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At stå på Jelshøj sådan en smuk og klar nytårsaften det er bare helt fantastisk flot. Efterhånden er der flere og flere der har taget denne tradition til
sig – og traver eller kører til Jelshøj når det nye år skal skydes ind - og
det er jo bare så herligt !!
Og hvad bringer så dette nye år for Mårslet og omegn??
Ja – noget af det ligger ganske klart – blandt andet -..
Der vil blive taget hul på at få linjeføringen af Beder-Beringvejen til at
være mere end foreløbige streger på et gammelt kort.
Forlægning af Sletvej vil gå i gang.
Indvielse af cykelstien fra Mårslet til Testrup og retur
Høringssvarene (og der var mange) til Planstrategien, som er forløber for
den egentlige kommuneplan – vil blive indarbejdet, og planen udsendt i
endnu en høringsfase.
Flere lokaler til Mårslet Skole

Fotos: Jørgen Lauritsen

Og dejligt, at der nu er ved at komme gang i at forbedre de trafikale forhold i midtbyen – det har da også pint på længe !
Men endnu vigtigere er det, at forbedringer/ændringer sker med respekt
for de kvaliteter der er kendetegnende for området, og som er medvirkende til, at rigtigt mange har valgt at bosætte sig her.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.

I kommuneatlasset fra 1998 står bla.:

Forsidebilleder

Mårslet er placeret i en særdeles smuk landskabelig sammenhæng og i
et lille dalstrøg, der gennemstrømmes af Giber Å. Den ældste bebyggelse ligger i lavningen omkring åen, der ellers er ført gennem byen i et
Deadline er den 10. i måneden for stof til
åbent grønt bælte.
efterfølgende nummer.
Det gamle vejnet kan endnu ses i byens struktur, men bebyggelsen er i
Udkommer hver måned i et oplag på 1925 det væsentligste præget af den byudvikling, der fandt sted efter Odderstk.— dog ikke i januar og august.
banen blev anlagt i 1884.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

Så lad os i fællig værne om den gamle bymidte – de grønne kiler – og
den smukke Giber Å –
Det vil gøre at Mårslet fortsat og med god grund vil være et af de
mest ”ombejlede” områder i Århus Kommune.
Margrethe Bogner
Hørret Byvej 13
Medlem af Århus Byråd

Tryk: Werks offset A/S 86 27 54 59

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

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

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

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

dybvad@post9.tele.dk
vest@post.tele.dk
ksm@agurk.dk
kurt.soe@mail.dk
emma.soe@mail.dk
php@mginnovation.dk
advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk
balle18@mail.dk
jacoblind@tdcadsl.dk
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Stort og småt fra Fællesrådet
Optagelse af foreningen ”8320.dk”
som medlem
Foreningen 8320.dk har søgt om optagelse i Fællesrådet. FU har besluttet,
at foreningen optages. Denne beslutning skal godkendes på det kommende repræsentantskabsmøde.
FU gør opmærksom på, at der i foreningens formålsparagraf er angivet,
at der er projekteret en vej i det område, der i 70’erne blev reserveret til en
omfartsvej. Dette er ikke tilfældet.
Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet bør som
udgangspunkt afholdes sidste tirsdag i
februar. Den 26. februar afholder
kommunen imidlertid møde for fællesrådene. På grund af vigtigheden af
dette møde afholdes repræsentantskabsmødet derfor 27. februar i stedet.
Ivan Dybvad genopstiller ikke som
formand. Kirsten Tolstrup genopstiller ikke som suppleant og pladsen
som næstformand er ikke besat efter
at Tina Vestergaard stoppede.
Trafikken i Mårslet
- Jacob Lind har skrevet til kommunen angående beplantningen som
vokser ud over fortovet på Hørretvej
mellem rundkørsel og fjernvarmestationen.
Kommune har meddelt Jacob at man
har besigtiget fortovet og er enige i at
der skal klippes ind, hvorfor man har
tilskrevet ejeren om at få det gjort.
- Trafikkampagnegruppen gentog
lyskampagnen fra sidste år ved skolestart efter nytår. Der blev sat blus ved
brændpunkterne: jernbaneoverskæringen på Hørretvej, fodgængerfeltet ved
kiosken, skolestien på Obstrupvej og
ved skolens indkørsel på Testrupvej.
Desværre var vejret ret blæsende de
dage!

Giv en

- Fællesrådet vil opfordre skolen til at
arrangere fællesindkøb af trafiksikre
veste. Emma Søe tager kontakt.
- Efter pres fra Trafikudvalget er
etablering af fortov langs Tandervej
endelig igangsat. Desværre er det den
private udstykker, der skal tage initiativ til etableringen af fortovet ved
Nymarks Allé kvarteret. Trafikudvalget opfordrer Århus kommune til at
presse mest muligt på for at få klaret
dette sidste stykke også.
- Ændring af Banevejs udmunding i
Hørretvej er udført.
- Sti nord og vest for Agervej kvarteret er blevet asfalteret. Dermed er
endnu et af projekterne i Trafiknotatet
realiseret.
- 10’erens endestation er flyttet, så
den nye holdeplads på Nymarks Allé
er taget i brug. Der er ikke endelige
planer for området ved den gamle
endestation.
- Vi har modtaget en henvendelse om
krydsning af Hørretvej med den nys
etablerede skolesti ved jernbaneoverskæringen. Der forekommer farlige
situationer, ikke mindst når skolebørn
blot følger efter hinanden uden at være tilstrækkelig påpasselige. Trafikudvalget vil overveje, hvad der kan gøres for at forbedre sikkerheden.
- Sti mellem Testrup og Mårslet er
under etablering.
- Kurt Søe tager kontakt med Trafik&Veje så vi sammen kan afholde
et statusmøde for at sikre koordinering i de kommende tiltag.
- Ivan Dybvad skriver til Teknik &
Miljø og anmoder om, at der i 2. udkast til ny kommuneplan præciseres
hvad der menes med at Beder/
Beringvejen skal være en ”højklasset”
vej, som beskrevet i 1. udkast på side
61 under trafikstrategi.
Birte Halvorsen, Kurt Søe og Ivan
Dybvad deltager i et møde den 16/1

MÅRSLET FÆLLESRÅD
med trafikleder Ango Vinther, Århus
Sporveje, om den kollektive trafik.
- Der er nu 1825 husstande i 8320
Natur og miljø
Området mellem OK-tanken og Hørretvej er blevet renoveret. Der er
plantet bøgehæk og bliver sået græs.
Der skal desuden plantes et træ på
området.
Der er et problem ved stien fra Hørretvej til Torvet: Cyklister kører
udenom sikkerhedsværnet og har derved lavet ”nye” stier. Desuden er der
gående, der føler sig generet af cyklister på stien. Vi vil forhøre kommunen om nogle ”chikaner”.
Fritidssport
Der er stadig gang i gruppen og man
vil evt. prøve at genstarte aktiviteten
til næste skoleår.
Velkomstpjece
Pjecen vil hvert år blive opdateret og
indsat som midterside i et af sommernumrene af Mårsletbladet. Derudover
vil den kunne findes fast på
maarslet.net
I dette nummer af Mårsletbladet opfordres erhvervsdrivende i området til
at give sig til kende, så vi kender de
”butikker”, der ønsker at være med i
pjecen.

til Mårsletbladet

KS / KSM
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Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd
MÅRSLET FÆLLESRÅD

Onsdag den 27. februar 2008, kl. 19,30
i Mårslet Borgerhus
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent.

3.

Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes § 3, stk. 2.

4.

Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere.

5.

Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.

6.

Regnskab:
A.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
B.
Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse.
C.
Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Flagallé til godkendelse.

7.

Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.

8.

Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det
kommende år.

9.

Valg til forretningsudvalget, jf. vedtægternes § 6, stk. 4:
Formand, valg for to år.
På valg er Ivan Dybvad (genopstiller ikke)
Næstformand, valg for et år.
Ekstraordinært valg.
Kasserer, valg for to år.
På valg er Keld Schmidt-Møller (villig til genvalg)
FU-medlem, valg for to år.
På valg er Emma Søe (villig til genvalg)
1. suppleant, valg for to år.
På valg er Kirsten Tolstrup (genopstiller ikke)

10.

Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5:
Revisor, valg for to år.
På valg er Finn Jacobsen.
Revisorsuppleant, valg 1 år.
På valg er Finn Smerup

11.

Evt.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Forretningsudvalget for Mårslet Fællesråd
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Ta’ med til Prag direkte fra Mårslet
18. maj – 25. maj 2008
8 dages indholdsrig tur, bus fra Mårslet, fly fra Billund.
En forårstur med oplevelser udover det sædvanlige.
Turpris: kr. 5.995,-. Inkluderer bus Mårslet-Billund t/r, fly Billund – Prag t/r, bustransfer
lufthavn – hotel t/r, 7 hotelovernatninger i db.-vær. på 3* hotel centralt beliggende i Prag,
morgenmad, 2 middage, omfattende udflugtsprogram med lokal Mårslet guide på hele
turen, alle skatter og afgifter.
Rekvirer dagsprogram på 40 26 86 04 eller mail: mogenslassen@webspeed.dk
Teknisk arrangør: Mangaard Travel Group A/S. Medlem af Danmarks Rejsebureauforening og Rejsegarantifonden
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Dråben
Miljø i Mårslet
Natur- og miljøgruppen, som er en
gruppe under Mårslet Fællesråd, søger nye medlemmer.
Gruppen består af:
Kirsten Tolstrup,
86 295 390
Jørgen B. Andersen,
86 296 264
Marian Hahn-Thomsen, 86 295 792
Karin B. Björnsson,
86 72 1 104
Ulrik Björnsson,
86 72 1 104
Emma Søe,
86 292 505
Klaus Petersen,
22 308 656
Gruppen er åben for optagelse af nye
medlemmer. Man kan henvende sig
til én af ovennævnte.
I natur- og miljøgruppen har vi talt
om, at det kunne være udviklende for
miljøarbejdet i vores lokalområde at
få nye interesserede mårslettere med i
arbejdet. Nye øjne ser andre ting, nye

idéer kan opstå, vort arbejde og vore
visioner kan få andre indfaldsvinkler.
Jo flere vi er, jo stærkere står vi overfor kommunen, når vi søger at få gennemført nogle ønsker.
Vi holder ordinære møder ca. én gang
om måneden, undtagelsesvis i sommerperioden. I perioder, hvor der arbejdes med kampagner o.l., er der
møder lidt oftere.
Lige nu vil vi ikke fortælle en masse
- men blot sige, at det er dejligt, når
nye ansigter dukker op. Alle med interesse for naturen kan være med –
uanset alder.
Vi er så heldige i gruppen, at vi altid
har noget at gå i gang med, stort og
småt, og vi bestemmer selv, næsten
alt - vi tager selv initiativerne og ind i

mellem træder mårsletterne til, når
der skal ydes fysisk assistance. Mange er meget interesseret - vi føler på
mange områder, at vi har vinden i
ryggen, når vi vil naturen og miljøet
det godt. Og så er der enkelte, hvis
holdninger vi naturligvis gerne vil
påvirke, men det er jo også en udfordring.
Hvis vi ikke har tid til at lave noget,
så kan vi også lade være - der skal
både tid, lyst og entusiasme til for at
det er sjovt og givende.
Så kig forbi en dag vi har møde, hvis
du får lyst. Vore referater står på
hjemmesiden, hvori også dato for næste møde er anført. Ellers kan det oplyses hos ovennævnte.
Natur-og miljøgruppen i Mårslet
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Giv en
Føler du, at du følger med i den debat
og de aktiviteter, som foregår i Mårslet og omegn?
Svarer du ja, er du måske også villig
til at bidrage økonomisk til Mårsletbladet, og dermed sikre økonomisk
stabilitet for bladet.
For 10 år siden blev Mårsletbladets
Venner oprettet med det formål at
bidrage økonomisk til bladet.
Støtten gennem de 10 år har gjort, at
bladet i dag har en stabil økonomi, og
lige de ekstra ressourcer der skal til,
så vi næsten hver gang kan udgive et
blad på 40 sider og ikke skal klemme
det sammen til det mindst mulige. For
7 år siden var det normalt at bladet

9

til Mårsletbladet
var på 28 sider, men sideantallet er
støt og roligt vokset til omkring 40
sider pr. gang. Denne udvidelse ville
ikke være økonomisk muligt, hvis vi
ikke havde den fornødne økonomi til
det. Hvilket vi takket være Mårsletbladets Venners bidrag har været i
stand til.
Gennem de sidste 3 år er antallet at
husstande i Mårslet steget med godt
300, så vi nu snart runder 1850 husstande i Mårslet. Denne stigning gør
at omkostningerne til trykning og udbringning naturligvis er steget markant, mens det er de samme annoncører og bidragsydere som Kirken, Skolen, TMG og Fællesrådet der skal bæ-

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

re disse udgifter for at der kan blive
balance i økonomien.
Bidragene fra disse ydere er da også
sat lidt i vejret for det kommende år.
I bladet finder du et indbetalingskort.
Indbetaler du f.eks. 100 kr. via posthus, bank eller via netbank, (reg. nr.
5072 konto nr. 1091531) er du med til
støtte bladet og dermed skabe økonomisk stabilitet for bladet.
Alle bidragsydere skal fra Bladet have en rigtig stor tak, og vi vil gøre
vort til at vi også fremover får et godt
Mårsletblad.

10

MÅRSLET-bladet Februar 2008

Fibernet til Mårslet C
Nu giver Østjysk Energi forbrugerne i Mårslet C mulighed for at spare penge på tilslutningen til fibernettet. Tilmelder man sig inden d.
29. februar, er tilslutningen nemlig
gratis. Besparelse: 9.500 kr.
I 2007 trådte forbrugerne i Mårslet
Syd ind i fibernettets mangfoldige
verden af underholdnings- og informationsmuligheder. Og i 2008 får
deres naboer i Mårslet C også tilbuddet om en gratis tilslutning. Under
navnet Profiber tilbyder Østjysk Energi en opkobling, som giver adgang til
internet, tv og telefoni i et og samme
kabel. Det hele transmitteres via optiske lysledere, der kan sende data med
lysets hastighed - det gør fibernettet
til det hurtigste net nogensinde.
Østjysk Energi udruller i disse år fibernet i hele forsyningsområdet, og
mange husstande har allerede fået
glæde af internet med hastigheder på
op til 20 Mbit/s – både på up- og
download, et bredt udvalg af tv kanaler samt billig telefoni.
- Fibernettet er en anledning til at vinke farvel til parabolen, de dyre telefonregninger og den langsomme in-

ternetopkobling. Med fibernettet kan
man få fuld glæde af hverdagens udbud af information og underholdning,
samtidig med at man gør hjemmet
klar til fremtidens kommunikationssamfund, siger Jonas Søndergård,
informationschef hos Østjysk Energi.
Enkel tilslutning
Som andre kabler skal også fibernettet graves ned i jorden. Men når først
nettet er i jorden, er resten imidlertid
temmelig enkelt: Østjysk Energi graver rør helt hen til muren, blæser fiberkabler igennem rørene og fører
dem ind i huset, hvor de sluttes til en
hjemmecentral i husets bryggers eller
teknikrum. Og så er man klar til at se
tv, tale i telefon og surfe, lige så meget man vil.
- Alle forbrugere i Mårslet C, som har
mulighed for at komme på fibernettet
først i 2008, har i januar modtaget et
brev med informationsmateriale og
tilmeldingsblanket. Indsender man
blanketten inden d. 29. februar, er
tilslutningen gratis. Melder man sig til
senere, koster tilslutningen 9.500 kr.
Det er altså en betydelig fordel allere-

de nu at blive koblet til, forklarer Jonas Søndergård.
Hvis man vil vide mere om fibernettet, kan man møde op til et af Østjysk
Energis informationsmøder. Datoer
og tidspunkter er blevet sendt til alle
forbrugere sammen med tilmeldingsblanketten. Derudover kan man til
enhver tid kigge forbi Østjysk Energi
på Knudsminde i Odder, hvor man
med egne øjne kan opleve de skarpe
tv-billeder og de hurtige internethastigheder.
Læs mere om priser og produkter på
www.profiber.dk eller på Østjysk
Energis hjemmeside www.oestjyskenergi.dk.
Tilbuddet om tilslutning til fibernettet
gælder i denne omgang kun forbrugere i Mårslet C. Er man i tvivl om,
hvorvidt man hører til det nye udrulningsområde, kan man besøge
www.oestjysk-energi.dk
For yderligere information: Kontakt
venligst Jonas Søndergård på
87801177.

MÅRSLET VANDVÆRK I/S
GENERALFORSAMLING
Torsdag, d. 6.3.2008 kl. 19,30 i Mårslet Borgerhus.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger
før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet.

PRISER 2008
Fast afgift, almindelig måler, pr. år ……………………………….. kr. 375,00
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter ….. …………………………... kr. 35,84
Incl. moms.

BETALING 2008
D. 11.02.2008, d. 10.06.2008, og d. 10.10.2008.

KONTAKT
Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888
Karl Jørgen Jensen, kasserer, tlf. 86296714
Kaj J. Lambertsen, vandværkspasser, tlf. 86298688
E-mail: maarsletvand@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
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MultiHalprojektet mobiliserer
Efter en kort, men tiltrængt juleferie
er Multihalprojektet igen oppe i omdrejninger. Efteråret 2007 bar præg af
organisering, diskussion om økonomi
og forberedelse af vigtige aktiviteter.
De mest væsentlige aktiviteter nu i
foråret er at få skabt et decideret prospekt som kan bruges i kontakt med
Århus Kommune, andre finansieringskilder og endelig alle de fremtidige brugere af Multihal i Mårslet.
Prospektet, eller beskrivelsen af forslaget til ny Multihal er afhængig af
at vi beslutter, hvilke aktiviteter som
skal rummes, og hvordan faciliteterne
er indbyrdes forbundet. Det er også
meget vigtigt at vi kender til hvordan
hallen skal finansieres og hvordan
den fremtidige driftsøkonomi vil
komme til at se ud. Idégruppen arbejder derfor aktivt på at beskrive de
forskellige organisationers og gruppers behov for idræt, kultur og oplevelser. Gruppen arbejder også på at se
hvordan udbygningsplanerne på Mårslet Skole kan kombineres med planene for Multihal-projektet. Det er et
stort og tidskrævende arbejde og kortlægningen foretages som en naturlig

fortsættelse på borgerundersøgelsen
fra 2006.
Økonomigruppen begynder at få et
billede af hvordan finansieringen af
Multihallen kan være. Projektet er i
dialog med fritidsforvaltningen i Århus Kommune for at se, om der kan
findes kommunale midler til opgaven.
Tilsvarende forbereder vi ansøgninger
til forskellige finansieringsinstitutioner, som vi tror, kan være interesserede i at bidrage til projektet. Fælles for
alle, som skal være med til at finansiere projekter er dog en forventning
om, at vi Mårsletborgere i væsentlig
grad og meget konkret bakker op om
projektet, enten ved økonomisk bidrag eller arbejdsindsats ved planlægning og opførelse. Multihalprojektet
skal derfor i foråret 2008 forberede en
storstilet lokal indsamling som bør
fremskaffe et antal millioner kroner
over 2 år (vi er pt. 1850 husstande i
Mårslet …). Vi er i projektet enige
om, at indsamlingen først starter efter
at projektbeskrivelsen (prospektet) er
på plads. I ventetiden er vi meget taknemlige for at eventgruppen sørger
for at skaffe opmærksomhed om pro-

Anette Krogh
Massageterapeut

Wellnessmassage
Klassisk Nordlysmassage
Coaching samtale
Hulvej 4, Mårslet
Tlf. 50 56 88 42
www.nordlys.dk (se ”anbefalede terapeuter”)

jektet ved planlægning af forskellige
arrangementer. Allerede nu er der
planlagt ølsmagning i HalHuset den
29. februar i forbindelse med TMG’s
140 år jubilæum i maj, og Multihalprojektet står igen bag Sct. Hans
arrangementet på boldbanerne. Ved at
deltage i disse arrangementer bidrager
du således dels med økonomi til projektet, men også med opbakning til
alle dem som kæmper for at få realiseret et nyt mødested i Mårslet for
idræt, kultur og oplevelser.
Alle de ovenstående aktiviteter kræver en ganske stor indsats fra frivillige i Multihal-projektet. Vi har en god
projektorganisation som tager fat og
løser opgaver, men det er et langsigtet
arbejde og vi trænger flere ildsjæle og
frivillige i arbejdet.
Læs derfor gerne mere om projektet
på www.multihal.nu og se om der
ikke kan være opgaver, hvor netop du
kan gøre en forskel.
Sjur Fitje
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Lys i en mørk tid
D e første tre skoledage i det nye år
blev elever og medarbejdere mødt
med levende lys på trafikknudepunkter i forhold til elevernes skolevej,
Det var trafikudvalget under Mårslet
Fællesråd, som på denne måde ville
gøre opmærksom på de svage trafikanter. Udover at sætte fokus på børn
og unge i trafikken i den mørke tid,
var det også meget stemningsfuldt og
dermed en god oplevelse.

Madpakkeordning
Siden august sidste år, har der været
et pilotprojekt på Beder Skole og
Malling skole, hvor forældrene over
nettet kunne bestille madpakker til
deres børn. Fra uge 9 er Solbjergskolen og Mårslet Skole også med. Bestillingen afgives over nettet i ”Din
Skolebutik”, hvor man også vil kunne se menuforslagene og prisniveauet. Madpakkerne skal bestilles senest
om onsdagen med udlevering den
følgende mandag. Vi ved ikke hvor
stor efterspørgslen vil blive, men indtil videre vil udleveringen af madpakker ske i kantinen uden for den egentlige kø. Der vil komme nærmere besked på forældreintra.

åben i november måned i frikvarteret
kl.12.45-13.00. Det var aftalen, at det
kørte som en forsøgsordning, der skulle evalueres efter en måned. Den samlede omsætning i de fire uger var 1816
kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig
omsætning på 90 kr. for de 15 minutters ekstra åbningstid om dagen. Ifølge
kantinen var det primært salg af drikkevarer som f.eks. varm kakao, og kun
enkelte elever købte mad. Vi har derfor
besluttet, at det er bedre at se på muligheden for at opsætte en kakaoautomat,
og det arbejder vi videre med.

Indskrivning
Indskrivningen af elever til kommende
børnehaveklasse fandt sted den 15. og
16. januar. Antallet af indskrevne børn
vil komme på skolens hjemmeside og
på Mårsletwebben, hvor jeg vil komme
med et forsigtigt gæt på antallet af
klasser og klassestørrelse. Det vil nok
blive meget usikkert i år, da vi må formode, at der kommer løbende tilgang i
forbindelse med indflytning i de nye
boligområder. Vi har stadig ikke fået
det ryk ind af nye elever, som vi havde
forventet, men noget kunne tyde på, at
det er familier med børn, der først skal
starte i skolen i de kommende år, der er
flyttet til området indtil nu.

Kantinens åbningstid.
Efter ønske fra elevrådet var kantinen

de sidste måneder forberedt sig på,
hvad de skal gøre i forbindelse med
brand på skolen ud fra den fælles
brandinstruks. Med baggrund i skolebrande er der kommet et øget fokus
på, at alle skoler afholder jævnlige
brandøvelser. Mårslet Skole er i det
store hele en étplans skole med mange udgange, men derfor er det alligevel vigtigt, at elever og ansatte ved,
hvad de skal gøre, hvis uheldet er
ude, så det kan foregå så sikkert som
muligt.
Vi vil derfor i løbet af foråret afholde
en brandøvelse, som involverer alle
elever. Tidspunktet vil ikke være
kendt af eleverne på forhånd.

Brugertilfredshedsundersøgelse
Vi kender ikke resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen, og der vil
sikkert gå et par måneder, inden den
bliver offentliggjort. Deltagerprocenten lå forholdsvis højt på Mårslet
Skole, og vi vil hermed gerne sige
tak for hjælpen til forældrene for deres deltagelse.

Skolefest
Der er skolefest onsdag den 12. marts
for 0.-4. kl. og torsdag den 13. marts
for 5.-9.kl.. Temaet er i år ”Aladdin”.
Program følger.

Brandøvelse
Alle klasser og SFO´s afdelinger har i

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24
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Nyt fra
Forældremøde/
forældrerådsvalg

mange tak for.

Fest i SFO

Tirsdag d. 9. oktober var der indkaldt
til det årlige forældremøde i SFO.
Det blev afholdt stuevis for at give
mulighed for at gå i dybden med hver
enkelt børnegruppe. Der blev blandt
andet talt om trivsel, pædagogiske
handleplaner og aktivitetsplaner.
Samme aften var der valg til forældrerådet, i kan se de valgte på SFO’s
hjemmeside, Skoleporten. En hel del
af jer forældre mødte op denne aften,
vi er meget glade for jeres deltagelse
i sådanne arrangementer.

Torsdag d. 8. november havde vi arrangeret fest i kantinen i anledning af
sammenlægningen af SFO og Asgaarden. Alle børn fra 0. til 4. klasse var inviteret og de fleste af dem mødte op.
Vi havde besøg af diskoteket
”Flashback” som lavede musik- og lysshow og derudover arrangerede lege og
konkurrencer. Det var en rigtig hyggelig aften, hvor der blev danset, leget og
løbet på gangene… Vi havde ønsket os
pizza/pølsehorn til et madbord, det var
der heldigvis mange af jer forældre der
var behjælpelige med, det skal i have

Juletid
Alle stuer er i fuld gang med årets julegaveværksteder, og derudover vil
der også blive julehygget her i december. Vi holder vores årlige julearrangement tirsdag d.11. december,
hvor vi fejrer julens komme stuevis.
Vi glæder os til en hyggelig julemåned og vil hermed gerne ønske alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
DIDDE, Grøn stue

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Annoncepriser og størrelser for år 2008.
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms.
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes.
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i postnummer 8320 Området
Oplaget er 1900 stk. pr. gang

6,00 x 2,5 cm
6,00 x 5,5 cm
6,00 x 8,5 cm
6,00 x 11,5 cm
6,00 x 14,5 cm
9,25 x 2,5 cm
9,25 x 5,5 cm
12,5 x 2,5 cm
12,5 x 5,5 cm

kr. 1.250
kr. 1.875
kr. 2,275
kr. 2.800
kr. 3,275
kr. 1.675
kr. 2,275
kr. 1.875
kr. 2.900

12,5 x 8,5 cm
12,5 x 11,5 cm
12,5 x 14,5 cm
19,00 x 2,5 cm
19,00 x 5,5 cm
19,00 x 8,5 cm
19,00 x 11,5 cm
19,00 x 14,5 cm
19,00 x 27,0 cm

Annoncer sendes til en af nedenstående.
Bladets adresse:
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5
8320 Mårslet
Tlf: 86 72 20 00
E-mail:

Annoncer&Økonomi
Jacob Lind
Præstegårdsvej 7 c
8320 Mårslet
Tlf: 86 29 26 06
E-mail:

indlaeg@maarslet-bladet.dk

jacoblind@tdcadsl.dk

kr. 3.750
kr. 4.475
kr. 4.950
kr. 2,250
kr. 3.750
kr. 4.575
kr. 5,450
kr. 6,750
kr.12.000
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Foredrag om Ole Lund Kirkegaard af
Anne Lise Kirkegaard

www.maarslet-skole.dk

Med støtte fra MSV.

E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Den 27/11 holdt Anne Lise kirkegaard
foredrag på Mårslet skole. Vi fik af
vide at Ole skiver meget om sin barndom. Han bruger fx navne fra hans
barndom i historierne. Fx i Gummi
Tarzan. Ole lund kirkegård døde på en
kirkegård fordi han faldt om, næste
morgen fandt de ud af at han var frosset ihjel.
Lille Virgil var den første bog han
skrev. Frode og alle de andre rødder
nåede han ikke at skrive færdig. Hans
yndlingsbog var Otto er et næse-horn.
Hans største drøm var at skrive en
tegnserie om Lille Virgil.
Astrid og Emilie 3.a
D.27/11 havde 3. klasserne besøg af
Anne Lise Kirkegaard.
Hun fortalte en masse som vi ikke vidste. Det var meget spændene, og hun
fortalte også hvordan han døde. Det
var egentlig en ret dramatisk død. Han

døde en dag, da han kom hjem en aften.
Han boede nemlig ikke sammen med sin
familie, fordi han drak lidt for meget.
Den dag han døde var en snevejrsdag.
Han blev dårlig, og han faldt om i sneen
og han frøs ihjel.
Nå men nu skal vi høre lidt om bøgerne.
Jeg starter med at fortælle om Gummi
Tarzan. Gummi Tarzan blev skrevet til
dem som ikke var så gode i skolen.
OLES LIV.
Ole havde en ven som faktisk også hed
Ole. Ole og Ole var
bedste venner, og en gang havde de gjort
noget som de ikke måtte.
De havde bundet en eller anden pige fast
til en pæl, og så skulle de til at tænde et
bål. Det var første gang og sidste gang
de gjorde det
Den bog som jeg bedst kan lide er lille
Virgil.
Skrevet af Karoline 3a

Mårslet Skole

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

16

MÅRSLET-bladet Februar 2008

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 13. februar
* * *

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

Giberåen og Obstrupvej set mod vest omkring 1900. Billedet er
taget ud for kirken, og huset i baggrunden er det velkendte, lille
stråtækte hus ”Aabo”, der ligger der den dag i dag. Her er det
dog uden kvistvinduet, som er kommet til senere.

Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet
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”Fri os fra traditionerne.”
Sådan lød overskriften på Samvirkes
nummer 1, januar 2008. Inde i bladet
var der så en lang artikel, hvor journalisterne argumenterede for, at stat og
kirke skulle adskilles. Hovedargumenterne var de sædvanlige: 1) vi lever i et
multireligiøst samfund, 2) det er udemokratisk, at folkekirken har en særstatus, 3) det er urimeligt, at ikke folkekirkemedlemmer er nødt til at
lade sig registrere på et kirkekontor.
Jeg er uenig i artiklens konklusion, for
jeg går stærkt ind for at bevare de gode
traditioner.
Personregistrering.
Det er rigtigt, at alle fødsler og dødsfald registreres på et kirkekontor. Det
er også rigtigt, at navngivning og navneændringer foretages på et kirkekontor (foruden selvfølgelig alle kirkelige
handlinger). Det er civilregistreringen,
der er en anstødssten for ikkemedlemmer. Det har jeg lidt svært ved
at forstå. På kirkekontoret møder man
enten en præst, en præstesekretær eller
en kordegn, der behandler sagen helt
professionelt. Der tales ikke om kirkelige eller religiøse spørgsmål. Der foretages en nøgtern ekspedition, som følger helt bestemte regler. Kirkens personale er her blot statens neutrale servicemedarbejdere. Man kan også vælge, at få sagerne ordnet via nettet. Denne selvbetjenings-agtige måde at gøre
tingene på vil blive mere og mere udbredt, og det betyder jo så, at man ikke
behøver at bevæge sig ind på et kirkekontor. Så jeg har lidt svært ved at se,
hvad problemet er! Hvorfor lave om på
en tradition og rutine, der fungerer
godt?
Folkekirkens særstatus.
Det er rigtigt, at der i grundloven står,
at folkekirken understøttes af staten.
Der er stadig særregler for folkekirken.
Det er efter min mening en god traditi-
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Jeg er rigtig træt af den hovskisnovski
holdning, hvor man nedladende siger,
at folkekirkemedlemmerne ’bare’ følger traditionen, når de f.eks. får deres
børn døbt. Ja, og hvad så – det er da
utrolig godt, at man får sit barn døbt,
fordi det er en tradition. ”Jamen,” indvender kritikerne, ”de mener jo ikke
noget med det!” Men jeg siger: Hvem
kan tillade sig at sætte sig til dommer
over andres motiver og inderste tanker!
Det afgørende efter min mening er,
hvad folk rent faktisk gør: De sender
bud efter præsten, sætter tid af til en
god samtale, bevæger sig hen til kirken
og op til døbefonten og får deres barn
døbt. Sådan! Det skal ingen foragte.
Jeg bliver altid meget vred, når kritikere nedgør folkekirkemedlemmerne
med betegnelsen ’vanekristne’, eller
’firehjulskristne’ (altså man kommer til
kirke i barnevogn, brudebil og rustvogn). Hvad er der galt ved gode vaner? Hvorfor skal vi opfinde verden
hver eneste dag? Hvorfor skal vi være
så originale alle sammen? Hvorfor kan
vi ikke give os selv og hinanden lov til
at hvile i vanen, traditionen, den årlige
rytme i tillid, at der er noget større og
andet til, end det vi selv kan opfinde?

on. Men jeg ønsker ikke at diskriminere mindretalskirkerne. Der skal være
klare og gode regler for dem. Det er
demokratiets særkende, at man behandler anderledestænkende mennesker ordentligt, og at der er plads til
dem. Men det er også fair, når 83% af
befolkningen er medlem af folkekirken, at staten her påtager sig et særligt
ansvar. Dertil kommer, at mange ikke
medlemmer forstår sig som kulturkristne, der også benytter sig af kirken og
kommer til koncerter og kirketeater,
ligesom rigtig mange nyder synet af de
smukke kirker i kulturlandskabet. Der
er her en fælles kulturel arv – uanset
om man er medlem eller ej, uanset om
man er troende eller ej – at tage vare
på. Derfor er det naturligt, at staten
støtter en gammel kulturinstitution – af
historiske, kunstneriske og nationale Individualistiske samfund.
Det, der for alvor gør det svært at være
årsager.
til i vore dage er såmænd ikke det multireligiøse samfund. Det er meget mere
Det multireligiøse samfund.
Ja, vi lever i et multireligiøst samfund. presset på individet. Det at vi hver især
Ja, der er andre trosretninger repræsen- skal spille hovedrolle i vort liv, skabe
teret i det danske samfund. Det største vort liv, vælge og udvikle os. Det, der
alternativ til kristendommen er islam. gør det rigtig svært at være til er, at vi
Dertil kommer så buddhisme, jøde- altid får at vide, at du skal være en andom, hinduisme og forskellige småsek- den end den du er, at der nok er bedre
ter. Men trods denne påvirkning fra et andet sted, at du skal flytte dig, at du
andre religioner vil jeg dog påstå, at vi skal få det til at rykke osv. Kristenlever i et kristent land og i en kristen dommen siger omvendt – du har lov at
kultur. Vi har netop fejret julen og fle- være den du er, der hvor du er. Når vi
re end nogensinde har været i kirke – i kommer til kirke oplever vi et fælleshvert fald i Mårslet kirke, hvor der var skab med andre mennesker, et fællesfuldt hus 4 gange i træk den 24. de- skab af søgende, ængstelige, ærlige
cember. I hele december måned er mennesker, der lytter til alvorlige og
kirken faktisk fuld igen og igen, for glædelige ord, der kommer fra en anman vil gerne høre det dejlige julebud- den verden. Det budskab behøver ikke
skab og bede et Fadervor. Men man at blive forkyndt lige netop i den dankommer også i kirke på andre tider på ske folkekirke. Det fællesskab behøver
året, f.eks. når det store sker: man op- ikke at etableres inden for de mure,
lever kærligheden, får et barn, mister som folkekirken nu tilbyder. Men nu er
en man har kær. ”Jamen,” siger kriti- der altså TRADITION for, at det netop
kerne, ”er det ikke bare fordi, man så er her vi mødes, så hvorfor lave om på
vil have en fin kulisse, lidt højtid og det?
→
kønne ord.” NEJ OG ATTER NEJ!!!
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Kirken og kvalitet.
Folkekirken repræsenterer en modkultur, en kritisk røst ind i nutiden.
Samtidig skal folkekirken også være
i stand til selvkritisk refleksion, så
kirken hele tiden er i bevægelse og i
dialog med det omgivende samfund.
Men denne tale skal være faglig og
teologisk velfunderet. En sådan kvalitet bevares bedst efter min mening,
hvis relationen til staten fastholdes.
Det vil sikre folkekirken imod at
skride ud i sekterisme, sværmeri og
snæversynet dogmatisme. En vis
statslig kontrol med såvel uddannelsen af præster som den kirkelige forvaltning sikrer kirkens bredde og
rummelighed og dermed også frihed
for menighederne.
Hanne Davidsen

Mandagscafeen
holder åben næste gang mandag d.
11. februar i Sognehuset. Cafeen er
åben fra kl. 9:30 til 11 med frisklavet kaffe, the og rundstykker. Kom
og få en hyggelig snak i samvær
med andre fra Mårslet!

Hyggeklubben
Torsdag den 14. februar kl.14 kommer Bjarne Nielsen Brovst og underholder os med fortællinger og
personlige erindringer i en hjertelig
sammenblanding.
Og det er som sædvanlig i Sognehuset det foregår.

Barselsorlov
Sognepræst Jette Rosenberg Christiansen går på barselsorlov fredag den
7. marts.
I hendes orlovsperiode ansættes en
vikar, som forventes indsat i embedet
ved gudstjenesten i Mårslet Kirke
søndag den 9. marts kl. 10:00.
Hvem der bliver vikar, vil blive afgjort af Tiset og Mårslet Menighedsråd i løbet af februar måned.
Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://www.maarsletkirke.dk

Fastelavnsgudstjeneste for
børnefamilier
Der afholdes fastelavnsgudstjeneste i
Mårslet Kirke søndag den 3. februar
kl. 10:00 med sognepræst Hanne
Davidsen som prædikant.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning ved præstegården, og til slut
serveres varm kaffe/the, sodavand og
fastelavnsboller i Sognehuset, hvor
der også arrangeres en række lege og
synges fastelavnssange.
Alle børn og unge med familie er
hjertelig velkomne både i kirke, til
tøndeslagning og i Sognehuset. Mød
udklædte op!

Menighedsrådet:
Menighedsrådets næste møde afholdes tirsdag den 19. feb. kl. 18:30 - 22
i Sognehuset. På mødet den 20. nov.
2007 blev formanden Ebbe Nørgård
Pedersen og næstformanden Jytte
Enevoldsen enstemmigt genvalgt.
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.

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

Fridage
Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri fra d. 20. til d. 24. februar.
Embedet passes af sognepræst Jette
Rosenberg Christiansen, Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77,
8355 Solbjerg. Tlf. 8692 7330
mail: jrc@km.dk

Kirketider i
februar
SØNDAG d. 3. feb. kl. 10:00
Fastelavnssøndag, familiegudstjeneste
Luk. kap. 18, vers 31—43
Jesus helbreder en blind mand ved
Jeriko
HANNE DAVIDSEN.
Efter gudstjenesten er alle velkomne
til kirkekaffe og tøndeslagning i Sognehus og præstegård.
SØNDAG d. 10. feb. kl. 10:00
1. søndag i fasten
Luk. kap. 2, vers 24–32
Simeon velsigner Jesus i templet
HANNE DAVIDSEN.
SØNDAG d. 17. feb. kl. 10:00
2. søndag i fasten
Mark. kap. 9, vers 14—29
Jesus helbreder en besat dreng
HANNE DAVIDSEN.
SØNDAG d. 24. feb. kl. 11:30
3. søndag i fasten
Joh. kap. 8, vers 42—51
Jesus og Abraham
JETTE R. CHRISTIANSEN

Kirketider i marts:
Søndag d. 2. kl. 10:00 og ungdomsgudstjeneste kl. 16:00
HD
Søndag d. 9.
kl. 10:00 HD
Søndag d. 16. kl. 10:00 og 14:00 HD
Torsdag d. 20. (skært.) kl. 19:30 OD
Fredag d. 21. (langfr.) kl. 10:00 HD
Søndag d. 23. (påsked.) kl. 10:00 HD
Mandag d. 24.(2.påsked.)kl. 10:00 HD
Søndag d. 30.
kl. 10:00 HD
Mårslet Kirke er en åben kirke, hvor
alle fra kl. 8-16 mandag til fredag har
mulighed for at koble lidt af fra hverdagens stress og jag og nyde roen og
stilheden i vor smukke kirke.

Kildevang
Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen onsdag den 6. februar kl.
14:30 Vi begynder som sædvanlig
med en kop kaffe og lidt hyggesnak
fra kl. 14. Prædikant er sognepræst
Hanne Davidsen.
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Folkekirkens Nødhjælp arrangerer
Sogneindsamling 2008.
I 2008 er det tiende gang, at Folkekirkens Nødhjælp holder Sogneindsamling i et stærkt samarbejde med
lokale sogne over hele landet.
Som det har været tilfældet de tidligere år finder den store landsdækkende sogneindsamling sted søndag
den 2. marts i et par timer omkring
middagstid.
Ny generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp, Henrik Stubkjær:
”Siden den første Sogneindsamling i
1999 er der samlet mere end 100
millioner kroner ind til verdens fattigste. Det er en utrolig opbakning
fra sognene og danskerne, som jeg
håber, vi kan arbejde videre på de
næste mange år.
Vi satser på at kunne fejre jubilæet
med den største Sogneindsamling
nogen sinde. Det er vores drøm,
først og fremmest fordi behovet for
hjælp til nogle af de mest udsatte
mennesker i verden er meget stort,
og fordi vi ved, at danskernes givervilje er fuldt til stede. Vi håber, I vil
hjælpe os med at give de sårbare
børn et nyt håb og en ny chance”.
I 2007 var temaet ”Stands AIDS i
Afrika”.
I år rettes blikket igen mod HIV/
AIDS men med særligt focus på
sårbare børn. Det er børn, som er
ramt hårdt af AIDS-epidemien, fordi
de er forældreløse og står tilbage
uden en forsørger, eller fordi de selv
skal passe syge eller døende søskende og forældre.
Når epidemien rammer den voksne
generation, betaler børnene en meget høj pris.
Millioner af børn har mistet en eller
begge forældre, og mange børn har
alt for tidligt måttet påtage sig ansvaret for at forsørge familien og
mindre søskende. AIDS bringer
børn i en yderst sårbar situation. De
har brug for særlig støtte og omsorg
for at kunne trives og udvikle sig.

Folkekirkens Nødhjælps AIDSarbejde har et særligt fokus på at
give sårbare børn mulighed for at
trives og udvikle sig – og at få en
fremtid uden AIDS.
Lokes historie
Trods hårde odds, og med en håndsrækning fra f.eks. Danmark og sogneindsamlingen, får mange børn
alligevel en chance for at trives og
udvikle sig. Et af de børn er Loke,
en opvakt og livsglad pige på 11 år.

(Foto: Kit Halding)
Loke er vokset op i en lille landsby
langt ude på landet i det sydlige Etiopien. Landsbyen ligger på en bakketop omgivet af græsgange og består af fem hytter og en stor, indhegnet køkkenhave med kogebananer.
I hytterne boede indtil for fire år
siden Loke, hendes far og mor og to
søskende og Lokes onkel, hans to
koner og fem børn. Faren og onklen
delte græsgangene imellem sig.
Så døde Lokes far. Samtidig blev
moren så svag, at hun og de tre børn
flyttede ind hos onklen og hans to
koner. Så døde moren også.
Nu bor Loke og hendes to søskende
i hytten hos en af onklens koner på
lige vilkår med familiens egne børn.
”Det er klart, det er svært at tage tre
ekstra børn til sig, så der pludselig
er otte børn. Men de er kød af mit
kød, så der er ikke noget valg. Det
må vi bare leve med,” siger Lokes

Knud Lunderskov
(Foto: Jørgen Lauritsen)
onkel, Gamada Banke.
Folkekirkens Nødhjælp har støttet
familien med tre får. Det hjælper
meget. Og børnene hjælper, så meget de kan. Loke gør rent, henter
vand, finder brænde og hjælper til
med at lave mad, og hendes yngre
brødre vogter kvæg.
De to ældste børn går i skole. Det
ene af dem er Loke, selv om hun er
pige.
Onkel Gamada håber, at der bliver
ved med at være råd til at holde børnene i skole – også når de yngste
bliver gamle nok. Loke håber bare
på én ting.
”Jeg vil rigtig gerne gøre skolen
færdig. Og så vil jeg gerne være
skolelærer og undervise andre,” siger hun.
Med hjælp fra Sogneindsamling
2008 kan Lokes drøm gå i opfyldelse.
Sogneindsamlingen er altid den første søndag i marts, så er du eller din
familie interesseret, og vil ofre et
par timer søndag den 2. marts 2008,
så kontakt koordinator i Mårslet
Knud Lunderskov på tlf. 8629 0629
eller mail lunderskov@mail.tele.dk
Orienteringsmøde for indsamlere
finder sted i Sognehuset søndag den
2. marts kl. 11, hvor der bydes på en
kop velsmagende varm suppe.
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Nyt konfirmandprojekt med ungdomsgudstjeneste.
Uge 9 - det er fra den 25. til den 29.
februar - bliver en anderledes uge
for konfirmanderne i Mårslet.
• For det første skal de gå til konfirmandundervisning en hel dag, fra
kl. 8:00 til kl. 13:45.
• For det andet møder de en ny underviser, for vi har hyret dramalærer, musiker og komponist, Jakob
Sheppard Hermann.
• For det tredje skal samarbejdet
med Jakob Sheppard Hermann
munde ud i en forrygende ungdomsgudstjeneste søndag den 2.
marts kl. 16.00.
Vi ser frem til nogle aktive dage,
hvor der skal synges, danses, spilles
og grines en hel masse!
Det bliver en ny måde at komme ind
under huden på den vel nok mest

betydningsfulde lignelse, Jesus har
fortalt: Lignelsen om den fortabte
søn.
Dramaundervisningen er i sig selv
en lærende proces, men der arbejdes
samtidig hen imod et produkt, som
vi kan vise ved ungdomsgudstjenesten.
Så kom og oplev en anderledes
gudstjeneste søndag den 2. marts kl.
16:00.
Jakob Sheppard Hermann er ikke
helt ukendt for os, idet han før har
arbejdet med projekter for Mårslet
Kirke, bl.a. som instruktør af det
liturgiske drama, ”Lignelsen om den
barmhjertige samaritaner” som blev
opført ved friluftsgudstjenesten i
Bomgårdshaven i august 2005.
Hanne Davidsen og
Jette R. Christiansen

Jakob Sheppard Hermann.
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Den lilla messehagel er færdig.

Den tredje messehagel, den lilla, som
anvendes i advents- og fastetiden,
blev taget i brug første gang ved
gudstjenesten den 1. søndag i advent,
den 2. december. Efterfølgende var
der sammenkomst i Sognehuset, hvor
de mange, der har været med til frem-

stillingen blev hyldet for deres indsats. Her ses fra venstre: Bente Sørensen, Anna Johnsen, Bente Fisker Sørensen, Bente Andersen, Karen Bülow Madsen, Karen Lunderskov, Olga
Nielsen, Hanne Davidsen, Lilian
Hejlsborg, Ryon Sørensen, Bodil

Bjødstrup Kristensen og yderst til
højre, efter ginen med messehagelen,
Svend Aage Fisker Sørensen. Herudover skal nævnes Jette Scheldt, Ninna
Sørensen og Pelse Asboe, der ikke
kunne være til stede.
(Foto: Jørgen Lauritsen)
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Det gode liv

Jette Dahl (Privatfoto)
Forårets studiedage fortsætter lørdag den 2. februar, kl. 9-11:30 i
Tiset Præstegård, Gl. Horsensvej
77 med åndelig vejleder og tidligere sognepræst Jette Dahl:
”Det gode kristne liv i hvile og
vækst?”
Der er i dag en voksende religiøs
længsel, som går i forskellige retninger. Men fælles for denne
længsel er, at den retter sig imod
det indre liv, imod sjælens rum.
Den afspejler en hunger efter indre
ro og hvile, et sjæleligt helle, et
fristed uden krav, forventninger og
præstationer, som dagligdagen
ofte er præget af.
Med udgangspunkt i mine erfaringer, vil jeg fortælle om, hvordan
der kan åbnes døre til sjælens
længsler, og hvad det vil sige at
hvile i Gud.

Kirkelige fjernsynsprogrammer
produceres bl.a. af Århus Folkekirkelige TV under titlen ”Tro på”. Det er
et lille, men meget aktivt foretagende, som har eksisteret siden 1996.

Hans Jørgen Frederiksen
(Privatfoto)
Næste gang er det lørdag den 23.
februar, kl. 9-11:30 i Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223 med
lektor i kunsthistorie Hans Jørgen
Frederiksen: ”Det gode liv i katolsk mystik – billedkunstneriske
fortolkninger af forskellige kristne
forestillinger om såvel kulturernes
som det enkelte menneskes udvikling.”
Hildegard af Bingens åbenbaringer (1100-tallet), Matthias Grünewalds Isenheimeraltertavle
(begyndelsen af 1500-tallet) og
senmiddelalderens religiøse forestillinger og fromhedsforestillinger
har inspireret til en aktuel interesse
for spiritualitet i en folkekirkelig
sammenhæng. Det gælder eksempelvis pilgrimstanken, der tillige
med bl.a. billedkunstneriske udtryk
for kristen mystik vil blive præsenteret og kommenteret i foredraget.
Arbejdet finansieres af en lang række
menighedsråd i Århus Stift, og deres
væsentligste opgave er at sætte fokus
på de kristne grundværdier, der kendetegner livet i rammerne af den danske folkekirke.
Se ”TRO PÅ” hver fredag i Middags
Magasinet på TV2 Østjylland fra
kl. 11:05 til 11:30 .
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SOGNEHUSET
Søndag d. 3. feb.:
Fastelavnsfest efter gudstjenesten.
Tirsdag d. 5. feb.:
Grundejerforeningen ”Storhøj”
Generalforsamling
kl. 19:30
Onsdag d. 6. feb.:
Litteraturkredsen
kl. 19:00
Mandag d. 11. feb.:
Mandagscafé
kl. 9:30 - 11:00
Torsdag d. 14. feb.:
Hyggeklubben
kl. 14 - 16
Tirsdag d. 19. feb.:
Menighedsrådsmøde
kl. 19 - 22
Onsdag d. 20. feb.:
Indre Mission
kl. 19:30
Fredag d. 22. feb.:
Fredagsspisning
kl. 18:15
Tirsdag d. 26. feb.:
”Præstegårdsvej Vest”, generalforsamling
Kl. 19:30
Onsdag d. 27. feb.:
Kl. 19:30
”Bytoften” generalforsamling
Hver mandag
Mariehønen (lille sal) Kl. 16:15 17:30
Lærkereden (store sal) Kl. 16:15 17:30
Ørnereden (store sal
Kl. 19:00 20:30
Hver tirsdag, onsdag og torsdag:
Konfirmandundervisning:
Kl. 8:00 - 9:30
Hver tirsdag og onsdag
Minikonfirmandundervisning:
3.c tirsd. kl. 14:30; 3.d onsd. kl. 13:00
Hver torsdag:
kl. 15:00 - 17:30 Kor og korskole
Hver torsdag i ulige uger:
Dagplejen gruppe 14
kl. 9:30 - 12:00
Hver torsdag i lige uger:
Dagplejen gruppe 15
kl. 9:30 - 12:00
Der kan være ændringer i de faste
tider ved højtider og i ferier.
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Påske – Kunst og Ikoner
Menighedsrådet indbyder igen i år til et festligt påskemåltid i Mårslet sognehus.

Arrangementet afholdes fredag den 7. marts kl. 17:30 – ca. 22:30.

Program:
(ændringer kan forekomme)

I Mårslet kirke: •
•
•
•

Udstilling af Else Marie Hulemoses ikoner
Organist Pia Labohn spiller påskemusik
Else Marie Hulemose fortæller om sine ikoner
Vi synger en påskesalme, hvorefter vi hver især får
mulighed for at betragte ikonerne

I Sognehuset: • Et sandt festmåltid kreeret af Margit Jakobsen.
Under måltidet vil der være:
• Sang
• Fortælling
• Musikalske indslag – bl.a. spiller Jørgen Kraglund på
klarinet
• Præsentation af påskekunst
Det er et påskemåltid, hvor glæden er i centrum. Så derfor vil vi igen i år opfordre deltagerne til at medbringe sang og musik, der kan bringe den lyse påskestemning frem i sindene.
Eller har man et kunstværk, der har noget med påske at gøre - stort eller lille, købt eller
hjemmelavet – så tag det med og fortæl om det.
Billetter kan afhentes på kirkekontoret, Obstrupvej 4a tirsdag og onsdag mellem 9.00 og 13.00
eller hos sognepræst Hanne Davidsen.
En billet koster 125 kr. Max antal deltagere er 65 – så det er ”først til mølle”!
Sidste frist for afhentning af billetter er fredag den 29. februar kl. 17.00.
Menuen bekendtgøres i næste nr. af Mårslet Bladet . Drikkevarer medbringer man selv.
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Indre Mission
Ingrid og Jørgen Markussen, missionærpar i Tanzania i mere end 20 år,
vil onsdag den 20. februar kl.19:30 i
Sognehuset, fortælle om deres mangeårige virke, senest i byen Mwanza, der
ligger på sydsiden af Viktoria-søen.
De vil fortælle om deres arbejde med
byggeri af et større antal kirker, evangelisation og undervisning. Kom og
hør deres fantastiske beretning om
udbredelsen af det kristne evangelium.
Ingrid og Jørgen Markussen er begge
62 år, og ansat i Brødremenighedens
Danske Mission. De vender nu hjem
til Danmark, efter at have virket som
Ydremissionærer i mere end 20 år.
Brødremenighedens Danske Mission
– BDM – er et folkekirkeligt missionsselskab, der arbejder med mission,
sundhed og diakoni i Tanzania, DRCongo og Albanien. Der er p.t. udsendt 12 medarbejdere til Tanzania.
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Børneklubberne
Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år. Vi mødes i Sognehuset
hver mandag kl. 16:15- 17:30. Vi synger, leger, hører små
fortællinger fra Bibelen og andre aktiviteter.
Vil du vide mere om Mariehønen så kontakt:
Jette Kristoffersen,
Bedervej 74,
tlf. 8628 9965
Lærkereden
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 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

Erik Christensen

eller

Susanne Lunderskov,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8621 2186.

Ørnereden
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

Adresser
SOGNEPRÆST
Hanne Davidsen (HD)
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
davidmaa@post.tele.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12:00 - 13:00 samt
torsdag kl. 16:00 - 17:00
Mandag er fridag.
SOGNEPRÆST
Jette Rosenberg Christiansen (JRC)
Tiset Præstegård
Gl. Horsensvej 77
8355 Solbjerg
Tlf. 8692 7330
jrc@km.dk
Mandag er fridag
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
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
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
Frøkærparken 22
Tlf. 8629 5772
anna.johnsen@mail.dk

KIRKETJENER OG DAGLIG ADMINISTRATION 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

24

MÅRSLET-bladet Februar 2008

MÅRSLET-bladet Februar 2008

25

AKTIVITETER I FEBRUAR 2008
Fredag d. 1. februar kl. 14.00
Bederspillemændende

Torsdag d. 14. februar kl. 14.00
Hyggeklub i Sognehuset

Mandag d. 4. februar kl. 14.00
Syng med Josser Herold

Fredag d. 11. februar kl. 14.00
John Malm viser billeder fra Cuba

Onsdag d. 6. februar kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Torsdag d. 7. februar kl. 13.30
Indkøbstur

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

Søndag d. 10. februar kl. 14.00
Banko v. Brugerrådet

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
Torsdag d. 6. februar og Torsdag d. 21. februar.

Mandag d. 11. februar kl. 14.00
Hanne Torp fortæller eventyr

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER
2008
29. feb.

Ølsmagning i Halhuset. Kom og smag noget i aldrig har smagt før ! Se indstik i Mårslet-bladet

17. Maj

Grill-hygge-aften med musik for de voksne og legeland for børnene i hallen

23. Juni

Sct. Hans på grusbanen ved boldbanerne

September Brugt-bogs-salg. Vi modtager de bøger du ikke vil læse igen og sælger dem til din nabo.
November Multihal-middag i Halhuset. Vi får en af byens dygtige mad-snedkere til at lave en spændende menu.
2009
?

Stor udendørs koncert

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
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Poul Bülow 25 års jubilæum
Poul Bülow har 25 års jubilæum som ansat i Århus kommune , her til februar.
Vi afholder en åbenhusdag i den adledning d. 22-2-08 fra kl. 10.oo og frem til ca. 17.oo.
Formiddagen er mest beregnet til voksne , dagplejere, inst. og andre bruger fra 1987 og frem til nu.
Eftermiddagen er for de der har lyst, men med vægt på børn/unge i Mårslet , der har haft deres gang i Midgaard.
Gamle som nye og kollegaer fra Århus.
Venlig hilsen
Annie og
de andre medarbejdere i huset
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TMG - Nyt
Generalforsamlinger i TMG
Hermed indkaldelse til generalforsamlinger i TMGs afdelinger. Dagsordner i følge lovene.
Badminton
Basketball
Bordtennis
Cykelmotion
Fodbold

Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag

d.
d.
d.
d.
d.

Gymnastik
Håndbold
Pétanque
Tennis
Volleyball

19. februar kl.19.00
26. februar kl.19.30
7. februar kl.19.30
26. februar kl.19.30
19. februar kl.19.30

Mandag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Mandag

d. 18. februar kl.19.30
d. 4. februar kl.19.30
d. 13. februar kl.19.00
d. 5. februar kl.19.00
d. 25. februar kl.19.30

Hovedgeneralforsamling: Tirsdag den 11. marts kl. 19.30
Generalforsamlingerne foregår i HalHuset, bortset fra generalforsamlingen i Petanque, den foregår på Damgårdstoften
49
V.H.
Janne Kastbjerg Nielsen
TMG FU

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
Henrik Breyen
Ved Kirken 8
86 29 83 22
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
henrik,breyen@mail.dk
krusejacobsen@mail.dk
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Mikrobasket stævne 6. januar 2008
Mårslethallen, den 6 januar 2008, fra
9 morgen til 17 aften, var rammen om
TMG-Baskets mikro-basket-stævne.
Stævnet var arrangeret i samarbejde
med DGI Østjylland. 18 deltagende
hold med 146 spillere, hvortil kom alt
det løse som trænere, forældre, søskende, dommere, dommerbordsassistenter, og kioskpassere. For mikrospillere ved stævnet blev der lagt
vægt på at være med, snarere end at
vinde.
Hver spiller fik et diplom for deltagelse samt tre flotte sponsor-gaver: et
æble fra FrugtKarl, en drikkedunk fra
Nordea, og en pizzasnegl fra Mårslets
Guldbager. Ikke bare var der stor opbakning fra spillernes forældre, også
TMGs øvrige spillere og trænere og
TMG-Baskets bestyrelse havde gjort
en stor indsats for alle de praktiske
opgaver med at have dommere, dommerbordsassistenter og holde kiosken
åben.

TMGs mikrohold.

Vi takker vores sponsorer og hjælpere
for at det blev en rigtig god dag for
alle.
TMG Mikro (røde trøjer) mod Hadsten (mørke trøjer) på den fjerneste bane; AGF (mørke trøjer) mod BMI (hvide trøjer) på den nærmeste bane.

Fra formiddagens kampe: to samtidige kampe i hver ende af hallen og de
næste hold varmer op på den midterste bane. Meget stor forældreopbakning på tilskuerpladserne.

TMGs mini hold diskuterer mulighederne i en af pauserne.
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TMG Basketball er nummer ét i Danmark
Foran så store basketballklubber som
Skovbakken, Svendborg, Værløse,
Glostrup og Virum blev lille TMGBasketball, med en bronzemedalje,
det bedst placerede af de danske hold
i juleferiens internationalt besatte
Limfjords Cup fra den 27. til den 30.
december 2007.
De unge baskettalenter fra TMG havde i det hele taget nogle super gode
dage sammen med 11 klubber fra
Tyskland, 8 klubber fra Belgien, fire
klubber fra Holland, mens Polen,
Tjekkiet og Bulgarien hver var repræsenteret med henholdsvis tre, to og én
enkelt basketballklub. Fra Danmark
deltog 22 klubber i stævnet, så, jo –
det var basketball i internationale omgivelser.
Drengene fra TMG vandt deres indledende pulje ved at slå henholdsvis
Basketteam Kortrijk fra Belgien (4710), Walddörfer SV fra Tyskland (4134) samt Haderslev Basket med hele
75-16.
TMG gik dermed i A-slutspillet og
vandt også kvartfinalen over KBBC
Betafence Zwevegem fra Belgien
med 30-16 før de i semifinalen måtte
bøje sig for overmagten i form af, de
senere vindere, hollandske Celeritas
Donar fra Groningen med 34-54.

Emil, Coach Daniel , Troels, Rasmus, Nicolas, Anders og Mathias klar til kamp

Bronzekampen mellem TMG og Lokomotief Rijswijk fra Holland
Afslutningsvis kronede spillerne på
fornemste vis, deres stævnedeltagelse,
ved, i en velspillet kamp om bronzemedaljerne, at besejre Lokomotief
Rijswijk fra Holland med 51-36.
En stor tak skal lyde til spillernes fantastiske træner Daniel, der har brugt
tre dage af sin juleferie på vores drenge - med hvad dertil hører - f.eks. dét
at skulle overnatte på gulvet i et skoleklasseværelse.
Med venlig hilsen
Spillernes forældre

De stolte og trætte bronzevindere fra TMG med resultatet 51 - 36. De spillede i deres nye baskettøj sponseret af Sport Direct, Nordea, @bacus conelec.
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Det er bare OK at spille oldboys håndbold
Håndboldafdelingens Oldboys herrer
har i mere end 20 år spillet i spilledragter sponsoreret af OK.
Men dog fået fornyet dragterne med
mellemrum. Her i december hvor
OK-standeren ved Brugsen blev fornyet, fik Oldboys holdet også fornyet
deres spillerdragter. Spillerne har naturligvis den rette sportsånd, men alligevel har de fået ”det røde kort” som
de anvender når de tanker ved OKstanderen.
Vi vil gerne være flere på holdet, så
hvis du også synes at der er OK at
spille oldboys håndhold, så hører vi
gerne fra dig. Kontakt Jacob Lind på
tlf. 86292606 eller på
Jacoblind@tdcadsl.dk.
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Foredrag/Workshop Reiki-healing i Mårslet
Mandag d. 25. februar byder ReikiMester Padam Christo Blaak på en
kombineret foredrag / workshopsaften
i Mårslet, Nymarksvej 17. Emnet er
Reiki-healing, og det er en enkel form
for naturlig healing gennem håndspålæggelse, som nemt kan læres af alle.
De fleste af os har mistet evnen til at
videregive healing-energi helt eller
delvist, og Reiki er en måde til, at
komme i kontakt med denne g(l)emte
evne igen. Når man har lært at anvende Reiki, kan man bruge det til både
sig selv og andre (familie, venner,
børn, klienter) i sin hverdag. Det

Hvem diskuterer hvad?
Se debatten
www.maarslet.net

hjælper ofte med til at give en dyb ro
og afslapning samt til en lindring af
smerter. De sidste 10 år har flere og
flere danskere lært at anvende Reiki i
deres hverdag. Anden del af aftenen
får publikummet mulighed for at afprøve deres healingsevner. Padam
Christo Blaak har arbejdet med Reikihealing siden 1988. Aftenen starter kl.
19.00, varer cirka to timer og koster
100 kroner.
Tilmelding på 50 80 40 01.
(se annonce)
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Sognedyst 2008
Mårslet Egnsarkiv og Mårslet Lokalhistoriske Forening gentager sognedysten i 2008.Sognedysten blev sidst
holdt i år 2000, som et led i Mårslet
Fællesråds projekt om at ændre Mårslet fra en Væreby til en Leveby. Og
sognedysten skabte liv i byen med
fulde huse alle 3 søndage.
Sognedysten afholdes i Mårslet Skoles kantine på 3 søndage, den 24. februar, den 2. og den 9. marts fra kl.
14. til ca. kl. 16. - Det koster 10 kr. at
komme ind - pengene går ubeskåret
til opslagsstandere med historiske
oplysninger placeret forskellige steder
i Mårslet.
Sognedysten består af 6 hold et fra
Storhøj/Hørret, Langballe og Testrup

samt 3 hold fra Mårslet. Holdene dyster på historiske spørgsmål om Mårslet før og nu - det kunne være Hvornår går den første bus fra Mårslet på
en hverdag, eller hvem stiftede Testrup Højskole, har Mårslet haft sit
eget hospital og hvor lå det. det er
blot et lille udpluk af mere end 250
spørgsmål.
Anders Errboe der bor i et af Mårslets
smukkeste huse har sagt ja til at styre
dystens forløb. Anders er kendt fra
Østjysk Musikforsyning og har altid
været meget historisk interesseret og
god for en underholdende replik
Mårslet 2 vandt den sidste sognedyst
med en finalesejr over Testrup. Flere
deltagere fra finaleholdene deltager

igen, så kom om og oplev denne
spændende revanchedyst.
Hugo Kristensen, byens tidligere
landpostbud, der nok kendte historierne, og som er god til at fortælle dem
videre på en humoristisk måde bliver
dommer i sognedysten. Byens store
lokale historieskribent Hans Møller
bliver den hårde men retfærdige overdommer. Hans Møller har lavet et utal
af historiske hæfter om Mårslet og
kender om nogen historien ned i detaljen.
På gensyn til sognedyst 2008
Mårslet Egnsarkiv/Mårslet Lokalhistoriske Forening
Per Enevoldsen

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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Bandekrig i Vilhelmsborgs skove
Årets forestilling varsler bandekrig og
store følelser i skoven nær Vilhelmsborg.
Allerede nu søger Vilhelmsborg Festspil dedikerede amatører til at prøve
kræfter med en af det 20. århundredes
største musicalsuccesser – West Side
Story.
Den gribende historie om Tony og
Marias umulige kærlighed, om bandeopgør og fjendtligheder rækker ud
over tid og rum, og kan den dag i dag
røre alles hjerter. Romantikkens
spinkle lys midt i den mørke, grusom-

me virkelighed giver os drømmen om
en verden, hvor kærligheden overvinder alt. Men de elskende må gå så
grueligt meget igennem, og i de rå,
barske omgivelser har kærligheden
trange kår.
Festspillet søger passionerede bandemedlemmer, der gennem sang og
dans vil bringe liv til de mange spændende personligheder i West Side
Story. Der er også brug for ildsjæle,
som kan bringe Anders Baggesens
vision til live med massive kulisser,
tidløse kostumer, smuk musik og koreografi. Ved fælles hjælp vil vi løfte

dette års forestilling og sørge for endnu en publikumssucces under bøgetræerne ved Vilhelmsborg.
Der var informationsmøde d. 17. januar 2008 kl. 19.00
i Festsalen på Møllevangskolen
Og der er audition d. 2.-3. februar
samt 9.-10. februar
på Møllevangskolen
Vi forventer et stort fremmøde til
begge arrangementer.
Kirstine M. Bauning

Anette Krogh
Massageterapeut

Wellnessmassage
Klassisk Nordlysmassage
Coaching samtale
Hulvej 4, Mårslet
Tlf. 50 56 88 42
www.nordlys.dk (se ”anbefalede terapeuter”)
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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