for det dejlige tilskud til driften af TMG og HalHuset.
I alt har aftalen nu løbet 9 år, og
givet over 325.000.
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Mårslet Fritidssport er nu i gang
og der er stadig ledige pladser!

Mårslet Fritidssport – en del af en
succes
Fritidssport er et nyt tilbud, som DGI
Østjylland har taget initiativ til og
som allerede er godt i gang en række
andre steder. Det kan du læse mere
om på:
http://www.dgi.dk/oestjylland/
aktuelleprojekter/Fritidssport.aspx.
I Mårslet vil vi gerne med på vognen
og give børnene i 4.-6. klasse mulighed for at prøve en anderledes og pædagogisk ledet form for sport, hvor
kroppen og samværet kan prøves på
nye måder.
Mårslet Fritidssport – rummelig idræt
for alle
Fritidssport er både for de vilde og for
de rolige. Alle kan være med. Aktiviteterne vil afhænge af børnenes ideer,
interesser og evner, men også en masse de ikke har prøvet før. Aktiviteterne ledes i det daglige af Peter, som er
uddannet idrætspædagog.

Tid til både ro og aktivitet
Børnene i Mårslet Fritidssport kan
møde i Halhuset hver dag fra kl. 12.
Basen vil være i hemsen og hulen på
1. sal, men børnene kan også bruge
lokalet nedenunder. Når børnene møder, vil der være mulighed for at
”falde ned” over på skoledagen, lave
lektier i hulen, spille spil og hygge,
eller man kan løbe ud på banerne med
en bold under armen. Når alle er
kommet gennemføres dagens hovedaktivitet, der varierer fra dag til dag.
Hovedaktiviteten vil tage ca. 1½ time
(eksempelvis 14.00-15.30), hvorefter
der igen vil være tid til enten at tumle
videre eller fortsætte med hyggen i
Halhuset. Nogle dage kan børnene
komme i gymnastiksalen, tage i
svømmehal, dgi-huset, tennisbanen
eller helt andre steder hen. Det aftales
på forhånd.
Medlemskab
Det koster 650 kr. pr. måned at være
medlem. Man melder sig ind for en
periode på 3 måneder ad gangen. Som
medlem af Mårslet Fritidssport er

man del af at fællesskab. Men selvfølgelig kan man holde fri, bare man har
husket at fortælle det. Alternativt kan
man købe et klippekort med 5 klip for
200 kr. På den måde kan man prøve
fritidssporten uden at melde sig ind.
Der er plads til i alt 25 børn i Mårslet
Fritidssport – og der er stadig ledige
pladser. Når der er kommet 25 børn
på en given dag, kan der dog ikke
være flere med.
Så hvis dit barn kunne have lyst til at
prøve idræt på en ny måde og med
fællesskab i fokus, så er det om at
komme i Halhuset og snuppe en prøvegang. Der holdes åbent hver dag fra
12-16. I ferier dog fra 10-14. Husk
endelig en madpakke og idrætstøj og
–sko, så du kan være med.
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter, der er daglig leder, eller ringe til
Stefan Brendstrup,
der er med i initiativgruppen:
86 29 22 12

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Fra nationens stolte svane til den grimme ælling
Hvert år besøger ca. 135.000 gæster verdens længste bevarede træskib,
fregatten ”Jylland”, i Ebeltoft. - Skibet er i dag en topmoderne turistattraktion.
Det bliver med garanti en interessant
og munter aften, når direktøren for
fregatten ”Jylland” i Ebeltoft, Benno
Blæsild, kommer til Sognehuset i Mårslet tirsdag aften den 6. november.

Søslaget blev anledning til, at Fregatten i de følgende 100 år voksede til et
nationalt symbol på linie med Kronborg og Dybbøl Mølle.
Søslaget regnes herhjemme for en
dansk sejr, men den østrigske øverstbefalende, Tegetthoff blev dagen efter
forfremmet og søslaget blev i Østrig
udlagt som en stor sejr – for østrigerne!
Benno Blæsild stiller en række
spørgsmål, som han selv besvarer:

• Hvem vandt Slaget ved Helgoland
9. maj 1864?

• Hvordan kunne danmarkshistoriens

Foto: Jan Rütz

Benno Blæsild
I en causerende form bliver vi på
historiens vinger ført tilbage til dén
træfning mellem den danske Nordsø
eskadre og den allierede preussiskøstrigske flådestyrke, der den 9. maj
1864 ændrede Fregatten Jyllands
skæbne og forhindrede, at den blev
hugget op efter 15 års tjeneste, som
ellers var normalt for datidens krigsskibe.

Foto: Jørgen Lauritsen

Gallionsfiguren skuer nu kun mod
mest søsyge dronning frelse Fregatden hjemlige horisont i Ebeltoft.
ten fra at blive hugget op?
besvares både sagligt og muntert i
• Hvorfor er det rimeligt at blande
Sognehuset
statsminister Thorvald Stauning ind
tirsdag d. 6. november kl. 19:30.
i Fregattens historie?
Entré, incl. kaffe og kage:
• Hvorfor er Fregatten Jylland skyld Medlemmer
30 kr.
i, at vi i dag kan nyde et glas Ma- Ikke medlemmer 50 kr.
deira?
• Hvorfor i alverden ligger Fregatten Medlemskab, 100 kr årligt, kan tegnes
hos Ingerlise Wendland på
Jylland i Ebeltoft i dag?
tlf. 8628 2680
Disse og mange andre spørgsmål

Generalforsamling i Mårslet borgerhus
Der indkaldes til generalforsamling i Borgerhuset, Banevej 2, 8320 Mårslet onsdag den 7. november 2007.
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter. Borgerhuset er vært ved fælles spisning kl. 18.00. Vi serverer snitter samt øl og
vand. Tilmelding til spisning – max. 50 pers.
Ring til: Henrik Riising tlf. 86 20 12 43.
Alle er velkomne. Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

MÅRSLET AFTENSKOLE INDBYDER
SKAL VI SYNGE?
Det er så dejligt at synge i flok, bare vi er mange nok. Undskyld fortsat for citatfusk.
Vi har stadig mange dejlige danske sange, både ældre og nyere. Vi vil bruge højskolesangbogen, visebogen og måske
nogle, du har med…
Pia Voxtorp spiller for – og hun kender også den, du foreslår!
Entré: 20 kroner ved indgangen
Sted: Sognehuset
Tid: Onsdag den 21 november kl. 19.30 (husk at sætte kryds i kalenderen)
Vi laver en kop kaffe/the til pausen. Vil I have kage, skal I selv medbringe den.
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AKTIVITETER I NOVEMBER 2007
Mandag d. 5. november kl. 14.00
Irenes kor underholder

Lørdag d. 24. november kl. 13.30
Julemarked

Tirsdag d. 6. november kl. 10.00 – 17.00
Brugerrådsvalg

Onsdag d. 28. november kl. 14.00
Kelds kulinariske kapel

Onsdag d. 7. november kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Søndag d. 11. november kl. 14.00
Banko

Hver tirsdag kl. 09.30: i Underhuset Træværksted for
alle interesserede.

Fredag d. 16. november kl. 14.00
Syng med Uffe Torp

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
torsdag d. 1. november, d. 15. november og d. 22. november

Onsdag d. 21. november kl. 14.00
John Malm viser billeder fra Japan

Undskyldning.
Brugerrådet vil undskylde mange gange, at vi på grund af misforståelser ikke kom op i Gjern Bakker som annonceret,
men kun nåede til Gjern by på vores udflugt i september.
Undskyld!
Valg til Brugerrådet.
Tirsdag d. 6. november kl. 10.00 – 17.00 afholdes der valg til Brugerrådet ved Lokalcenter Kildevang. Man skal stemme
på 3 kandidater, for at stemmesedlen er gyldig. Valglokalet er træningslokalet.
Der er kaffe på kanden hele dagen og har man lyst og tid, kan man købe suppe og tarteletter med høns i asparges til middag i caféen.
Vi håber på en festlig dag!
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

100 år
Flagene var hejst både ude og inde
på lokalcenter ”Kildevang” i Mårslet
den 10 oktober til ære for og i anledning af Anna Lilly Petersens 100 års
fødselsdag.
Anna Lilly Petersen er århusianer fra
Frydenlund. Hun har fra 1949 og til
hun gik på pension i 1969 været selvstændig forretningsdrivende med
Schous Parfumeri på Vesterbro Torv
i Århus.

Hun har altid været særdeles aktiv, og
i pensionisttilværelsen er det - via
tilskud fra kortklubben - blevet til
utallige rejser, hvor især Grækenland,
Italien, Spanien, Østrig har været de
foretrukne rejsemål, men det er også
blevet til en tur til Canada for at besøge slægtninge.
Døtrene og de 7 børnebørn og syv
oldebørn har altid fyldt meget i Anna
Lilly Petersens tilværelse, og der var
da også dagen igennem en livlig trafik omkring hendes stue på ”Kvisten”
Vi ønsker tillykke!
JL

Anna Lilly Petersen omkranset af
børn, børnebørn og oldebørn.
(Foto: Jørgen Lauritsen)
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Mårslet Julemærket 2007
Så er Mårslet Julemærket 2007 klar til
at gå i handelen.
Det sker lørdag den 3 - 11 – 07 kl. 10
– 12 i Brugsen, hvor årets tegner, Kaj
Christensen vil signere de første ark.
Årets motiv er træskulpturen ved indkørslen til kirken.
Skulpturen er udført af kunstneren
Jørgen Rønnau, og indviet d. 21 august 2005. Skulpturen indeholder
mange
symboler, f.eks. ”M ” for Mårslet,
Mødested eller Midtpunkt.

Søndag d. 4-11 kommer Spejderne
rundt i byen med julemærket.
Herefter kan mærket købes i byens
butikker, eller bestilles på mail : nealbaek@familie.tele.dk , ved forsendelse tillægges porto.
På vegne af De Grønne Pigespejdere
og KFUM Spejderne i Mårslet
Niels Albæk
P.S. Husk Byens bedste Juletræssalg
ved Spejderhuset d. 8 & 9 december

JULEMARKED
PÅ
LOKALCENTER KILDEVANG

LØRDAG DEN 24. NOVEMBER 2007 KL. 13.30 – 15.30

JULEMARKED I KÆLDEREN
Salg af bl.a. julekort, nisser, engle, kalenderlys, marmelade, småkager.

JULESTUE I AKTIVITETSCENTRET
Stor tombola, Amerikansk lotteri, gløgg og æbleskiver

DER ER MASSER AF HYGGE OG TRADITIONER
ALLE ER VELKOMNE!
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Nyt fra Mårslet Kunstskole
MÅRSLET KUNSTSKOLE har inviteret efterårets blade ind på Kunstskolen. Kunstskole 50+ arbejder koncentreret med maleri i
bevægelse, Kunstskoleholdet for de 7-12 årige har i oktober måned lavet Arkitektur og by projekt. Byen udstilles i forhallen i November og har titlen ”Mit hus – vores by”. 3 kunstnerværksteder er lejet ud, og alle er inviteret til at give sit bidrag til den anderledes ”Julestue”, d. 25. November. Når Flaget er ude arbejder vi eller der er undervisning. Kig forbi, se de løbende forandringer på
væggene, få en kop kaffe i Kunstcafeen til en femmer, når der ikke er undervisning.
WEEKEND D.10. OG 11. NOVEMBER KL. 9-12
VOKSEN – BARN SKULPTUR
Vi skaber skæve fortællinger og laver form, figurer og skulpturer med ler, tråd og alverdens genstande.
Pris pr. par kr. 500,- - 2 børn kr. 650 incl. materialer.
TIRSDAG D. 13. NOVEMBER KL. 20.00
FOREDRAG: Børn og kreativitetsudvikling
Hvordan skaber børn? Hvad kan børn bruge sine kreative evner til? Hvilken livsopfattelse adskiller børn og voksne? Hvordan går
jeg med i legen? Indeholder eksempler med maleri og skulptur lavet af børn på kunstskolen.
Foredragsholder: Kunstner Anne-Mette Sørensen Entré ved indgang: kr. 100,ONSDAG D. 14. NOVEMBER KL. 14.30-17.05 (ÆNDRET START-TID)
KUNSTSKOLE (FRA 5-7 ÅR) STARTER
LØRDAG D. 17. NOVEMBER KL. 10-15
ÅBENT VÆRKSTED FOR VOKSNE– skulptur
Introduktion i skulpturarbejde med alverdens genstande, pap, hønsetråd, som vi sætter sammen med snor etc.
Det er også muligt at arbejde og få feedback på maleri. Pris: kr. 425,- incl. mat, frugt, kaffe, the.
NYHED: MUSISK BØRNETEATER SØNDAG D. 18. NOVEMBER KL. 15.
Soria Moria Slot – om drengen Halvor, som på sin rejse bl.a. møder en smuk prinsesse, en kæmpe trold med 3 hoveder og en
heks. For de 4-7 årige. Arrangeret i samarbejde med Eventyrværkstedet v./ Ditte Aarup.
Billetpris ved indgang kr. 40 pr. person
SØNDAG D. 25. NOVEMBER KL. 10-17
JULESTUE FOR HELE FAMILIEN
Lav et anderledes maleri til bedste i julegave, se på kunst og håndværk fra tilknyttede kunstnere i huset. Lav spændende julepynt
af skrot. Gløgg og lækkerier. Betaling af materialer ved boder.
Gratis éntre.
MÅRSLET KUNSTSKOLE, HØRRETVEJ 61, 8320 MÅRSLET WWW.MAARSLETKUNSTSKOLE.DK
IDE, KREATIVITET, UDVIKLING – KURSER OG ARRANGEMENTER TIL PRIVATE OG VIRKSOMHEDER
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Torsdag den 1. november kl. 19.30 (*)
Pierre Dørge og New Jungle Orchestra
Fredag den 2. november kl. 19. 30 (*)
Danmarks Radios Pigekor
- giver koncert under ledelse af Michael Bojesen
Onsdag den 7. november kl. 19.30
Litteraturaften
Oplæsning v/ Naja Marie Aidt, Helle Helle og Pia Juul
Torsdag den 8. november kl. 19.30
Terror i Europa: Hvem, hvad, hvorfor?
Foredrag v/ terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen
Onsdag den 28. november kl. 19.30 (*)
Blanco y Negro
Cubansk jazz

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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