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1. maj fylder vores idrætsforening rundt - 140 år er det blevet til.
Det glæder vi os til at fejre den 17. maj, som det kan ses andetsteds i bladet.
Selv om vi bliver 140 år gamle, føler vi os sunde, raske og moderne. Vi er en
levende og aktiv forening med mange medlemmer og en mængde frivillige, der
udfører et flot stykke arbejde.
I fødselsdagsgave ønsker vi os en ny hal og en fodboldbane mere.
De mange nytilflyttere gør, at vi ikke kan være på den nuværende plads. Og vi
har i mange år desværre ikke haft plads til nye aktiviteter, selv om der har været
forslag nok.
Mest mangler vi nok plads til fitness, som rigtig mange jo gerne vil dyrke.
Byen mangler også faciliteter til kulturelle arrangementer, musik, osv.
Med de mange nye mennesker i byen får skolen og SFO også brug for flere
idrætsfaciliteter.
Under mottoet:
Mårslet MultiHal, dit mødested for idræt, kultur og oplevelser
er TMG sammen med en gruppe frivillige i gang med at skabe en MultiHal der
gerne skal blive

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 2100
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00
Tryk: Werks offset A/S

•
•
•
•

Byens nye mødested og forsamlingshus.
Stedet hvor du kan være fysisk aktiv.
Stedet hvor du kan være kreativ med musik og kunst
Stedet hvor du kan mødes med dine venner.
Stedet hvor du kan opleve spændende arrangementer.
Sådan en hal kræver penge – mange penge.

Vi søger selvfølgelig tilskud fra kommune, fonde, osv. Men for at de vil tage os
alvorligt, skal vi selv skaffe en del af pengene. TMG har en sund økonomi, men
vi kan slet ikke selv klare de beløb, der skal til hér. Derfor laver MultiHal projektgruppen en indsamling her i efteråret, som I vil komme til at høre meget
mere om.
Mere information på www.MultiHal.NU

Bjødstrupvej 4
8270 Højbjerg
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Stort og småt fra Fællesrådet
Foretræde for Teknisk Udvalg
I forbindelse med Teknisk Udvalgs
behandling af Planstrategi 2008 har
Mårslet Fællesråd været til foretræde
for udvalget. Kurt Søe og Keld
Schmidt-Møller gjorde rede for Fællesrådets synspunkter på baggrund af
nedenstående notat, som var afleveret
til udvalget i forvejen. Udvalget lyttede interesseret og stille flere gode,
uddybende spørgsmål.
Notat til Teknisk Udvalg
I Mårslet Fællesråd tror vi, at planstrategien får stor indflydelse på vores
egn. Teknisk Udvalg skal ikke være i
tvivl om Mårslet Fællesråds holdninger til de emner, de lokale indsigelser
kredser om.
I listeform ser de således ud:
- Alene ud fra de store udfordringer
på infrastrukturområdet bør ny by syd
for Mårslet tages ud af planstrategien,
som magistraten foreslår det. Ideen
med at dele servicefaciliteter i en lang
periode med det gamle Mårslet gør
infrastrukturproblemerne meget store
- og vi tror ikke på at hverken midler
eller løsninger vil være til stede.

Giv en

- Beder-Bering vejen skal nedklassificeres til en tosporet overordnet vej,
sådan som magistraten foreslår. Den
skal lægges så tæt på Mårslet, at vi får
mest mulig gavn og så langt fra Mårslet, at vi får færrest mulig gener af
den.
- Det nye omrids af ny by ved Malling kommer så tæt på Mårslet, at
man i praksis må mene, at byerne
nærmest vokser sammen. Vi synes
(ligesom planstrategiens forfattere)
godt om tydelig adskillelse af samfundene. Vi vil derfor gerne have reduceret det angivne område mod
nordvest. Dette vil også give bedre
plads til en god linjeføring af BederBeringvejen, som vi er enige i skal
passere mellem de to samfund.
- For at aflaste vejnettet mest muligt
bør letbanens 4 afgange i timen forlænges gennem Mårslet. En bedre
adgang til offentlig transport vil give
mulighed for en kraftig aflastning af
vejnettet.
- Igen med afsæt i ønsket om reduktion af kørsel i egen bil vil anlæg af en
cykeltunnel under banen i Mårslet

MÅRSLET FÆLLESRÅD
vest, som skitseret i samarbejde med
Trafik og Veje, umiddelbart give folk
i Nordmårslet overkommelig cykeladgang til de mange arbejdspladser
langs Chr. X’s vej.
- En ikke uvæsentlig kilde til spild af
tid, penge og CO2 er at folk i et stort
område i Århus syd er tilknyttet det
trængte garantidistrikt Oddervej. Børnene anvises plads langt fra deres
hjem. Det forlænger transporttiden til
arbejde, forlænger børnenes ophold i
institution og umuliggør brug af anden transport end privatbil. Mårslet
fællesråd ønsker området opdelt i
mindre lokale områder - og som en
konsekvens af dette, opførelse af de
nødvendige lokale institutioner, som
der jo også er reserveret arealer til.

til Mårsletbladet

Keld Schmidt-Møller
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Lørdag dem 17. maj 11.00 - 17.00 på
boldbanerne ved HalHuset.

Kl. 11.00 starter vi med formiddags-gymnastik for alle
ved kaptajn Jespersen

Kl. 16.00 giver DGI Østjyllands repræsentations – hold opvisning.

HalHusets kiosk har åben hele dagen.
Udenfor sælges fadøl fra Århus Bryghus, Capri Sonne til børnene
og friskbagte ”Brezel”.
Slut op om fællesskabet og vores gode ”gamle” TMG.
Vel mødt alle jer i Mårslet.
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2008
I år 2000 kom der en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om at genoptage udnævnelsen af en mand
eller kvinde til
"Årets Mårslet-borger"
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller
andet til glæde for børn, unge eller ældre.
Udvælgelsen blandt de indstillede (kun nye nominerede medtages) foretages af en komite med de seneste 2 prismodtagere samt lederen af Nordea Mårslet.
Komiteen består i år af:
* Hanne og Poul Erik Jensen som modtagere af prisen i 2006
* Ellen M. Albæk som modtager af prisen i 2007
* Erik Damgaard fra Nordea i Mårslet
Kåringen finder sted Pinselørdag den 10. maj 2008 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet.
Begrundede indstillinger sendes til eller indleveres i Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 6. maj 2008 kl.
16.00.
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2008 bliver Sangens År i Danmark. En kæmpemæssig national sangfest, hvor unge og gamle, store og
små bryder ud i sang. En imponerende mængde af koncerter, events osv. afholdes i løbet af Sangens År
- men ENDNU BEDRE: Du kan komme og opløfte din egen røst sammen med andre glade stemmer og
deltage i en rigtig dejlig aften, hvor den danske sang er i højsædet. Ved klaveret sidder Pia Voxtorp.
Sted: Sognehuset
Tid: mandag den 5. Maj kl. 19.30
Pris: 20,- Der serveres en kop KAFFE i pausen. Vil du have noget til, skal du selv medbringe det.
MÅRSLET AFTENSKOLE
ved Bent Bauning
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SuperBrugsen Mårslet
Søger ny medarbejder
På grund af travlhed søger vi en ny medarbejder pr. 1. juli ca. 30 – 37 timer ugentlig til
Følgende opgaver:
•

Vareopfyldning

•

Kasseekspedition

•

Afløsning i postbutik

•

Service

•

Ad Hoc opgaver

Vi forventer, at du:
•

Er glad og udadvendt

•

Er stabil og har gåpåmod

•

Serviceorienteret

•

Ordensmenneske

•

God til at samarbejde

•

Kan trives med højt humør og fri tone

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Uddeler Jesper Nielsen eller Souschef Kasper Schou på 86 29 05 00.
Send ansøgningen til:
SuperBrugsen Mårslet, Att. Uddeler Jesper Nielsen, Hørretvej 12, 8320 Mårslet eller på mail
jesper.nielsen@superbrugsen.dk senest mandag d. 19. Maj 2008
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Dråben
og har brug for al kraft til at åbne
blomster og blade. Ved at sommerbeskære efter maj måned, undgår man
kraftige blødning. Forårsblomstrende
buske beskæres umiddelbart efter afblomstring.

Kom maj – du søde milde
Nu har foråret for alvor fået fat. Det
betyder flere timer i haven, flere sysler og små gøremål at huske på. Jord
skal gødes, frø skal sås, og solstråler
skal nydes. Så er det slut med alle
undskyldninger. Havearbejde eller
ukrudt. Nu starter det hektiske, men
også hyggelige liv i haven. Det byder
på masser af frisk luft, motion og delvis afslapning
I maj er alting overdådigt, solskin,
varme, duftende smukke blomster
overalt og helt nye blade, der lyser
op med deres friske grønne farve.
Foråret er i fuldt udspring, så nyd
det netop nu, for pludselig er det
forbi. Fik du set det, du ville? Eller
havde du for travlt med at gøre alting perfekt i haven? Sæt tid af til
at gå ture i parker og den nyudsprungne bøgeskov. Det bliver
nemlig ikke bedre end nu. Gøgen
kukker, og fuglene synger dagen
lang, mens nattergalen slår sine

kraftige triller i de lyse forårsnætter.
En mark eller græsplæne med et væld
af mælkebøtter/tusindfryd i blomst er
et smukt syn. Rødgran blomstrer med
røde hunblomster og gule hanblomster.
Pæretræer, kirsebær og æbletræer giver også en helt fantastisk blomstring,
som man skal standse op og opleve,
inden det er for sent.
Vent lidt med at beskære til alt er
sprunget ud. Grenene er nu saftfyldte

Fra midten af maj kan man plante
sommerblomster. Begyndelsen af maj
er de fleste år en veksling mellem
varme og sol og så afbrudt af pludselig nattefrost. Og nattefrost er den rene gift for sommerblomster. Heldigvis er der i år god jordvarme, så den
hjælper med til at afgive varme natten
igennem.
Sneglesæsonen er også i gang. Når
bedene renses, så medbring et syltetøjsglas og indsaml alle de små snegle, der dukker på undervejs. De kan
derefter overhældes med kogende
vand og komme i kompostbunken.
Karin Bredmose Björnsson
Natur-og Miljøudvalget

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Eleverne passer på skolen
Når vi får besøg udefra og viser rundt
på skolen, kommenterer de fleste
spontant, hvor pæn vores skole er, og
de forundres over, at vi kan have så
mange ting hængende på væggene,
uden at de lider overlast. Det påskønner vi nok ikke tilstrækkeligt i det

daglige. Et helt specielt eksempel på
det er den blomstrende Clivia, der står
på gangen uden for kontoret med sine
skønne og fristende orange blomster.
Den har blomstret siden før skolefesten
og passeres dagligt af over 800 mennesker – børn såvel som voksne. Vi kan
alle glædes over dens skønhed, men

jeg glædes også over, at den får lov at
stå, uden at nogen fristes til at plukke
eller øve hærværk på den. En stor cadeau til vores elever, som hermed
værdsætter skolens værdier på flotteste vis.

Morgengymnastik i 4.c
På en normal skoledag i 4.c startes
der hver morgen med gymnastik.
Sprællemand, englehop, overkrydsningsøvelser og en løbetur på boldbanen eller rundt om en af skolens bygninger, der stort set tager samme tid
som 0.-3. kl. bruger på morgensang.
Klasselæreren Lene Søholt havde set
Chris Mc Donald i fjernsynet og
spurgte klassen, om det ikke var noget for dem. Hun fortalte om projektet, og i klassens tid blev det af hele
klassen besluttet, at det ville de gerne, og alle var med på ideen. Direkte
forespurgt svarer eleverne efter de
første par måneder, at de alle sammen er glade for denne start på dagen. Tirsdag har de dog ikke morgengymnastik, men dagen starter i stedet
for med to idrætstimer.

Skolefest
Vi havde to rigtig gode skolefester
den 12. og 13. marts. En flot forestilling leveret af 6. klasserne, god underholdning for 0. og 1.klasserne, fine boder og en forrygende 50´er og
60´er fest for de ældste. Det er dejligt, at så mange bakker skolen op
ved dette årlige arrangement og dejligt at se, at forældrene fra Gellerup
også i stort omfang mødte frem.

14

MÅRSLET-bladet Maj 2008

De pæne karakterer må godt blive bedre
v/ Søren Petersen, formand skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har på sit møde d.
27. marts drøftet resultatet af de brugertilfredshedsundersøgelser, der er
blevet udarbejdet for Mårslet Skole
og SFO-Trekanten.
Århus Kommune har i november og
december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skoler og fritidstilbud.
For Mårslet Skole og SFO Trekanten
er der generelt tale om pæne karakterer fra brugerne, men afvigelserne fra
det kommunale gennemsnit og en lignende undersøgelse fra 2005 er ikke
store.
Alt i alt er tilfredsheden med Mårslet
Skole høj, kun syv procent er enten
utilfreds eller meget utilfreds, mens
56 procent og 24 procent er tilfredse
eller meget tilfredse. Generelt er tilfredsheden meget stor på de enkelte
punkter.
De ømme punkter er de fysiske rammer og skolevejen. Der også en vis
utilfredshed med lærernes tid til den
enkelte elev, ligesom der er en stor
andel, der mener, at mobning er et
problem. Bortset fra tilbagemeldingerne vedrørende de trafikale forhold
er tallene dog ikke nævneværdigt anderledes end det kommunale gennemsnit.
I skolebestyrelsen er vi generelt tilfredse med karaktererne, som for
langt de flestes vedkommende er pæne. Vores ambition for den næste
brugerundersøgelse er dog, at vi generelt gerne skal skille os mere positivt ud fra det kommunale gennemsnit, ligesom vi gerne vil se en fremgang på de enkelte punkter (= øget
tilfredshed).
De fysiske rammer
I brugerundersøgelsen er der en vis
utilfredshed med de fysiske rammer
på skole. Dels er der et stigende antal
elever, dels er der flere steder behov
for en renovering og modernisering.
Dette er vi i skolebestyrelsen meget
enige i, og vi bruger mange ressour-

cer på at arbejde med dette emne. Som
vi har skrevet tidligere er der forhåbentlig udsigt til flere kvadratmeter og
en vis modernisering af nogle lokaler,
men vi mener fortsat, at der er behov
for at se på det generelle niveau på
skolen og i særdeleshed at få moderniseret nogle af faglokalerne.
Trafikforholdene
Trafikforholdene vurderes meget negativt i brugerundersøgelsen. I skolebestyrelsen har vi gennem årene arbejdet
meget med dette emne og gennemført
kampagner, senest her i marts 2008. Vi
er enige i, at trafikforholdene ikke er
optimale og skolevejen er mest problematisk for de, der skal krydse Tandervej/Hørretvej for at komme i skole. På
den anden side må vi så nok også sige,
at det i høj grad er os selv her i Mårslet
der skaber problemerne ved at køre vores børn til skole og ved at køre gennem byen mellem 7.40 og 8.00, når vi
skal på arbejde. Oplevelsen og tilfredsheden er naturligvis relativ og subjektiv, og de trafikale forhold kan objektivt set sagtens være bedre, men omvendt skal vi også huske at sætte tingene i perspektiv. Mårslet Skole ligger
ikke tæt op af stærkt trafikerede steder
så som Søren Frichs Vej (Åby Skole)
Viby Torv (Viby Skole) eller Rosenvangs Alle (Rosenvangsskolen) – for
blot at nævne nogle.
Tiden til det enkelte barn
Lærernes tid til det enkelte barn er et
andet emne, der vurderes forholdsvis
kritisk af brugerne. Igen ligger Mårslet
Skole stort set på det kommunale gennemsnit. Som forældre er vi naturligvis
optaget af at vores børn får den opmærksomhed og støtte, det har brug
for. Som skolebestyrelse skal vi være
de første til at ønske os flere ressourcer
til skolen og til undervisningen. Målt
på minutter er det klart, at i klasser
med omkring 25 elever er det begrænset, hvor mange minutter der er til den
enkelte elev i hver lektion. Men selv
med under 20 elever vil der fortsat ikke
være mere end et par minutter til hver,

hvis tiden skal fordeles matematisk.
Her skal vi huske på at undervisningstimer både handler om undervisning af hele klassen og den enkelte elev, der skal støttes i hans eller
hendes arbejde og udvikling. Endelig
bruges der ressourcer på den enkelte
elev ved eksempelvis elevplaner,
skole-hjem samtaler og ved dialog
mellem lærere og det enkelte hjem.
Vel kunne det være godt med flere
ressourcer og dermed også mere tid
til den enkelte elev, men vi skal måske også tænke på om ønsket om mere tid til den enkelte også har noget
med ’tidsånden’ at gøre, hvor der i
høj grad er fokus på den enkelte og
hans eller hendes individuelle behov.
Mobning
Endelig er der en stor andel af brugerne der mener, at mobning er et
problem. Både skolebestyrelse og
skoleledelse er stærkt optaget af dette. Vores holdning er klar: Mobning
er ikke acceptabelt og der skal sættes
ind så snart det opdages, ligesom
mobning skal forebygges så vidt det
overhovedet er muligt.
SFO-Trekanten
For SFO Trekanens vedkommende er
der tale om særdeles pæne karakterer
i brugertilfredshedsundersøgelsen.
Kun fem procent er enten utilfredse
eller meget utilfredse, mens 44 procent er tilfredse og 40 procent meget
tilfredse. Generelt ligger SFO Trekanten noget over det kommunale
gennemsnit. Der hvor karaktererne er
knap så pæne drejer det sig igen om
de fysiske rammer, herunder indeklima og rengøring, som er en konsekvens af for lidt plads, samt – også
igen - tiden til det enkelte barn. Skolebestyrelsen vil gerne rose SFO for
det pæne resultat, men undersøgelsen
må selvfølgelig gerne være endnu
bedre næste gang.
Brugertilfredshedsundersøgelserne
kan findes via Mårslet Skoles hjemmeside www.maarslet-skole.dk
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Nyt fra
Af DIDDE, Grøn stue

Pædagogisk weekend

Kunstudstilling

Lørdag d. 8. marts havde SFO'en sin
årlige pædagogiske weekend. Vi talte
om generelle værdier i samfundet og
på tværs af grupperne diskuterede vi
hvilke der er vigtigst for vores SFO.
Derefter fik vi i grupperne kigget
nærmere på vores årsplaner og defineret værdierne i de enkelte aktiviteter. Det var en udbytterig dag, der
gav værdifulde ideer til vores kommende udviklingsplan.

I ugen efter påskeferien havde alle
grupper lavet en fælles kunstudstilling
i det tidligere pedelhus.Der var mange
forskellige slags kunst, alt fra 0.ernes
malerier på væggene til 4.klassernes
hjemmelavede tasker og et garderobeskab der pludselig var blevet til et kærlighedsskab... Det var dejligt at have
muligheden for at lave et fælles arrangement for hele SFO'en, det gav blandt
andet børnene nysgerrighed på hinan-

dens SFO-liv.

Forældresamtaler
Alle stuer har haft eller er i gang med
de årlige forældresamtaler. Da der ikke er megen tid til at snakke med jer
forældre i hverdagen, er vi meget glade for denne lejlighed til at have en
længere samtale om jeres børn.
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Skolebestyrelsens beretning, 2007-8
v/ Søren Petersen
Skolebestyrelsen har i skoleåret 2007
– 2008 især beskæftiget sig med følgende emner:
•
•
•
•
•

De fysiske rammer
Udskoling (forløbet 6.- 9.
klasse)
SFO
Elever fra Vestbyen
Trafik/skolevej

Ændringer i bestyrelsen
I foråret 2007 trådte Erling Sørensen
tilbage fra posten som formand som
skolebestyrelsen. Søren Petersen blev
herefter valgt til formand, mens Hanne Dahl blev valgt til næstformand.
Erling Sørensen er fortsat som almindeligt medlem af skolebestyrelsen.
I efteråret udtrådte Sheila Truelsen af
skolebestyrelsen. Suppleanten Dorthe
Braüner Bjerge indtrådte samtidig i
bestyrelsen.
De fysiske rammer
En af året vigtigste opgaver har været
arbejdet med de fysiske rammer på
Mårslet Skole. I foråret var repræsentanter for skolebestyrelsen og skoleledelsen til møde med Børn og Unge
vedr. de fysiske rammer på skolen. I
forlængelse af mødet er der opsat en
midlertidig pavillon med to fælleslokaler til brug for både skole og SFO.
Forvaltningen ville samtidig udarbejde en indstilling til byrådet, hvor det
indstilles at der bygges fire nye fælleslokaler i forbindelse med A-huset,
at der samtidig etableres et pædagogisk læringscenter (et avanceret bibliotek) samt at der etableres flere toiletter på skolen. Endelig vil der komme udluftning i hjemkundskabslokalet og et par klasselokaler. Denne
indstilling ventes behandlet af byrådet dette forår.
Skolebestyrelsen er meget optaget af
udviklingen af de fysiske rammer på
Mårslet skole. Dels følger vi udvik-

lingen i elevtallet nøje. Dette ventes at
stige fra det nuværende niveau på knap
800 elever til omkring 1.000 elever om
fire til fem år. Vi er naturligvis optaget
af om der er ordentlige klasselokaler
nok på skolen, men vi har også fokus
på kvaliteten af de fysiske rammer. Her
er det især nogle faglokalerne, der
trænger til en kærlig hånd. Toiletforholdene er heller ikke optimale. Endelig vil vi gerne se på, om vi kunne udnytte rammerne bedre og på en anden
måde. Derfor har vi i skolebestyrelsen
nedsat et underudvalg, der skal se på
nogle visioner for Mårslet Skoles fysiske rammer. Dette arbejde er netop påbegyndt. Der er ingen tvivl om at dette
emner også vil fylde meget det kommende år, og vi vil prioritere emnet
højt.
Elever fra Vestbyen
I begyndelsen af skoleåret modtog
Mårslet Skole ligesom sidste år et antal
elever fra Vestbyen. I alt er der 23 elever fra Vestbyen på Mårslet skole, primært i 0. og 1. klasser. I skolebestyrelsen mener vi, at det at modtage elever
fra Vestbyen er en opgave, vi både kan
og skal påtage os.Det er vigtigt for os,
at eleverne fra Vestbyen bliver godt
modtaget og at de får en god skolegang
på Mårslet Skole. Samtidig er vi optaget af, at de enkelte klasser er velfungerende og at undervisning og skolegangen og samværet forløber godt,
trods fysiske afstande og kulturelle forskelle. I efteråret blev der holdt informationsmøde om grundlaget for at
nogle børn, som ikke har dansk som
modersmål, skal gå i skole på andre
skoler end deres distriktsskole. Dette
møde var meget velbesøgt.
Udskoling
Skolebestyrelsen har i dette skoleår arbejdet med udskolingen, det vil sige
skoleforløbet fra 6. til 9. klasse. Vores
opgave er at se, om der er behov for at
ændre retningslinierne for skoleforløbet for de ældste klasser og måske også
justere på indhold og rammer. I den

forbindelse har vi holdt en række fokusgruppeinterview med elever, forældre og lærere. Disse møder har været meget givende og et underudvalg
under skolebestyrelsen er i øjeblikket
ved at se nærmere på de indkomne
bidrag. I løbet af dette forår forventer
vi i skolebestyrelsen at være klar med
nogle reviderede retningslinier for
udskolingen på Mårslet Skole.
Kvalitetsrapport
Først i det nye skoleår modtog skolebestyrelsen en kvalitetsrapport udarbejdet af Børn og Unge om Mårslet
Skole. Kvalitetsrapporten giver generelt gode karakterer til Mårslet Skole,
der enten er over eller på niveau med
det kommunale gennemsnit. Det eneste egentlige problem på Mårslet
Skole, der er identificeret i kvalitetsrapporten, er et sygefravær både i
skole og SFO, der er væsentligt over
det kommunale gennemsnit. Bestyrelsen har udtrykt tilfredshed med
kvaliteten, bortset fra et sygefravær,
vi mener, er alt for højt. Skolebestyrelse og skoleledelse har efterfølgende holdt møde med Børn og Unge om
rapporten. Her er der enighed om at
fokus vil være på at bringe sygefraværet væsentligt ned.
SFO
Skolebestyrelsen har i år holdt et møde med forældrerådet i SFO. Fremover skal der holdes to årlige møder
mellem forældrerådet og skolebestyrelsen, ligesom der skal udarbejdes
en samarbejdsaftale. På mødet blev
især de snævre fysiske rammer diskuteret og der var enighed om, at SFO
har brug for mere plads indendørs.
Trafikkampagne
I marts har skolebestyrelsen gennemført en trafikkampagne primært rettet
mod de mindste klasser, dog ikke 0.
klasserne. Målet er at få børn og forældre til at undlade at bruge bilen,
når børnene skal i skole.
Fortsættes på næste side..
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Forsat fra forrige side
Den megen trafik omkring skolen
skyldes i al væsentlighed forældre, der
kører børn i skole. I foråret 2008 er der
blevet etableret ind- og udkørsel ved
parkeringspladsen ved hallen. Det er vi
særdeles tilfredse med, dog mener vi,
som mange andre, at ind- og udkørsel
vender forkert. Vi arbejder på at få
dette ændret.
Kostpolitik
I skoleåret 2007 – 2008 har det været
planen, at skolebestyrelsen skulle udarbejde en kostpolitik. Denne opgave
er dog blevet udskudt fra centralt hold.
Derfor venter vi i skolebestyrelsen, at
dette emne vil blive behandlet i det
kommende år.

dig mener vi, at der er nogle lokaler,
so m træn ger til en væsentlig
’opgradering’, det gælder primært nogle
af faglokalerne.
Det næste år vil omfatte en færdigbehandling af udskolingen.
Vi vil fortsat følge med i, hvordan det
går med børnene fra Vestbyen. Vi er
optaget af, at alle skal have et så godt
udbytte ud af den fælles skolegang som
overhovedet muligt.

Der var en god debat på mødet, hvor

E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Telefon: 86290388
Kontortid: 12.15 - 13.15

Marts 2008
Søren Petersen

Adm. leder
Inger Mikkelsen
inm@aaks.aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aaks.aarhus.dk

Af Søren Petersen, formand, skolebestyrelsen

På mødet fortalte en vidende og engageret Jesper Holme fra Videncenter for
Integration om sine erfaringer med
børn og familier med en anden etnisk
baggrund end dansk.

www.maarslet-skole.dk

Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
boh@aaks.aarhus.dk

Lille fremmøde med god debat

Mødet var en opfølgning på et velbesøgt møde i efteråret om lovgrundlaget
for at flytte elever, der har et særligt
behov for dansk, til andre skoler end
deres distriktsskole.

Mårslet Skole

Endelig vil vi i bestyrelsen højest sandsynligt også have fokus på trafikforholdene omkring skolen.

Det kommende år
I det kommende år i skolebestyrelsen
vil vi især fortsat have fokus på de fysiske rammer. Vi mener, det er afgørende, at skolens fysiske rammer følger med, når byen vokser, men samti-

Onsdag 5. marts var en mindre kreds
af forældre samt repræsentanter for
skoleledelse og skolebestyrelse samlet
i skolens kantine for at drøfte, hvordan
vi kunne støtte integration af og tilknytningen til Mårslet Skole af eleverne fra Vestbyen – på trods af fysik
afstand samt kulturelle og sociale forskelle.
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det især var konkrete ting i hverdagen
som kunne fremme kontakten på tværs
af afstande og kulturelle forskelle der
blev diskuteret, herunder legeaftaler
efter skoletid, klassearrangementer, fødselsdage, skolefest og forældremøder.
Målet er, at så mange forældre skal være med i klassernes og skolens liv af
hensyn til de enkelte børn, men også af
hensyn til klassens tarv som helhed.
I skolebestyrelsen er vi meget optaget af
sagen, og vi vil følge mødet op ved at
indbyde Jesper Holme til et møde i skolebestyrelsen for at drøfte, hvad vi som
bestyrelse og skole kan gøre for at støtte
op om opgaven og gøre skolegangen på
Mårslet Skole og det sociale samvær til
en så god oplevelse for alle parter som
overhovedet muligt.

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@youmail.dk
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Flashfest
for 6. og 7. klasserne
Flash er en del af Mårslet Ungdomsskole, som normalt arrangerer ungdomsfester for 8. – 10.
klasse i Mårslet og omegn.
Denne gang vil vi gerne invitere 6. og 7. klasser til fest i Flash
Fredag d. 16. maj 2008 fra kl. 20.00 til 23.30,
så I kan, se hvem vi er, og hvad vi laver.
Forældre er også meget velkomne til at kigge forbi til en kop kaffe, mens de unge danser og slår
sig løs.
Flash ligger i lokalerne under biblioteket med indgang fra parkeringspladsen.
Vi glæder os til at hilse på jer alle og feste med jer.
Festglade hilsner
Flash
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TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08
Sandkasse:
Sæsonen 2007/2008 var på mange
måder en rigtig god sæson.
Antallet af spillere var støt stigende
hele sæsonen og vi endte med 27
spillere – 12 piger og 15 drenge.
Vi deltog gennem hele sæsonen i 9
stævner i forskellige haller i
nærheden af Århus. Hver gang
spillede vi 2-3 kampe. Det gav mange
timers god håndbold, som gav
anledning til både glæder og sorger,
sejre og nederlag – men helt sikkert
mange gode oplevelser for spillerne.
Vi var gennemsnitlig 15 børn af sted
til hvert stævne, hvilket også er et
udtryk for stor opbakning blandt
forældrene, til trods for at nogle
synes de måtte op midt om natten for
at køre børnene af sted. (Mødetid kl.
8:00 ved Mårslet Hallen).
De fleste af årets sandkasse spillere
bliver lilleput spillere til næste år,
hvor de så skal ud og kæmpe i den
’rigtige’ turnering på stor bane. Vi
håber, at se rigtig mange af jer i
Mårslet Hallen også til næste sæson.
Til spillerne vil vi gerne sige: ”Tak
for en god sæson – I har været
dejlige”.
Billederne er fra afslutnings-stævnet i
Hammel Hallerne lørdag den 29.
marts 2008.
Ida, Cecilie, John og Kim.
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Suveræn sæson og møde med Herre landsholdet
Drenge Lilleput 1:
Sæsonen 2007/2008 er slut. Det har
været en super sæson med mange
flotte resultater udrettet af nogle
super dejlige drenge.
Vi startede sæsonen skeptisk, da vi
kun have 9 drenge, men der kom
snart en spiller mere. Efterårs sæsonen gik fint, og med et enkelt nederlag vandt vi puljen.
I juleferien var vi til stævne i Skovbakken, det blev til en flot andenplads. Dette stævne gav samtidig
adgang til en af SK Århus hjemmekampe – så en lørdag i januar var vi
ude og se dem spille – desværre
tabte de.
Med hjælp fra en forælder lykkedes
det os at komme ind og overvære
en træning med herre- landsholdet,
inden de skulle til EM i Norge. Det
var en stor oplevelse for drengene
og andre deltagende, for de var meget venlige og mægtig flinke til at
give autografer.
Efter EM kom der 5 nye spillere til.

et hold mere til. Selv om de ikke
deltog i kampe, har de været ihærdige til træning. Vi håber på, at det
har givet dem interesse for håndbolden, så de vender tilbage efter
sommerpausen.
Forårsturneringen endte med kun ét
nederlag og en flot andenplads i B-

sten alle kampe.
Den sidste weekend i marts bød på
en afslutning i Gråsten (Danske
Bank cup). Det blev en fantastisk
weekend på mange måder. Drengene var dejlige at have med, spiste
med sund appetit, og der blev endda lavet en sang om den sportsbolle, vi fik til frokost.
Rent sportsmæssigt havde vi fokus
på holdånd, gejst og en god fight.
Det virkede, og det blev til fire sejre om lørdagen og dermed puljevindere og dermed en finaleplads
om søndagen.
Vi var rigtig spændte, og hallen var
fuld af TMG’ere, som i den grad
bar os igennem. TAK for hjælpen!
Drengene startede som lyn og torden, og efter første halvleg var vi
foran 6 – 0. Kampen blev vundet 92, og det var nogle stolte og trætte
drenge, der kom hjem med nye tasker.
Til slut vil vi gerne sige tak for en
super sæson – med mange sjove
oplevelser. Vi takker af her – men
håber at møde alle drengene i hallen til næste sæson.

Det gav desværre et positivt problem, for vi kunne ikke nå at melde

puljen, drengene leverede en flot
sæson med stor koncentration i næ-

Ann og Helle.
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Oplevelser i Rygsækken.
Drenge lilleput 2:
Vores mål med drengene har været at
udfordre dem på tre områder:
• På det fysiske plan
• På det motoriske plan
• Og ikke mindst på det sociale
plan.
Det skulle gerne være sådan, at drengene om 7-8 år kan sige, at de har
fået mange oplevelser ved at spille
håndbold i TMG.
Vi startede med et hold på 12 spillere,
hvoraf omkring halvdelen aldrig havde spillet håndbold før. Gennem sæsonen på TMG2 drengelilleput har vi
spillet ca. 30 kampe. Dette har naturligvis givet drengene en tryghed i de
pladser de har spillet. Samtidig har
der været stor deltagelse og engage-

ment til træning. Drengene har spillet
flere forskellige pladser, og eftersom
perceptions evnen har udviklet sig,
kan de nu klare flere positioner - uden
at gå i sort.
Oplevelserne har været af forskellig
art: Brunch før en kamp, håndboldligakampe i Arenaen, løbeture samt to
stævner. Det første stævne var ved
juletid; her var resultaterne ikke prangende, men drengene fik spillet en del
kampe.

Vores andet stævne foregik i Gråsten
efter påsken. Dette stævne havde
mange af drengene set frem til i flere
måneder. TMG deltog med 8 hold.
Mange havde en bror eller søster
med. Stævnet var en stor oplevelse
for alle drengene: At være i samme
båd med 90 andre TMG´ere over en
weekend giver ligeså meget for dem
på det sportslige og sociale plan, som
en hel sæson hjemme i Mårslet!
Vi fik kamp til stregen i flere kampe,
men til sidst hev holdet en b-finale
sejr hjem, til stor glæde for TMG2
Drengene sluttede sæsonen af med at
deltage i kredsmesterskabet. Holdet
blev puljevindere efter jul og skulle
derfor deltage i kredsmesterskabet i
Vibyhallen. Her spillede vi én kamp,
som vi desværre tabte, men en anden-

ret mange kampe, flere fædre
har givet assistance til løbeture, nogle
har kastet sig ud i at passe dommerbordet, og alle har hjulpet med kørsel
til dit og dat samt tøjvask. Hjælp
til bagning, tøj sponsorat og lægeassistance har vi også fået.
Tak for en god sæson!
Anders og René

•

Nyheder

•

Info

•

TMG og Antipædofili

•

Bestyrelse

•

Trænere

•

Holdsider

•

Træningstider

•

Trænermappe

•

TMG gennem tiden

•

Puljeoversigt

•

Aktuelle kamp

•

Kampe i Mårslet

•

Se billeder

•

Diverse links

•

Oversigt sponsorer

plads til kredsmesterskabet er bestemt
heller ikke dårlig!
Sæsonen har været præget af, at alle
drenge har udviklet sig. Den fysiske
nærkontakt er ikke en fremmed ting
mere, hvilket forhåbentligt kommer
dem til gode, når de nu starter på fodboldsæsonen. I det mindste har de
mange kampe i sæsonen m.m. givet
dem en god grundkondition!
Engagementet fra drengenes forældre
har heller ikke manglet! I har overvæ-

Alt sammen på
www.tmg-haandbold.dk
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Drenge puslinge - klubbens største årgang
Sæson 2007/2008.
Vi startede sæsonen med 27 drenge
puslinge og besluttede at melde 2
hold til efterårsturneringen. Det ene
hold blev meldt i B rækken og det
andet i C rækken. Begge hold endte
på 1. pladsen i deres pulje. Efter jul
besluttede vi at melde 3 hold til turnering, da vi i mellemtiden var blevet
32 drenge. Vi fik derefter et hold i B
pulje 1, et hold i B pulje 2 og et hold i
C pulje 1.
Placeringen i puljerne er noget kredsen bestemmer, så de sidste 2 hold fik
kamp til stregen. De fik det lidt for
svært og blev placeret i bunden.
Holdet, som var i B pulje 1, blev nr. 2
i deres pulje kun overgået af Lyseng.
Vi har gennem hele sæsonen haft nok
at se til med 2 ugentlige træninger
samt 3 kampe i weekenden. Dertil har
vi blandt andet haft 3 unge lovende
trænere, Kasper Junge, Simon Bisgaard og Philip Leagarth, som har
bidraget med mange af deres egne
erfaringer og gjort træningerne sjovere.
Vi ønsker jer alle en god sommer, og
håber på at se jer igen til næste sæson.
Hilsen alle drenge puslinge trænerne
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TMG håndbold i andet end Mårslet hallen
Hellebjerg Camp 2008:
Den 17.-18. april var 17 puslinge
drenge på Hellebjerg Idrætsungdomsskole, nær Juelsminde. Hellebjerg
Efterskole arrangerer hvert år en
Camp ud fra de linjer, som udbydes
af ungdomsskolen.
Skolens formål er at give deltagende
børn en god oplevelse. Campen afvikles af ungdomsskolens elever fra
9. og 10. klasse. Gennemførsel af
Campen har tillige det formål at give
skolens elever et indblik i, hvordan
det er at være børne/ungdomstræner.
Opdeling i hold foregik sådan, at der
var mindst 2 af ”vores drenge” på
hvert hold. Dagene blev afviklet inden- og udendørs med alt fra håndboldøvelser til sækkeløb. Om eftermiddagen var der håndboldturnering.
Vores indtryk er, at drengene havde
et par rigtig gode dage og som sidegevinst kunne opleve, hvordan livet
på en ungdomsskole/efterskole leves.
Min debut på drenge puslinge holdet - en forælders beretning fra
Danske Bank Cup i Gråsten.
Blot få dage før TMG håndboldafdelingens tur til Danske Bank Cup i
Gråsten sagde jeg ja til at tage med
uden at vide præcis, hvad jeg gik ind
til. Jeg indkøbte hurtigt en luftmadras, da alle kunne fortælle mig, at
jeg kun ville få et par timers søvn i
løbet af weekenden, og så skulle de få
timer jo helst udnyttes optimalt.
Det blev en weekend omgivet af glade børn og engagerede ledere. Sammen med Edith Jensen, René Valente
og Kasper Junge forsøgte jeg efter
bedste evne at bringe de 2 Drengepuslinge hold til sejr og ikke mindst
at give dem en glad weekend med

kammerater og sport.
Fra Mårslet gik turen til McDonald’s
i Røde Kro. Hatten af for de unge
mennesker der ekspederede vores
aftensmad over disken; det var effektivt! Snart fortsatte turen til Gråsten
skole hvor vi blev indkvarteret i musiklokalet.
Lørdag gik det så løs! Kampene blev
afviklet i 4 forskellige haller i og omkring Gråsten. Småproblemerne blev
klaret undervejs, og efter en lang lørdag med 3 kampe for alle drenge puslinge hold, disco og sovesalshygge
(eller hvad drengene nu kalder
det), var TMG1 klar til semifinalen
og TMG2 klar til A-finalen.
Søndag formiddag slog TMG1 Strib
6-5 og var klar til A-finale. Så vandt
TMG2 deres finale med 8-3 over
Toftlund IF, som de dagen før havde
spillet uafgjort mod, det var svært for
både drenge og voksne ’at få armene
ned’. Så var det TMG1’s tur til en
finalekamp mod Fåborg HK. Kræfterne slap op, men kun 2 mål skilte de
2 hold. Kampens resultat blev 10-8 til
Fåborg HK.
I løbet af søndagen kom det ene

TMG hold efter det andet tilbage til
Ahlmannshallen for at spille finaler.
Stemningen var høj, og opbakningen
til de forskellige TMG hold kunne
både høres og ses.
Jeg havde nok regnet med at drengene var så trætte, at de måske faldt i
søvn i bussen på vej hjem. Men humøret var højt og det meste af vejen
var en sang-dyst i gang mellem drengene og pige puslinge holdene.
TMG satte sit præg på Danske Bank
Cup i Gråsten og jeg havde en fornøjelig weekend sammen med børn og
voksne.
Næste år kunne vi jo foreslå arrangørerne i Gråsten at vælge en anden
weekend end den, hvor vi går fra vintertid til sommertid. Det vil give os 1
time mere nat.
Marianne Poulsen
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De ældste i ungdoms afdelingen 2007/08
Piger:
Vi startede sæsonen med at være 2021 spillere, som alle mødte frem med
godt humør fra første træningsaften.
Vi har igennem hele sæsonen været
14-18 spillere til træning, hvor pigerne har udviklet sig meget, både den
enkelte og som hold ved masser af
boldøvelser, skudtræning og kamp.
Ved turneringsstart lavede vi 2 hold,
som vi har holdt fast i gennem hele
sæsonen. I turneringen frem til jul
blev 1. holdet nr. 3 og kom i B rækken. 2. holdet vandt desværre kun
nogle få kampe og kom derfor i C
rækken. Efter jul kom begge hold i 2
stærke puljer, og de måtte kæmpe sig
igennem mange svære kampe.
1. holdet vandt mange kampe og gav
også topholdene stor modstand. 2.
holdet tabte desværre næsten alle deres kampe, men kæmpede bravt hver
gang.
Alt i alt en god sæson med mange
glade piger og en stor udvikling på
håndboldsiden, ”men kunne man lære
at spille håndbold kun ved at snakke,
var der ingen tvivl om, at vi helt klart
havde ligget i toppen gennem hele
sæsonen”.
Tak for en god og lærerig sæson.
Som slut på sæsonen var vi med til
TMG Håndbolds årlige håndboldstævne, som i år foregik i Gråsten. Et
rigtig godt stævne med højt humør,
masser af håndbold, gode oplevelser
samt et godt kammeratskab, hvor alle
havde en god tur.
Her overraskede pigerne os, men nok
mest dem selv ved at vinde hver deres
pulje. Det gjorde, at de skulle møde
hinanden i semifinalen, hvor 1. holdet
trak det længste strå og gik i finalen,
hvor vi tabte med et enkelt mål i en
meget spændende kamp med hallen
fyldt af tilskuere – en rigtig stor oplevelse.

Anne Birthe, Christian og Flemming.
Herre Junior:
Sæsonen for Herre junior var desværre ikke den helt store triumf resultatmæssigt.
Trods rigtigt godt spil fra drengenes
side lykkedes det blåt at vinde 3 kampe, og spille 1 uafgjort, og de sidste 6
kampe tabte vi så. Derved sluttede vi
i bunden af turneringen. Vi måtte desværre også melde afbud til en enkelt
kamp sidst på sæsonen, da der skulle
spilles en ubetydelig træningskamp i
fodbold.

Vi træner, synes at holdet kæmpede
med alt hvad de havde i sig, mod
spillere der var langt overlegne i både
styrke og størrelse.
Vi blev ikke bare banket ud af banen,
men tabte blåt med nogle få mål.
Ca. halvdelen af holdet rykker næste
sæson op som Herre ynglinge, mens
resten spillere herre junior igen. Nogle skal på efterskole, og en enkelt
spiller (Mads Mønster) skal ligefrem
helt til Mexico.
Hele holdet og trænerne ønsker Mads
en rigtig god tur til Mexico
Jesper og Henrik.

MÅRSLET-bladet Maj 2008

Masser af gå på mod !
Pige puslinge:
En god kampgejst og en lyst til at
spille håndbold har været nøgleordene i denne sæson for pige puslingepulje C. Der har ikke været en kamp,
hvor de ikke har mødt op med gåpåmod og spilleglæde trods det, at vi
efter flere af kampene i foråret måtte
synge ”hvem var det der spillede
bedst – det var dem der lige fik
tæsk” .
Afslutningen på sæsonen kunne derfor ikke være mere fortjent end da vi
vandt vores B-finale i Danske Bank
Cup. Vi glæder os til en ny sæson.
Helle og Margit.

Pige lilleput:
Pige lilleput startede i august med
ikke at være mere end 5 spillere, men
heldigvis kom der flere til, og vi blev
i løbet af efteråret en trup på 12-15
faste spillere.
De fleste af pigerne spillede deres
første sæson, så der har været mange
udfordringer.
Det er klaret meget flot…og vi har
haft det sjovt og hyggeligt.
Håber at vi ser jer alle igen efter sommerferien, når I rykker op som pige
puslinge.
Pige lilleput trænerne.
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Senior afdelingen og sidste nyt
Damesenior.
Damesenior har i år haft en blandet
sæson resultatmæssigt. Vores serie 2hold rykkede desværre en række ned,
mens serie 3 holdet klarede skærene.
Det har dog været meget positivt at se
den store tilslutning til træningen. På
trods af de mange nederlag har
humøret været højt, og spillerne har
udover hånd-boldspillet medvirket til,
at det sociale i afdelingen har været
til en topplacering.
Vi vil i den kommende sæson komme
igen med fornyede kræfter og med
lidt tilgang bliver pigerne frygtet –
også på banen.
Mogens

Herresenior.
Endnu en sæson i serie 2 er vel overstået, begge hold spiller selvfølgelig
også i serie 2 i næste sæson.
Det holdt dog en smule hårdt for det
ene hold (de knap så erfarne), men
det blev klaret i sidste spillerunde
uden problemer.
Holdet med de lidt mere erfarne spillede om oprykning til serie 1, vi havde dog ingen intentioner om oprykning, så vi holdt lidt igen og endte på
en fornem 6 plads.
Tak for denne sæson, håber alle
mænd er klar igen til august (og gerne
et par stykker mere).
Har du mod på Serie 2 Herre Håndbold i TMG, så kontakt Mads på
ovesdal25@profibermail.dk
Mads R. Pedersen
Træner & holdleder

SIDSTE NYT!

Ny sæson:

Herre Ynglinge:

Håndboldafdelingen er ved at lægge
sidste hånd på forberedelserne til den
kommende sæson.

Til den kommende sæson 08/09 indgår håndboldafdelingen i et holdfællesskab med BMI for at netop denne
aldersgruppe ikke skal droppe ud.
Begge klubber kan med kniberi stille
med et hold, men sammen har vi mulighed for at tilbyde netop denne årgang rigtig gode forhold til at udvikle
deres evner.
Om vi skal kalde holdet BMI/TMG
eller Team Århus Syd er endnu ikke
besluttet, ligesom andre praktiske
forhold diskuteres, men træning og
kampe bliver ligeligt fordelt mellem
Mårslet Hallen og Egelund.
Der er ansat super gode trænere med
store ambitioner og vi forventer os
meget af samarbejdet.
Mogens Lassen

Vi har trænere på plads til de fleste
hold, men mangler et par stykker til
enkelte hold, da tilgangen specielt i
de yngre årgange er stor.
Har du lyst til at give en hånd med vil
vi gerne høre fra dig.
Du behøver ikke have højeste træneruddannelse, vi holder dig i hånden
hele vejen og giver råd og vejledning.
Kunne du tænke dig at være holdleder evt. for dit barns hold er vi også
interesseret. Du bliver ikke rig af det,
til gengæld får du en masse positive
oplevelser og dit barn vil elske du
følger det på nærmeste hold.
Kontakt:
mogenslassen@webspeed.dk
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Pinse
Pinse er let, lys, luftig og liflig.
Pinse er løfterig, livlig og legende
livgivende, for i pinsen fejrer vi Helligåndens komme til verden. Helligånden er som en sol, der spreder sine
milde stråler over hele jorden eller
som en mild sommerregn, der løser
den tørre jord op. Den er let som en
fugl, der flyver, hvorhen den vil,
munter og sorgløst kvidrende. Helligånden er som en rislen ned af ryggen,
som en glæde, der kan få en til at danse og synge og fortælle gode historier. Helligånden er som nattergalen i
H.C. Andersens eventyr – en ganske
undseelig, grå lille fugl, som man let
kan overse, men ikke overhøre, for
den har en vidunderlig livgivende
sang i sit bryst, der får den syge kejser til at live op igen.
Helligånden er den kraft, den
energi mellem mennesker, der gør
glad. Vi har vel alle mødt et menneske, der var velsignet med et åbent og
smilende ansigt. Da vi så ind i det
ansigt, kunne vi slet ikke lade være
med selv at smile, for glæde smitter.
Eller hvem har ikke oplevet et muntert selskab, hvor latteren pludselig
bredte sig, så man uden egentligt at
ville det måtte overgive sig til glæden, man kunne slet ikke lade være?
Eller ser man et lille barn stolpre af
sted for første gang, eller bliver man
benådet med et smil eller en lille hånd

at holde ved, så varmer det helt ind i
hjertet. Det er ikke noget, man er herre over. Det er ren nåde. Man bliver
ramt af kærlighedens ånd.
Der er noget overraskende,
noget overrumplende ved kærlighedens ånd. Forelskelse f.eks. er man jo
ikke herre over, den rammer en som
lynet. Det samme sker, når man får et
lille nyfødt barn lagt i sine arme, så
kan der også gå ligesom et stød igennem en; man rammes af kærlighedens
elektricitet og spænding; moder - og
faderkærligheden vælder op i en, man
kan ikke gøre for det. Sådan løber
godheden og kærligheden af med os i
vort gudskabte liv. Som et overflødighedshorn af frodighed og glæde ser vi
livet blomstre trods al lidelse, nød og
elendighed. Det er den hellige ånd,
der gør, at vi kan se det, der gør, at vi
mærker det, der gør, at det sker, at
livet leves.
Når Grundtvig skriver om, at
solen stråler i al sin glans, tænker han
på Livslyset, og det er ikke solen, der
stiger op i øst, ej heller menneskers
kærlighed, men Guds kærlighed, han
har i tankerne. Den kærlighed, som
disciplene mærkede den første pinsedag. De havde ventet på den med
længsel. Efter opstandelsen havde
Jesus vist sig for dem og trøstet dem
ved at fortælle, at de snart skulle få
kraft fra Gud, men de vidste ikke

hvornår det skulle ske. Men pinsedag,
ganske pludselig kom den. De hørte
en lyd, og så skete det. Ja, hvad var
der egentlig, der skete? Det er ikke
godt at vide, men glade blev de i
hvert fald, for de for jublende ud af
huset, - og modige blev de, for de
begyndte at fortælle vidt og bredt om
kærlighedens Gud, der ville være Gud
for alle folkeslag - og ikke kun for
jøderne. Pinsedag blev begyndelse til
dannelse af et helt nyt Guds folk, som
skulle bestå af alle døbte. En nyskabende proces blev sat i gang; som
solens stråler, der rammer alle folk,
skulle Guds kærlighedserklæring til
den skabte og faldne verden forkyndes for alle mennesker.
Jesus har sagt, at Gud lader
solen stå op over både gode og onde.
Solens stråler rammer jorden og os
alle. Solen er livgiveren og lysgiveren. I disse dage stiger lyset, selv natten er lys. Vi indånder luften, tager
næring til os, fyldes op af vidunderlige blomsterdufte, glæder os til de søde jordbær og kirsebær, der struttende
røde svulmer af liv og vitaminer: e og
c og d- vitaminer og hvad de nu hedder alle sammen.
Men med Helligåndens komme
indtager vi endnu et vitamin – kvitaminet, som vi slet ikke kan leve
uden – kærlighedsvitaminet fra Gud.
Ja, Gud selv tager bolig i os, kommer
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os helt nær. Dét er pinse.
Det er ikke dommeren, der vil
skille bukkene fra fårene, der er kommet. Det er Den hellige Ånd, der er
kommet – den ånd, der vil samle,
knytte kærlighedsbånd, skabe fællesskaber, forene stridende parter, samle
alle folkeslag, samle alle syndere under Guds nåde.
Måske stikker ormen i os og
siger: Hvad skal jeg med nåde, jeg
klarer mig da meget godt, det er da
pinligt at spise nådsensbrød, jeg har
da fortjent mit liv og skæbne, jeg klarer mig uden Gud og Helligånd. Synder! Nej ikke mig! Fri mig for denne
påtrængende kærlighed! Jeg er mig
selv nok!
Sådan kan vi måske tænke nogen gange, men vi kan også åbne os
lidt og med Storm P. sige: ”Jeg er
ingen stor synder, men lidt har vel
også ret!” Jo, jo lidt har også ret og
med årene bliver lidt jo til meget, sådan er det. Og med årene bliver man
nok mere og mere ivrig efter kærlighedens ånd for at kunne ånde frit og
ubesværet.
Som sagt i pinsen løber godheden af med Gud imod al ret og rimelighed. Vi må bare i taknemmelighed
tage imod og lade kærligheden vokse
i os, så også vi lader godheden løbe af
med os.

Salmesangdag
for
4. og 5. klasser

Maj, 2008. Hanne Davidsen

Menighedsrådet
Menighedsrådets næste møde afholdes i Sognehuset
tirsdag den 20. maj kl. 18:30 - 22
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.

Mårslet Kirkes hjemmeside
http://maarslet-kirke.dk

Onsdag den 7. maj klokken 10.00
slår Mårslet kirke døren op for alle
4. og 5. klasser på Mårslet skole.
Denne formiddag afvikles den
traditionsrige salmesangdag, hvor
de nævnte klassetrin får lejlighed til
at synge nogle af de store smukke
kernesalmer til organist Pia Labohns orgelspil og hvor sognepræst
Hanne Davidsen formidler salmernes budskab for børnene.
Sangtimen afsluttes i Sognehuset.
Her nydes en ispind på den forårsgrønne græsplæne.
AJ

Lokalcenter

Kildevang
Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen onsdag d. 7. maj kl. 14:30
Vi begynder som sædvanlig med
en kop kaffe og lidt hyggesnak fra
kl. 14. Prædikant er sognepræst
Hanne Davidsen.

Kirketider i maj
TORSDAG d. 1. maj kl 10:00
(Kr. Himmelfartsdag))
Luk. kap. 14, vers 46 - 53
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 4. maj kl. 10:00
6. søndag efter påske
Joh. kap. 17, vers 20 - 28
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 11. maj kl. 10:00
(pinsedag)
Joh. kap. 14, vers 15 - 21
HANNE DAVIDSEN
MANDAG d. 12 maj kl. 11:00
(2. pinsedag).
OBS. Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
og ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke.
(Se omtalen på næste side)
SØNDAG d. 18. maj kl. 10:00
Trinitatis
Matt. kap. 28, vers 16 - 20
BIRGIT MORSING MADSEN
SØNDAG d. 25. maj kl. 9:00
1. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 12, vers 13 - 21
ANNE VEJBÆK
*
Kirketider i juni

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.

SØNDAG d. 1. juni kl.13:30:
Spillemandsmesse, nærmere information om denne anderledes gudstjeneste på næste side samt på kirkens
hjemmeside maarslet-kirke.dk HD

SØNDAG d. 8. juni kl. 11:30 BMM
SØNDAG d. 15. juni kl. 10:00 HD

Fri

SØNDAG d. 22. juni kl. 11:30 HD

Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri i weekenden den 23. - 25. maj.

SØNDAG d. 29. juni kl. 10:00 HD

Embedet passes af sognepræst
Anne Vejbæk, Astrup
tlf. 8692 7454

HD = Hanne Davidsen
BMM = Birgit Morsing Madsen
AV = Anne Vejbæk
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Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
2. pinsedag den 12. maj kl. 11:00
For andet år i træk vil alle sogne i
Århus Søndre Provsti fejre fælles
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag,
mandag den 12. maj, kl.11.00. Gudstjenesten foregår i Hørhaven, Marselisborgskovene.

nesker op trods morgentåge og fugtigt vejr og oplevede solen bryde
igennem ved en dejlig gudstjeneste.
Vi håber, endnu flere i år vil benytte
lejligheden til at komme til gudstjeneste i det fri!

Sidste år mødte rigtig mange men-

Der vil ikke være gudstjeneste den-

ne 2. pinsedag i provstiets kirker,
idet al gudstjeneste-fejring er samlet i Hørhaven.
Alle provstiets præster, organister,
kirketjenere, kordegne, kirke- og
korsangere medvirker ved gudstjenesten.
”Friluftsmenigheden” opfordres
til at medbringe tæppe eller stol til
at sidde på. Efter gudstjenesten er
der ”kirkefrokost” i det grønne, så
medbring også gerne picnic kurv!
Vel mødt!
Friluftsgudstjenesteudvalget,
Århus Søndre Provsti

*
Trods halvdårligt vejr var friluftsgudstjenesten i Hørhaven 2007 et
vellykket og godt besøgt arrangement.
(Foto: Århus Søndre Provsti)

Spillemandsmesse –
en gudstjeneste i glædens tegn!
Vi inviterer til en anderledes gudstjeneste søndag den 1. juni kl. 14.00
– men kom allerede kl. 13.30 og få de
nye salmer og korsvar indøvet.
Vi vil opføre spillemandsmessen i
Mårslet kirke. Ved denne gudstjeneste vil der kun blive spillet spillemandsmusik. Til lejligheden har vi
sammensat et lokalt orkester bestående af Jørgen Kraglund, klarinet, Preben Ulvskov, harmonika, Anders Nyløkke Jørgensen, bas og Allan Thomsen, violin. Denne lille spillemandsgruppe vil ledsage salmesangen og

præge hele gudstjenestens forløb.
Desuden vil kirkens kor deltage under
ledelse af Pia Labohn (der denne dag
helt og fuldt kan hellige sig kordirektionen, da orglet er sat fra bestilling).
Også Lisbeth Frandsen er med og vil
hjælpe os med salmesangen. Kirken
vil være sommerligt pyntet af kirketjener Lis Nissen. For at sætte yderligere kulør på gudstjenesten deltager
festklædte folkedansere fra Folkedanserforeningen af 1945.
Spillemandsmessen er skrevet af
Holger Lissner (teksten) og Ivan

Damgaard og Michael Sommer
(musik).
Efter gudstjenesten inviterer vi til
samvær i Sognehuset. Efter en kop
kaffe eller to vil folkedanserne spille
op til dans og give en lille opvisning,
men vi andre skal også ud at svinge
træbenet. Rise Thomsen, der leder
folkedanserne, har lovet at instruere
os i et par lette danse.
Kom til gudstjeneste, bliv glad og få
dig en svingom.
Arrangementet er for alle aldre. HD

Kan man tage mindreårige børn med til gudstjeneste i Mårslet Kirke om søndagen?- se maarslet-kirke.dk (Info)
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Det var dengang…
Thøger Rugholm var sognepræst i Mårslet i over
35 år - fra 1928-1963. Han døde i 1973, 77 år
gammel.
I sin embedspriode har han nået at konfirmere
mere end 500 mårsletbørn, hvoraf mange sikkert
bor i byen den dag i dag.

(Foto: R. Scharling)

Et af de sidste hold han konfirmerede var 7.
klasse fra Mårslet Skole i 1962. Se dette billede,
og mange gamle konfirmationsbilleder, på kirkens hjemmeside maarslet-kirke.dk (Historik)

Heldagstur til Lille Vildmose
Hyggeklubbens sidste arrangement før sommerferien bliver i år
en heldagsudflugt til Lille Vildmose
Nationalpark lidt syd for Limfjorden
ved Kattegat, torsdag den 8. maj.
Turen starter fra Sognehuset kl.
8:30 præcis og fra lokalcenter Kildevang kl. 8:35.
Vi kører med stor moderne turistbus ad motorvej E45 til Rold Skov
og Rebild Bakker, over Skørping og
Lindenborg Gods til Muldbjerge
Kro, der er smukt beliggende ved
foden af Mulbjergene i Dokkedal,
med forventet ankomst kl. 11:15.
Kl. 11:30 serveres en ægte to retters kromenu og kl. 13:00 - 15:00
tager vi på en guided rundvisning i
vildmosen, der slutter i Vildmosecentret med kaffe, boller og lagkage.
Hjemturen går langs med kysten,
over Assens, Mariager forbi Hvidsten til Randers og motorvejen tilbage til Århus med forventet ankomst
til Mårslet ca. kl. 18:00.

Prisen for hele dette arrangement,
incl. transport, middag, guided rundtur og kaffe med kage, er så lav som
kun 195 kr.
Husk en kikkert til rundturen!

SOGNEHUSET
Onsdag d. 7. maj:
Indre Mission
kl. 19:30
(se omtale på kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk)
(Indre Mission)
Torsdag d. 8. maj:
Heldagsudflugt med Hyggeklubben.
Afg. fra Sognehuset kl. 8:30 præcis!
og fra Kildevang kl. 8:35
Se omtale her på siden og på kirkens
hjemmeside
maarslet-kirke.dk
(Hyggeklubben)
Fredag d. 16. maj:
Fælles familiespisning
kl. 18:00 - 20:30
Tilmelding kan nu også ske via kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk
(Kalender)
Tirsdag d. 20. maj:
Menighedsrådsmøde
kl. 18:30 - 22:00
***

(Foto: Naturturist Nordjylland)
Lille Vildmose er et sandt eldorado
for naturelskere og historisk interesserede. Vildmosen rummer også
nogle af Danmarks smukkeste naturog græsningsskove, der giver gode
chancer for at besøgende kan opleve
bl.a. krondyr, vildsvin og kongeørn.

Facts om Hyggeklubben.
Mårslet Hyggeklub henvender sig til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Mårslet Sogn. Der er intet kontingent, og den eneste udgift for at være
med til de mange spændende og interessante arrangementer i Sognehuset, er
15 kr. til kaffe og hjemmebag. For gangbesværede kan der blive sørget for
kørsel. Arrangementerne, der er helt uforpligtende, afholdes normalt den
anden torsdag i måneden fra kl. 14 - 16 fra september til maj, hvor sæsonen
slutter med en heldagstur.
Oplysninger om kommende arrangementer findes i en lille folder, der kan
rekvireres i Sognehuset. De omtales desuden på Mårslet Kirkes hjemmeside
maarslet-kirke.dk (Hyggeklubben) og her i bladet.
Yderligere spørgsmål kan rettes til formanden for bestyrelsen Else Svendsen, Langballe, på tlf. 8693 6038.

Hver mandag
Mariehønen (lille sal)
Kl. 16:15 - 17:30
Lærkereden (store sal)
Kl. 16:15 - 17:30
Ørnereden (store sal
Kl. 19:00 - 20:30
Hver torsdag:
kl. 15:00 - 17:30 Kor og korskole
Hver torsdag i ulige uger:
Dagplejen gruppe 14
kl. 9:30 - 12:00
Hver torsdag i lige uger:
Dagplejen gruppe 15
kl. 9:30 - 12:00

OBS: Der kan være ændringer i de
faste tider ved højtider og i ferier.
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Indre Mission

Børneklubberne

Da Jesus trådte frem var hans helt
centrale budskab ”Guds rige er kommet nær”. Omkring ham skete der undere og tegn, som bekræftede, at Gud
nu er trådt ind i vores verden.. Hvad
betyder det for vores liv?
Aftenens gæst er Per Ladekjær
(35), der arbejder som ungdomskonsulent i Indre Mission i Århus.
Sognehuset, 7. maj kl. 19:30
Læs mere om dette arrangement på
kirkens hjemmeside
maarslet-kirke.dk (Indre Mission)

maarslet-kirke.dk (børneklubberne)

Fælles familiespisning
i Sognehuset
fredag den 16. maj kl. 18:00 - 20:30
Aftensmad og kaffe 30 kr. pr. voksen
- børn spiser gratis.
Tilmelding senest to dage før via kirkens hjemmeside
maarslet-kirke.dk (Kalender)
Karen og Knud Lunderskov
tlf. 8629 0629 eller mail:
lunderskov@mail.tele.dk.

Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år. Vi mødes i Sognehuset hver mandag kl. 16:15- 17:30. Vil du vide mere om Mariehønen så kontakt:
Jette Kristoffersen,
Bedervej 74, tlf. 8628 9965

Susanne Lunderskov,
Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186.

Lærkereden
Ørnereden
er juniorklubben for de lidt større er for alle børn fra børnehaveklasse
til og med 3. klasse.
børn - fra 4.- 7. klasse.
Efter pinse skal vi bl.a. bygge skibe
Klubben mødes i Sognehuset hver
af træ og lave kapsejlads på fisketrapmandag fra kl. 19:00 - 20:30
pen ved Vilhelmsborg
Program kan rekvireres i Sognehuset.
Ledere af Lærkereden er:
Ledere af Ørnereden er:
Dorthe Bjerge (formand),
Anders Kristoffersen,
Bedervej 74,
tlf. 8628 9965

Baneleddet 6,
tlf. 8629 5002

og

Mette Nørgaard Pedersen,
Langballevej 108,
tlf. 8629 7155

René Lunderskov,
Præstegårdsvej 84,
tlf. 8621 2186

Jørgen Knudsen,
Præstegårdsvej 54,
tlf. 8629 1097

Adresser
SOGNEPRÆST
Hanne Davidsen (HD)
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12:00 - 13:00 samt
torsdag kl. 16:00 - 17:00
Mandag er fridag.

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen (LF)
Ormslevvej 64, 1.tv., 8260 Viby J
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk

SOGNEPRÆST
Birgit Morsing Madsen (BMM)
Tlf. 8692 7330
bmm@maarslet-kirke.dk
(barselsvikar for
Jette Rosenberg Christiansen (JRC)
Tiset Præstegård)
Mandag er fridag

KASSERER / PRÆSTESEKRETÆR
Henny Margrethe Bauning (HMB)
Langballevej 168
Tlf. 8629 0649
hmb@maarslet-kirke.dk
træffes normalt på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4 A,
tirsdag og onsdag kl. 9 - 13.
Tlf. 8629 3440
maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk
ellers henvises til sognepræsten på
tlf. 8629 0234

ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn (PL)
Dyngby Møllevej 37
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk

SOGNEMEDHJÆLPER
Anna Johnsen (AJ)
Frøkærparken 22
Tlf. 8629 5772
aj@maarslet-kirke.dk

KIRKETJENER OG DAGLIG ADMINISTRATION AF SOGNEHUSET
Lis Nissen (LN), træffes tirsdag til
fredag kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset,
Obstrupvej 4 A
Tlf. 8629 8190
ln@maarslet-kirke.dk
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
Inga Michels, graver (IM)
Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers
på kirkegården.
im@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Ebbe Nørgård Pedersen (ENP)
Langballevej 108
Tlf. 8629 7155
enp@maarslet-kirke.dk

maarslet-kirke.dk (Kontakt)
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AKTIVITETER I MAJ 2008
Mandag d. 5. maj kl. 14.00
Seniorshoppen mode

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

Onsdag d. 7. maj kl. 14.00
Gudstjeneste

Træværksted i Underhuset holder sommerferielukket
fra d. 1. maj til d. 31. august.

Onsdag d. 21. maj kl. 14.00
Syng med Uffe Torp

Genbrugsmarkedet holder åbent
fra kl. 15.00 – 17.00:
Torsdag d. 15. maj og torsdag d. 29. maj.
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

MÅRSLET KUNSTSKOLE
FLYTTER FRA HØRRETVEJ
Med en god oplevelse i bagagen flytter Mårslet Kunstskole fra adressen Hørretvej 61 pr. 30.5.08. Ved bladets deadline
er der endnu ikke fundet et egnet lokale. Fremover vil mine kræfter prioriteres på kurser og arrangementer til virksomheder, institutioner og organisationer. På hjemmesiden er der opdateret hvilke kurser og arrangementer vi udbyder både
til børn og voksne.
Udbudte kurser til private, børn og voksne i lokalområdet via sæsonprogrammer er ophørt.
Med venlig hilsen
Anne-Mette Sørensen
Mårslet Kunstskole
www.maarsletkunstskole.dk
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TMG - Nyt
140 ÅR OG I VOKSEALDEREN…!
Testrup-Mårslet Gymnastikforening
er Danmarks tredje-ældste idrætsforening og blev startet i 1868 som Testrup Skyttekreds. En af de drivende
kræfter var Kaptajn Jens Nørregaard,
veteran fra krigen i 1864 og medstifter af Testrup Højskole. Kort efter
starten åbnede Testrup Højskole dørene for de mange gymnastikinteresserede og i starten af 1880’erne var
gymnastikken den dominerende
idrætsgren i foreningen.
I årene lige efter århundredskiftet gik
aktiviteterne i stå, men Murermester
R.S. Lisbjerg fik gang i gymnastikken
igen og fra 1920 foregik gymnastikken på Mårslet Afholdshotel.
Badminton og håndbold kom til i

1930’erne men til gengæld mistede
gymnastikken sit tag i Mårslet’terne. I
1964 blev fodboldafdelingen startet
og siden hen er der kommet mange
nye idrætsgrene til.
I slutningen af 1960'erne fik foreningen sit nuværende navn: Testrup Mårslet Gymnastikforening.
Medlemstallet er også vokset : I 1970
var der 290 aktive medlemmer i TMG
og ved udgangen af 2007 var der
1428 medlemmer i de 10 forskellige
afdelinger.
Fodbold er den største afdeling med
502 medlemmer, gymnastik og håndbold er de næststørste med hver 238
medlemmer.
Der vil naturligt komme endnu flere

aktive i TMG, i takt med Mårslet’s
udbygning og det begynder at knibe
med plads til alle. Derfor har en gruppe Mårslet’tere været i gang siden efteråret 2006 med at få skabt et grundlag for en MultiHal, med plads til både idræt og andre kulturelle arrangementer til alle i Mårslet
TMG arrangerer lørdag d. 17. maj en
jubilæums-idrætsdag, hvor der vil være forskellige aktiviteter ved Mårslet
Hallen og derefter vil der være grillaften ved HalHuset. Se annoncen andetsteds i Mårslet Bladet.
Kent Pedersen
TMG

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
Claus Holm
Hørretløkken 445
86 29 86 16
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
lundgaardholm@webspeed.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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Tennis

TMG Tennis - nu starter vi
Tennis er sommerens sport : ude i
naturen og motionere, hyggeligt samvær og en udfordring af dig selv og
dine medspillere. Vi har rammerne til
dit sportslige samvær med andre, og
det er uanset din alder, dit køn, eller
dine evner indenfor den ”hvide
sport”.
Selv om det er en individuel sport,
gør vi meget for at Klubbens medlemmer kommer til at kende hinanden og
få nye udfordringer og nye venskaber.
Vi har et hyggeligt anlæg med omklædningsfaciliteter og brusebad,
samt bord og stole til at slappe af før
og efter dysten…Vi har gratis træningsbolde og begynder ketsjere.
Og så tilbyder vi en masse gratis glæder :

Træning til de voksne (hver søndag
formiddag: spørg Sigurd : 86293260)
uanset niveau.
Træning til ungdommen (se opslag i
Klubben, kom til standerhejsningen,
eller ring til Henrik : 86298322).
Vi har desuden træning for de lidt
øvede : mød frem til doubler alle mod
alle hver søndag kl 12.00, og/eller til
vores faste frit-slag-dag, hver tirsdag
fra 19 til 21. Alle er velkomne !!!
Individuel træning : vores gode trænere stiller gerne op til enetimer, se
opslag i Klubben
M/K-listen : savner du eller vil du
ha’ flere makkere, er der særlige
kvinde og mandelister man kan skrive
sig på og bruge for at få flere at spille

med : se i Klubben !
Altså rig lejlighed til at møde nye udfordringer og makkere !
Og så står Klubben for en del sociale
arrangementer, som du kan se på
næste side.
Standerhejsning: vi har standerhejsning og året første ”åbne turnering”
lørdag den 3.maj kl 13.00.
Her kan man også melde sig ind og
spørge om råd og vejledning, samt få
udleveret en nøgle til anlægget.
Velkommen til en god sæson !!!
mvh/TMG TENNIS
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Håndbold

TMG
LOPPEMARKED
LØRDAG DEN 31. Maj 10.00 – 15.00
På parkeringspladsen ved OK-Tanken
Indsamling tirsdag den 27.maj kl. 18.00 – 22.00
Alle som har boet i Mårslet bare nogle få år, ved at TMG`s store loppemarked er en mangeårig tradition og er et fantastisk godt loppemarked, samt en rigtig festdag i Mårslet, så reserver den 31. maj.
Der vil som sædvanlig være mulighed for at gøre gode blomsterindkøb, gætte vægten på den levende gris og mulighed
for at vinde den, og købe pølser m.v. Dagens program forventes at forløbe således:
Kl. 10,00 Markedet åbner
Kl. 10.00 – 14.00 Gæt på grisen
Kl. 10.00 - ? blomstersalg
Kl. 14.00 Grisevejning /vinder af grisen afgøres
Kl. 15.00 Markedet lukker
Vi håber rigtig mange vil bidrage med effekter til loppemarkedet, som man bare stiller ud til vejen tirsdag den 27.maj.
Så kommer vi henter dem i tidsrummet kl. 18.00 – 22.00. Vi samler kun ind denne dag.
Evt. spørgsmål så ring på 86 29 26 06, 86 29 76 67, 86 29 82 01.

Vi har brug for din hjælp til loppemarkedet.
TMG`s loppemarked giver et godt økonomisk tilskud til TMGs håndboldafdeling, men vi skal være mange folk til at få
det afviklet. Vi forventer at dem som hjalp til sidste år, også giver et nap med i år. Men nye folk er meget velkomne.
Aktiviteten kører over forholdsvis kort tid, og jo flere der giver et nap, jo lettere bliver byrden for arrangørerne. Vi kan
love dig at det også er underholdende at være med til.
Hvis du har hjulet til tidligere år, og ikke har været i kontakt med arrangørerne endnu, så kontakt os venligst på ovennævnte tlf. nr. eller nedenstående mailadresse, vi har brug for din hjælp.
jacoblind@tdcadsl.dk, anfk@webspeed.dk , ovesdal25@profibermail.dk
TMG Håndboldafdelingen
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Gymnastik

TMG gymnastikafdelingen tilbyder i år
sommer – aerobic.
Hver tirsdag kl. 20.00 til kl. 21.00 i maj, juni og august er der sommer-aerobic i skolens gymnastiksal.
Instruktør: Anna Bak.
Det bliver en afvekslende aerobictime med masser af sved på panden og effektiv styrketræning for alle muskelgrupper.
Enkle trinsammensætninger med inspiration fra high/low-aerobic og fitnessboksning, samt bodytoning med træningselastikker. Alle kan være med.
Pris: Det koster 250,- kroner for hele perioden (i alt 11 gange). Første gang bliver d. 13. Maj. Vi deler girokort ud ved
opstart.
Deltagerantal: Max. 30 og min. 12 deltagere.
Tilmelding: Forhåndstilmelding til Bente Seerup på mail etneb13@gmail.com, eller på mobil 30 56 47 70. Du er også
velkommen til at møde op den første gang.
Vel mødt – gymnastikafdelingen.

MÅRSLET VANDVÆRK I/S
Problemer med vandforsyning, kontakt:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 86298688 (døgnåbent).
Betaling og priser, kontakt:
Vandværkets kasserer Karl Jørgen Jensen, tlf. 86296714.
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10.
Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12.
Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2.
Pris pr. kubikmeter kr. 33,81 (heraf kr. 4,00 til vandværket).
Fast årlig afgift kr. 375,00.
Ved flytning og ændring af acontobetaling – kontakt kassereren.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler

regelmæssigt og kontrollere, at vandmåleren står helt stille,
når der ikke er forbrug.
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
Email: maarsletvand@mail.tele.dk
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MultiHal Eventgruppen inviterer alle til en festlig
aften i anledning af TMG’s 140 års jubilæum.
Kl. 16.00 giver DGI Østjyllands repræsentationshold en
forrygende opvisning,
hvorefter vi skal hygge i festtelt ved HalHuset med god mad og kølige øl, mens
musikken spiller.
Vi servere helstegt vildsvin og lam, grillede pølser med bagte
kartofler og hvidløgssmør, salat og hjemmebagt flutes.
Kuvertpris 120,- kroner for alle over 15 år. Børn fra 4 år spiser
for 40,- kroner.
I teltet kan der købes fadøl fra Århus Bryghus, juice, saft
og sodavand.
Til børnene er der legeland i hele Hallen med bl.a. hoppeborg og kolbøttefabrik!

Aftenens overskud går ubeskåret til MultiHal projektet!
Madbilletter til dette arrangement kan købes i forsalg ved kassen i Brugsen og i HalHuset fra
mandag d. 21. april.
All henvendelse omkring dette arrangement og billetsalget skal ske til Bente Seerup på telefon
30 56 47 70, eller pr. mail etneb13@gmail.com
Vel mødt – vi glæder os til at se jer.

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
Overskrifter i skriftstørrelse 24
Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil
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Populær pizzamand har jubilæum
11 år i Mårslet, før det fire år som
pizzamand og restaurant-ejer i Skejbycentret samt et kortvarigt ophold i
en grillbar i Randers.
”Vores restaurant i Skejbycentret var
stor og vi måtte arbejde mange timer
hver dag. Så til sidst ville jeg ud af
Århus. Vi begyndte at køre rundt og
kigge på de mindre byer og oplevede
Mårslet som en lille, rolig by, og så
traf vi valget”, fortæller han.
Javan er uddannet kok i Iran, hvor
han i slutningen af 70’erne arbejdede
i sin restaurant om aftenen, mens han
om dagen havde et lederjob i en TDC
-lignende tele-virksomhed.

”Jeg skal møde mine venner nede hos
pizzamanden”, lyder det af og til
hjemme i stuen, når sønnen en fredag
aften skrotter aftensmaden for at tage
den hos pizzabaren. Her står Javan,
hans kone Souri og medhjælperne
klar til at rulle dejen ud og drysse fyld
på pizzaerne, inden de sætte dem ind i
ovnen.

dag havde vi ikke mere mayonnaise.
Da en kunde hørte det, hentede han
en flaske derhjemme. Han havde lige
købt et stort parti, som han sagde”.
Erfaren kok
Mårslets pizzamand er i det hele taget
en erfaren mand, når det handler om
at lave og sælge mad.

I 1984 giftede han sig med Souri i Teheran, inden familien året efter flygtede til Danmark på grund af krigen
mellem Iran og Irak. Samtidig lokkede Ericsson lokkede den højtuddannede mand med et job.
”Ja, jeg savner da stadig at arbejde
med mit fag, men nu er det blevet for
sent”, siger han uden fortrydelse.
På vej til Mårslet
55-årige Javan og 39-årige Souri bor
stadig i Risskov, der blev bopælen

Javan Afshari er blevet mere end blot
en lokal pizzabar. Han har gjort sin
forretning til en institution i Mårslet
kendt af alle og brugt af de fleste.
Derfor kan han fejre sit 11 års jubilæum den 1. maj.
”Jeg kender efterhånden mange drenge, der kom hos os første gang, da de
var seks år og nu er 17. Mange af mine kunder kalder mig også bare for
Javan, så jeg og min kone kan kun
sige Mårslet-borgerne mange tak for
den modtagelse de gav mig og for
den hjælp de giver mig, når det er
nødvendigt”, siger han.
Javan nøjes da heller ikke med at producere pizzaer. Indimellem har han
kokkereret iransk mad til naboerne
ligesom han af og til har hjulpet kunder, der akut mangler mel, gær eller
løg med varerne.
”Men det går også den anden vej. En

Javan Afshari kan 1. maj fejre sit 11 års jubilæum som ejer af Mårslet Pizzabar Buonasera. Foto: Jesper Andersen
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dengang han åbnede sit pizzaria i
Skejbycentret.
Parret har to voksne børn: En datter
på 21, der læser til sygeplejerske i
København og en søn på 17, som læser på handelsgymnasium.
Det gør det muligt for parret at arbejde 12 timer om dagen i Mårslet. Men
i løbet af det kommende år til halvandet ønsker de at etablere sig i byen,
hvor de også er på vej til at udvide
forretningen i en anden bygning.
De føler sig begge godt tilpas i Mårslet, de tilbringer mange timer i byen
og de virker som ivrige sponsorer for
ungdomshold i TMG. Desuden har de
knyttet to yngre Mårslet-fyre til sig

39

som ansatte i staben på seks.
”Man ser sjældent, at et pizzaria ansætter folk, der bor i byen. Men vi vil
gerne ansætte lokal arbejdskraft og er
ikke bange for dårlig omtale”, siger
Javan, der peger på det bærende princip i Mårslet Pizzabar:
”Det vigtigste for os er kvaliteten af
maden og selve opbevaringen af den.
Blandt andet skifter vi hele tiden metalskufferne med kød, ost og grøntsager ud, når de er ved at være tomme.
Vi smider hellere noget ud end hælde Buonasera Mårslet Pizzabar fejrer sit
friske varer oveni. På den måde und- 11 års jubilæum 1. maj med at give
går vi bakterier i fødevarerne”.
kunderne gratis kaffe på dagen og ved
at give rabat på alle Hent Selv-pizzaer
Steen Bille i dagene 5.-8. maj: 5 kr. på almindeli.
ge pizzaer og 10 kr. på familiepizzaer

Indsamlingsresultat over alt forventning
spændt på det samlede beløb fra deres
bøtte, og alle blev glade.
Det var der også en grund til.
Det samlede indsamlingsresultat for
Mårslet blev over alt forventning
kr. 39.473,50
en flot stigning i forhold til sidste år
på kr. 5.000,-.
Jeg vil gerne takke indsamlerne for
den gode indsats, og også en tak til
beboerne i indsamlingsområdet for
den positive modtagelse.
Tak til Nordea, - Lis Margrethe,
Conny og Erik.

Søndag den 6. april mødtes 30 indsamlere i Nordea. hvor Lis Margrethe
havde lavet kaffe, ja der var også
rundstykker til kaffen.
Efter en kort orientering og udlevering af bøtter og materiale gik indsamlerne ud i en mild forårsdag.

Alle kom glade tilbage, de var blevet
godt modtaget, men desværre var
mange ikke hjemme, der var søndagsåbent i butikkerne og samtidig var det
også konfirmationstid.

Jeg håber, vi ses til næste års indsamling søndag den 29. marts 2009.
Ane-Mie Nielsen

Medens Conny, Erik og Poul talte
bøtterne op, ventede indsamlerne

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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MÅRSLET
EGNSARKIV
Ved generalforsamlingen i Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening d. 26. marts blev fremsat ønske
om mere synlighed af foreningen, der i dag kun har
85 medlemmer ud af Mårslets ca. 2000 husstande!
Studier af fortiden er blevet populært som aldrig
før, og mange ville kunne få stor glæde af at vide
mere om den fortid, der danner baggrund for den
nutid - og ikke mindst fremtid - de er en del af.
Et medlemskab i Mårslet Sogns lokalhistoriske
Forening er så lavt, at alle kan være med:
Kun 30 kr. for et personligt, og 50 kr for et husstandsmedlemsskab - om året! Billigere kan det næsten ikke være! - Interesseret? - så henvend dig til:

På et udsnit af et matrikelkort fra omkring 1850 over Maarslet Sogn
er bymidten præget af de store gårde. Præstegården lå dengang lige
nord for kirken, hvor der i dag er kirkegård og øst for er Bomgården
aftegnet, hvor der i dag er OK-tank og butikscenter. Bemærk at vejforløbet stort set ser ud som i dag, og Giberåens karakteristiske forløb midt igennem billedet. Jernbanen kom først til mange år senere.

Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk eller kig ned i Egnsarkivet
onsdag den 14. maj fra kl. 16 - 17:30
(Der er indgang fra skolens lille parkeringsplads på
Obstrupvej)
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening
være til stede for orientering og samtale, tegning af
medlemsskab og evt. modtagelse af arkivmateriale.
Der er i øvrigt altid en mulighed for et besøg i
Egnsarkivet den anden onsdag i hver måned fra kl.
16 til 17:30. Udenfor åbningstid er man velkommen
til at kontakte
Edvard Borgbjerg, tlf. 8629 2148 eller
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680

Foto: Jørgen Lauritsen

Anette Krogh
Massageterapeut

Wellnessmassage
Klassisk Nordlysmassage
Coaching samtale
Hulvej 4, Mårslet
Tlf. 50 56 88 42

www.anette-krogh.dk

Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet
Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed.
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50.
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Hold da helt rent
Der blev samlet rigtigt meget skidt ind langs de lokale veje og stier, da fællesrådets Natur-og Miljøgruppen i samarbejde
med Grøn Guide havde lagt nogle gode rammer for den årlige Hold Rent dag - den 10. af slagsen.
Nyd en smukkere by!
( Kilde Mårslet Net )

foto: ©2008 Jesper Andersen og Kurt Søe
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MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER
2008
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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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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