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Græsset er grønnere i Mårslet
Aldrig har græsset været grønnere i Mårslet og omegn end nu. Farven
smælder saftigt i hovedet på os uanset hvor vi bevæger os hen i 8320,
som også bærer synligt præg af at være et populært postnummer hos
mange yngre børnefamilier.
Søgningen mod især Mårslet slår alle rekorder. Alene antallet af barnevogne på Mårslets fortove og de mange nye skolebørn sætter ansigt på
alskens statistikker. Langt om længe har selv Århus Kommune erkendt,
at Mårslet er blevet et vækstområde ud over alle grænser, når det drejer
sig om antal tilflyttere og husbyggeri.
Det må jo være, fordi græsset synes grønnere herude, når det bliver betragtet fra Århus, Vestjylland eller hvor byens nye borgere kommer rejsende fra. I hvert fald trækker forestillingen om det lille lokalsamfund
ude i landskabet på landet nær arbejdspladserne i storbyen mange mennesker til 8320.
Nybyggerånden kommer til at præge de nye boligområder i de kommende år. At bygge et hyggeligt miljø op sammen med naboerne på vejen og
i kvarteret bringer folk sammen, både de voksne og især børnene, der på
den måde vokser ind i en identitet som mårslettere.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

Forhåbentlig kommer byen senere eller måske snart til at nyde godt af de
nye borgeres virkelyst i andre sammenhænge. Når båndene mellem folk
er etableret på vejen og i kvarteret, får nogle af jer måske lyst til at bidrage til at bidrage med at få det store fællesskab til at blomstre.

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.

Hvis daginstitutioner, skole, idrætsforening, sociale projekter osv. fortsat
skal udvikle sig, er det vigtigt, at en ny generation begynder at blande sig
med deres idéer og ildhu i det fælles byliv.

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

Skæve idéer, kritiske synspunkter, nye påhit, videreføring af gode traditioner er alt sammen ligeværdigt blot der er borgere, som engagerede vil
gribe udfordringen og glæden i arbejdet.

Tryk: Werks offset A/S

Sker det, vil græsset altid føles grønnere i Mårslet.
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8270 Højbjerg
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Stort og småt fra Fællesrådet
Mårslet Skole
Århus Kommunes Teknisk Udvalg
har i forbindelse med en mindre lokalplan i Mårslet i sin indstillingen til
byrådet skrevet at "... på denne baggrund arbejder Børn og Unge i samarbejde med Mårslets skoles ledelse og
bestyrelse på udarbejdelse af et kombineret projekt med udbygning af fire
fælleslokaler og etablering af et tidssvarende pædagogisk læringscenter
m.v. til forelæggelse for byrådet snarest".
Bemærkningen knytter sig til prognosen for børneantallet frem til 2016.
Trafikkampagnegruppen
- Søndag d. 20/4 ved midnatstide blev
der malet fodspor på vejen og opsat
skilte ”PAS PÅ HER” ved den nye
overgang ved bommene på Hørretvej,
for at gøre bilisterne ekstra opmærksomme på stedet. Skiltene stod der en
uges tid som planlagt. Trafikgruppen
er meget opmærksomme på, at forholdene ved den nye overgang langt fra
er optimale.
- Vi har henvendt os til skolens bestyrelse (Erling Sørensen), og har aftalt
at mødes for at koordinere indsatsen
på trafikkampagneområdet.
Mårslet-Bladet
- Stigningen i antal tryk og husstande,
gør at tryk- og distributionsudgifter
stiger hurtigere end forventet. Men
det kan jo evt. flade ud senere på året!
- Løjt Kirkeby har bedt bladgruppen
om hjælp til at starte et blad med
Mårslet-Bladet som forbillede. Jacob
Lind har kontakten.
Multihal
- Vi har fået afslag fra Realdania Fonden, der mente, der var for meget lokal-fokus på projektet til at det havde
deres interesse.
Vi har nu revideret projektet og præsenteret det for Lokal- og Anlægsfonden, der er villig til at indgå i et samarbejde.
Poul H. Poulsen præsenterede skitserne på mødet

Trafik
Kurt Søe har afholdt statusmøde med
Anne Maribo Vinter fra Århus kommunes Trafik og Veje samt en projektleder fra Carl Bro, som Trafik og
Veje bruger til at tegne deres projekter:
- Trafikudvalget har fået henvendelser
på, om stien til Testrup er færdig eller om den skal have endnu et lag
asfalt. Årsagen er, at overfladen ikke
virker færdig.
Trafik og Veje kunne oplyse, at der
kommer et slidlag på, men at stien
først skal "sætte sig", så det bliver
først efter ca. et år.
Det viser sig i øvrigt, at der ikke kommer træer langs stien. Kommunen har
ikke erhvervet den jord der skal til, da
det ville forøge anlægsudgifterne betydeligt. Til spørgsmål, om der kunne
komme beplantning mellem sti og vej
var svaret, at undersøgelser viser, at
børn føler sig mere trygge, når der er
frit udsyn. Det er dog en beslutning,
som udvalget vil prøve at ændre hvis den rigtige idé opstår,
- Den asfalterede sti mellem Langballevænget og Vilhelmsborg station
skal også have et ekstra lag. I sin tid
blev vi stillet i udsigt, at det kunne
blive en lysere belægning, som faldt
mere ind i naturen. Trafik og Veje
lover at vende tilbage før de vælger
materiale.
- Sti langs banen nord for Obstrupvej
Det viser sig, at Odderbanen har planer om til sommer i forbindelse med
sporarbejde mellem Tranbjerg og Odder at flytte trinbrættet "Mølleparken"
ca. 200 meter længere mod Tranbjerg.
Trafikudvalget har siden forhørt sig
hos Odderbanen - og det er rigtigt
nok, at de overvejer denne løsning. I
den sammenhæng kunne man så forestille sig, at der kun anlægges perron
på den ene side af sporet, og at der
samtidig laves en tunnel - som Odderbanen så godt vil medfinansiere. Der
er ikke slået endeligt søm i noget,
men Odderbanen oplyser, at de overvejer at flytte trinbrættet 200 meter.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Det er ikke helt skævt i forhold til,
hvor trafikudvalget og de omkringliggende grundejerforeninger gerne vil
have en tunnel. Vi venter på udspil fra
kommunen.
- Mht. cykelstien langs Obstrupvej
fra Frøkærparken til skolen, så kræves
der betydeligt mere plads, end der
blev fremført på trafikudvalgets møde
med og de omkringliggende grundejerforeninger. Carl Bro-manden lovede at gå hjem og kigge på vejbredder, men han mente helt klart at man
ikke undgår en ekspropriation på i
hvert fald det stykke overfor skolen,
såfremt der skal anlægges cykelsti
her. Han vender tilbage når han har
mere.
- Trafikudvalget og grundejerforeningerne omkring den gamle vendeplads for 10'eren har efter et møde
bedt Trafik og Veje tegne på en regulering af Tandervej, så man samtidig
fik løst tre ønsker, nemlig et helleanlæg ved stikrydsningen, en hastighedsdæmpning på Tandervej samt
etablering af permanente busholdepladser. Den gamle vendeplads må
meget gerne indgå i løsningen, mens
Grf. Ovesdal ikke ønsker, at deres
grønne område op til vejen indgår i
løsningen.
På mødet med Trafik og Veje blev
der skitseret flere løsninger, men det
kræver meget plads at lave holdepladser til bussen - og samtidig give stor
trafiksikkerhed. Det blev aftalt, at vi
snart får et forslag til gennemsyn. Til
den tid vil de lokale interessenter blive hørt igen.
- Trafik og Veje tegner på et helleprojekt i midtbyen - nærmere bestemt på Tandervej syd for fodgæn-

MÅRSLET-bladet Juni 2008
gerfeltet. Ud over, at det er svært at
finde en god løsning viser det sig, at
de ikke har taget planerne om den
kommende brug af Tandervej 6A i
betragtning - da de ikke har set disse
planer. Vi har efterfølgende bedt dem
om at stoppe projektering indtil de
kender de faktiske forhold omkring
den fremtidige brug af Tandervej 6A.
- Trafikudvalget organisering
I forbindelse med et møde med kommunen den 25. oktober 2007 blev der
forinden holdt et møde for dem, der
på forhånd havde tilkendegivet interesse for trafikken i Mårslet. Som kulmination på formødet blev der valgt
en gruppe på fire personer, som sammen med Keld Schmidt-Møller skulle
repræsentere Mårslet Fællesråd over
for kommunen. Denne gruppes status
og fremtid har siden mødet med kommunen været noget uvis.
Da der nu sidder tre personer i FU
med stor interesse for trafikarbejdet,
og da en stor del af mødeaktiviteten
med kommunen vil være med alle
fællesrådene fra syd, hvor der er en
begrænsning på antal deltagere fra de
enkelte fællesråd, vurderer FU, at det
vil være hensigtsmæssigt i den kommende tid at organisere af trafikarbejdet som følger:
Trafikudvalget består af FU’s medlemmer Keld, Morten og Kurt, der
kan inddrage grundejerforeninger og
andre i lokale løsninger på ad hocbasis.
Trafikudvalget inviterer den valgte
”mødegruppe” til et møde for at sikre,
at der ikke tabes noget vigtigt i den
proces.
Natur- og miljøgruppen
- Hold-rent-dagen den 12.04.08: Der
mødte dejligt mange folk op, og der
blev samlet meget affald. 10-årsjubilæet blev fejret med tale og pizza
til alle.
- Der er bevilget 15.000 kr. til renovering af muren ved OK-tanken.
- Der er kommet en henvendelse fra
en grundejerforening i Hørretløkken
om genoptagelse af sagen om
”Folkeparken”
- Mårslet Bypark: Træer er fældet,

hvor der skal være stier, og man er i
gang med at lave dræn på én af de
gamle stier.
- Gruppen har besøgt kommunens
afdeling for vand og Spildevand - og
fået et indtryk af især kloakering i
vores område. Afdelingen vurderer, at
kloaknettet er dimensioneret til en del
mere, end det bruges i dag og sagtens
kan bære afledning fra de nye kvarterer.
Webgruppen
- Kurt Søe spørger på webgruppens
vegne om lov til at bringe annoncer
fra lokale (dvs 8310-8340) liberalt
erhverv. Betaling tilflyder fællesrådet
ubeskåret. Der blev givet grønt lys.
Børne- og ungeudvalg består af
Morten Overgaard (formand) og Anne-Mette Bay Bjørn fra dagtilbudsbestyrelse 706. Udvalget vil evt. blive
suppleret med én eller flere interesserede.
Henvendelse fra kommunen
”Planlægning og Byggeri har modtaget en anmodning om udarbejdelse af
en lokalplan for placering af en dagligvarebutik på ejendommen Mårslet
Byvej 28. Butikken vil få kørende
adgang fra Mårslet Byvejs østlige
forgrening. ...
Placeringen vil ikke være i modstrid
med den gældende kommuneplan
men ligger udenfor de udpegede centerområder i Mårslet. ..."
Poul H. Poulsen erklærede sig inhabil
pga. sit engagement i butikscenteret.
Området ligger i et industrikvarter, så
støj er nok ikke et problem. Tilkørselsforholdene er ikke problematiske
heller.
Jokeren er nok at gennemskue, hvilke
adfærdsmønstre og -ændringer, lokalt
såvel som regionalt, det vil give anledning til.
FU kan nok have bekymringer - men
har ingen argumenter mod arrangementet. Stemningen i FU er fortrinsvis for placeringen.
Webgruppen opfordres til at lave en
afstemning på maarslet.net, hvis re-
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sultat vi kan vedhæfte vores svar til
kommunen.
Keld Schmidt-Møller har fået et noget
nedslående svar fra politiet på en henvendelse om 40 km/t hastighedsbegrænsning i Mårslet og 30 km/t i
centrum, som ellers indgår i Trafiknotatet. FU vil dog forsøge at presse på.
Kurt har sagen.
Keld, Morten og Kurt deltog d. 16/4 i
et møde mellem fællesrådene i Århus
Syd - for at udveksle forventninger til
Beder-Beringvejen.
De fire fællesråd har meget forskellige placeringer i forhold til vejen - og
derfor også forskellige forventninger
til vejens brug.
Solbjergs ønsker primært at aflaste de
små veje i deres område for den hurtige trafik, der foregår nu mellem øst
og vest.
Især Beder-Malling-Ajstrup og Mårslet ønsker en vej med stor lokal betydning. Vi fremførte - uden de store
modsigelser - et ønske om en vej a la
Ringvej Syd, dvs en landevej med
cykelstier - og gerne en adskillelse af
vej og cykelsti.
Fællesrådene har været til møde med
kommunen 24/4 angående BederBering vejen. Keld, Morten og Kurt
deltog fra Mårslet. Dagsordenen indeholdt et punkt om linjeføring, men der
skal formentlig foretages en VVMundersøgelse startende i 2008 - så der
bliver ikke tale om nogen beslutning
på mødet.
Møde med kommunen den 30. april
om ny daginstitution i Mårslet.
Per Junker fra kommunen har efter
kontakt gennem et par år nu indkaldt
til møde om at "drøfte mulighederne
for at opføre en pavillion til daginstitution".
FU vil gerne have en institution i syd,
hvor der er stor forskel på udbud og
efterspørgsel. Det kan dog meget vel
tænkes, at der er tale om en udvidelse
af en eksisterende institution.
Der er nedsat en hurtigt arbejdende
gruppe med deltagelse af Fællesrådets
Børn- og ungeudvalg til at se nærmere på mulighederne for placering. Målet er en udvidelse af børnepasningskapaciteten i år.
KS/KSM
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Kaj Christensen blev ”Årets Mårsletborger” 2008
Man har ikke boet i Mårslet ret længe,
før man har lagt mærke til den trinde,
joviale mand med mange forskellige
kasketter. Der er kasketter med og
uden kvast, sixpinces, bomuldskasketter, plastikkasketter og uden reklamer og i alle farver.
I mere end én forstand er Kaj en
mand med mange kasketter. Han har
i alle de mange år han har boet i Mårslet kæmpet for at vores by var og er
et godt sted at være. Altid aktiv og
fuld af virkelyst. En kæmpegevindst.
Kaj var både i bestyrelsen og formand
for borgerhuset fra 1973 og 10 år
frem. Var, om nogen, med til at oprette Borgerhuset til det det er i dag.
Kaj skrev om TMG-sport fra 1974 og
til Mårslet-bladet udkom.
Medstifter og drivende kraft i byens
kunstforening ”1 1/2 mm striplet”. I
dette regi har Kaj igangsat utallige
events, udstillinger. Både som arrangør og som udøvende kunstner.
Kaj har været en ledende drivkraft i
byens juletræslaug i 8 år. Sørger ved
sin altid ihærdige indsamlingsindsats
for, at vi hvert år i adventstiden kan
glæde os over byens oplyste juletræ
foran kirken.
Kaj arrangerede den første sognedyst
i 2000. Dysten blev et stort og populært tilløbsstykke.
Kaj har i flere år arrangeret trafik-

kampanger – både som idémand og
når der skulle laves et ”alternativt”
trafikskilt. Han har altid været en god
ambassadør for de små i trafikken.
Kaj har i flere år stået for festugeprogrammet. Han har været den der samler festugen i Bomgårdshaven. Her
har Kaj en meget velbesøgt malerskole. Her er marked for de små, og morgenkaffe til alle.
Sidst, men ikke mindst, banker der et
mårslethjerte af guld i Kaj Han er et
oplagt emne som modtager af årets

hæder.
Prisen er indstiftet af Nordea og bliver traditionelt overrakt pinselørdag
på torvet foranSuper Brugsen og Nordea. Den blev i år overrakt af filialens
nye leder, Erik Damgaard.
Priskomiteen udgøres af Erik Damgaard, samt de to modtagere af prisen
de to foregående år. Det var Ellen Albæk, der fik prisen sidste år, samt
Hanne og Poul Erik Jensen, der fik
prisen i 2006.
(Foto: Jesper Andersen)

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Dråben
Hvad kan Mårslet lære af New Zealand, og kan Århus lære noget af
Mårslet?
I år valgte flere end 60 mårslettere at
bruge et par timer til at indsamle skidt
og skrald, som nogen havde tabt rundt
omkring i Mårslet, primært langs indfaldsveje og rundt ved butikstorvet.
Som flere førstegangs samlere udtrykte det: Det var jo slet ikke ulækkert,
men rigtig hyggeligt at udrette lidt
samtidig med at vi snakkede med
folk, som vi jo ellers ikke ville have
lært at kende.
Dagen var lørdag, den 12. april, og
det var en af de første rigtige solskinsdage i år – i øvrigt har det altid
været dejligt vejr i de 10 år, hvor vi
har Holdt Mårslet Ren. Nogle af deltagerne mente, at der var blevet lidt
mindre skidt rundt omkring i forhold
til tidligere år, andre overraskede over
hvor meget der egentlig blev indsamlet – 6 trailere blev fyldt op, og det er
meget, alt for meget.
Dog ikke i sammenligning med Århus
by! Men der ser da også forfærdeligt
ud i gaderne i Danmarks næststørste

Giv en

by – og nej hvor er det ærgerligt, at
mange folk tilsyneladende er total ligeglade og blot lader stå til og fortsætter med at droppe affaldet på gaden.
Et par af mine gode venner er lige
kommet hjem fra New Zealand. De
kan berette om hovedstaden Wellington, som et utroligt smukt og rent sted
– ikke engang brugt tyggegummi
spyttes ud på gaden. Folk venter helt
naturligt, indtil de møder en skraldespand. Det er flot.
Nå, det er et meget højt mål at stræbe
efter, men mon ikke rådmand Peter
Thyssen drømmer om adfærdsændringer i denne retning for nogle århusianere.
I Mårslet kan vi åbenbart godt lære
lidt af New Zealænderne, men i det
store hele har vi god grund til at være
tilfredse med situationen - nu kan
græskanterne blive klippet, uden vi
vil se øldåser, cigaretpakker og MacDonalds bægere blive flænset i tusinde stykker af plæneklippere.

Beder – flot at han træder til, når vi
ikke selv har en bager i byen.
SuperBrugsen har sponseret os i 10 år
med øl og vand, juice og krus, så vi
ikke dehydrerede efter de fysiske anstrengelser, og som et ekstra pift gav
Nordea Bank lækre pizzaer fra Mårslet Pizza Bar.
På Natur- og Miljøgruppens vegne vil
jeg rette en stor tak til vore sponsorer
og til alle deltagerne i jubilæumsåret.
Else Marie Hulemose sluttede festen
med et causeri over, hvordan vi i
Mårslet startede denne aktivitet, og
hvordan vores initiativ bredte sig til
hele Østjylland via indslag i TV2 og
nu de senere år er blevet gennemført
på landsplan af Danmarks Naturfredningsforening.
Og nu hvor vi har rengjort store dele
af vores fællesområder, kan det være
på sin plads med et link til haveejere,
der eventuelt har ukrudt, som de vil til
livs – se www.miljoeogsundhed.dk.
Her er masser og god inspiration og
dejlige farver.

Af kulinariske indslag havde vi de
dejligste rundstykker fra Bageren i

til Mårsletbladet

Jørgen Brandt Andersen
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Grundlovsfest i Borgerhusets have
- en fest for børn og voksne
Grundlovsdag torsdag den 5. juni 2008 fejres traditionen tro i Borgerhuset have.
Årets grundlovstaler bliver Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole, som ikke var sen til at sige ja tak til tilbuddet.
Margrethe Baagner (S) og Ivan Dybvad (V) udfordrer hinanden på varme politiske emner i og omkring Mårslet. Der vil
være mulighed for borgerne at komme til orde – så mød op og giv din mening til kende.
Sædvanen tro vil der være masser af underholdning, tombola, boder med pølser, popcorn, iskolde fadøl og is.
Kl. 12.00 Dørene åbnes
Kl. 12.30 Politisk duel
Kl. 13.30 Børneunderholdning på scenen
Kl. 14.00 Mårslet sangen
Kl. 14.15 Grundlovstalen
Kl. 15.00 Kolling og Lillebror Special E.
Mød op og vær med i den traditionsrige fest.
Se det endelige program på vores hjemmeside: www.borgerhus.dk
Med venlig borgerhilsen
Bestyrelsen
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SCT. HANS AFTEN
I MÅRSLET
MANDAG D. 23. JUNI
VED HALHUSET / TESTRUPVEJ

PROGRAM :
19.00 : Velkomst v/TMG’s hovedformand
Kurt Kirkedal Laursen
19.15 : Underholdning
20.15 : Ivan Dybvad holder båltalen
20.30 : Bålet tændes
20.45 : Midsommervisen
DER VIL HELE AFTENEN KUNNE KØBES FADØL FRA AARHUS BRYGHUS,
SAMT SODAVAND OG SLIKPOSER.
DER VIL OGSÅ VÆRE MULIGHED FOR AT KØBE SHAWARMA
FRA BUONASERA PIZZA BAR.
--OG VI HAR LÅNT HOPPEBORGEN FRA DJURSLANDS BANK………..

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG AFTEN
SAMMEN MED ANDRE MÅRSLETTERE…
Arrangør: Eventgruppen. Evt overskud går til den kommende MultiHal i Mårslet.
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Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg
Kære Læser
Hesteejere/ryttere på Vilhelmsborg
ønsker at genere trafikken mindst muligt, men det er ofte nødvendigt at ride eller trække heste langs vejene på
og omkring Vilhelmsborg. Heste er
flugtdyr og derfor potentielt farlige i
trafikken. De reagerer ofte instinktivt
og uforudsigeligt på pludselige lyde
og uvante synsindtryk.
En skræmt hest, der springer til side,
sparker eller sætter i løb, kan skabe
farlige situationer i trafikken. I værste
fald kan der ske en ulykke, hvor nogen kommer til skade. Det kan gå ud
over både rytter, hest, bilister, cyklister og fodgængere. Det sker heldigvis ikke ofte. Men de farlige situationer kan forebygges. Vi giver nedenfor
nogle gode råd.
Når du kører i bil og skal forbi en
hest
•
Sæt farten ned og kør forbi i
god afstand.
•
Hvis du ikke kan komme forbi,
så hold god afstand til hesten,
indtil det er muligt at passere.
•
De fleste heste er ikke bange
for biler, men hesten kan blive

bange for noget andet - f.eks.
en plasticpose - og hoppe til
siden.
•
Heste bliver ofte bange for
uvante lyde. Hvis du kører med
en last, der rasler eller flagrer,
bedes du være ekstra forsigtig.
•
Pludselige lyde skræmmer hesten mere end kontinuerlige.
Trykluftbremser og signalhorn
vil derfor ofte skræmme hesten.
•
Hvis du holder stille og lader
hesten passere, så vent med at
starte og speede op, til hesten
er kommet på god afstand.
•
Vær opmærksom på, om rytteren giver tegn til dig om f.eks.
at sænke farten eller stoppe op.
•
Blænd lyset ned, når du møder
en hest i mørket
Når du kører på cykel og skal forbi
en hest
•
Cyklen er næsten lydløs. Ofte
opdager hest og rytter dig først,
når du er meget tæt på. Det kan
overraske og skræmme hesten.
•
Derfor skal du på god afstand
sikre dig, at hest og rytter ved,
at du nærmer dig. Brug ringeklokken - eller endnu bedre:
Kald på rytteren og sig, at du
vil overhale.

•

Hold god afstand, når du kører
forbi.
•
Vær opmærksom på, om rytteren giver tegn til dig om f.eks.
at sænke farten eller stoppe op.
Hvis du er motionsløber og skal
forbi en hest
•
Du er næsten lydløs. Ofte opdager hest og rytter dig først,
når du er meget tæt på. Det kan
overraske og skræmme hesten.
•
Derfor skal du på god afstand
sikre dig, at hest og rytter ved,
at du nærmer dig. Kald på rytteren og sig, at du vil løbe forbi.
•
Hold god afstand til hesten.
•
Vær opmærksom på, om rytteren giver tegn til dig om at
stoppe op.
•
Hvis du løber med din hund, så
hold den altid i snor
Vi håber med dette indlæg at kunne
bidrage til en større forståelse hos læseren i relation til vigtigheden af at
”omgås” heste på en måde, så der ikke opstår farlige situationer.
De venligste hilsener
Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg.
Lars Kjærgaard, Direktør

Ny bager på vej
Den tætte lørdags- og søndagstrafik
på cykler og i bil mod bagerne i henholdsvis Tranbjerg og Beder kan snart
indstilles. En ny bager, 28-årige Ronnie Nielsen, har set potentialet i Mårslet og har købt det gamle Mårslet
Bageri. Han håber at kunne åbne i den
istandsatte forretning omkring 1. juni / Grundlovsdag.
Ud over at bage brød og kager vil han

tilbyde hjemmelavet italiensk is og
desuden supplere med en sandwichbar.
Ronnie Nielsen driver i dag under
navnet Makaro's et bageri på Kridthøj
Torv. Bageriet i Mårslet får samme
navn. De to bagerbutikker skal køre
parallelt, og der vil blive bagt begge
steder.

Til bageriet i Mårslet er allerede ansat
en til at styre butikken og desuden to
svende og en lærling.
Ronnie Nielsen var i Mårslet i går for
at rydde op. Resten af maj skal bruges
til at sætte butikken i stand og gøre
klar til drift.
/BiJ
(kilde Mårsletwebben)

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet
I enhver avis eller blad er der som regel en leder som bliver skrevet af avisens redaktion. På Mårslet-bladet har
vi ingen redaktører eller journalister,
så derfor skriver vi ikke selv lederen i
bladet. Har du lyst til at skrive lederen

en enkelt gang om noget aktuelt og
lokalt, så er du meget velkommen til
at sende det til os.
Vi modtager også gerne læserbreve
om lokale og aktuelle forhold. Vi påtager os intet ansvar for tilsendte de-

batindlæg. Indlægget skal være påført
navn og adresse.
Bladgruppen.
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Ny administrativ leder ansat
Den 1. juni starter Gitte Kristensen
som ny administrativ leder på Mårslet Skole. Hun er 45 år, bor i Solbjerg og kommer fra et job som sektionsleder i ældreplejen i Horsens
Kommune. Gitte Kristensen blev
valgt i et ansøgerfelt på 11 personer,
og hun har en bred økonomisk erfaring og uddannelsesbaggrund, som vi
glæder os til at kunne drage nytte af.
Udover at styre skolens budget og
regnskab er den administrative leder
daglig leder af skolens tekniske administrative personale og kantinen.
Det er også hende, der har den direkte kontakt til skolens eksterne brugere som bl.a. omfatter musikskolen,
TMG og aftenskolen. På grund af
sygdom har skolen været uden administrativ leder i næsten et år, så selvom der naturligvis går et stykke tid,
inden Gitte Kristensen har sat sig ind
i alt det nye, ser vi frem til, at der
igen er en, der har disse områder som
sin hovedopgave.

Parkeringspladsen ved hallen
Som jeg skrev i april nummeret af
Mårsletbladet, er der blevet arbejdet
på at finde en udvej, så vi kan få
vendt ind- og udkørslen ved hallen.

Det er nu ved hjælp af mange gode
kræfter lykkedes. Det levende hegn
langs med Asgården er blevet fjernet,
og de øvrige initiativer, som var nødvendige for at få tilladelsen, er ved at
være på plads. Skolen vil sørge for, at
der på forældreintra og Mårsletwebben
bliver givet besked, når der igen er indkørsel på det ”gamle sted”, og udkørslen foregår i den modsatte ende. Vi var
lidt langt omkring, inden det ønskede
resultat blev opnået, men hovedsagen
er, at ønsket om en mere hensigtsmæssig trafikregulering ved hallens parkeringsplads er blevet imødekommet.

4 nye børnehaveklasser i skoleåret 2008/09.
Til august starter der 4 nye børnehaveklasser med 21-23 elever i hver. Det
har betydet, at også de forældre, som
har ønsket Mårslet Skole, men bor
uden for skoledistriktet, har fået deres
ønske imødekommet. Antallet af elever, der kommer fra vestbyen, ser lige
nu ud til at være 8. De 6 er henvist på
grund af et sprogstøttebehov og resten
er søskende til nuværende elever, som
har bestået sprogscreeningen og dermed kan benytte sig af det frie skolevalg.
Klassedannelsen forventes færdig, så

klasselisterne kan sendes ud i slutningen af maj. Der er åbent hus arrangementer for de fire klasser den 10. og
11. juni , hvor eleverne for første
gang kan samles i deres nye klasser,
så de med ro i sindet kan holde sommerferie og glæde sig til gensynet
onsdag den 13. august.

De nye udtræksfag ved 9.klasses
prøven
I to måneder har vi i ledelsen vidst
hvilke fag, der fra Undervisningsministeriets side er udtrukket som prøvefag for 9.klasserne på Mårslet Skole, og først den 30. april måtte vi fortælle det til elever og lærere. Klasserne skal i år til prøve i enten biologi
eller geografi (elektronisk) og mundtlig i henholdvis tysk 9.a, samfundsfag 9.b og kristendomskundskab 9.c.
Derudover er der for alle tre klasser
skriftlige prøver i dansk retskrivning
og læsning, dansk fremstilling og
matematik. De obligatoriske mundtlige prøver er i dansk, engelsk og fysik. Der er sidste skoledag for 9. klasserne mandag den 2. juni, hvor der
udover udklædning, underholdning
og fodboldkamp mellem elever og
lærere, traditionen tro uddeles karameller til de øvrige elever.

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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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN

Rollespilsprojekt
I starten af maj måned havde 1. og 2.
klasserne fælles rollespilsprojekt. Vi
fik meget inspiration og hjælp fra
pædagogstuderende/rollespilsmester
Jes Lund, som er i gang med sit bachelorprojekt om netop dette emne.
Børnene lavede blandt andet sværd,
dragter, amuletter og punge i de forskellige værksteder, og der var kampe rundt omkring i krattet. Fredag
sluttede vi af med Det Store Slag på
et område udenfor SFO’en, hvor to
forskellige hold kæmpede mens nogle troldmænd/kvinder, orker og elvere betragtede slagets gang…
Projektet var en stor succes, de to
grupper lærte hinanden bedre at kende og der blev lavet mange flotte ting
og kæmpet mange brave kampe undervejs.

Overnatninger
De fleste grupper har haft overnatninger, hvilket er en aktivitet vi stadig
prioriterer højt. 0.klasserne har af-

holdt deres her i SFO’en, for at være et
kendt og trygt sted. 1.klasserne skal
have deres overnatning fredag d. 20.
juni i telte på legepladsen. 2.klasserne
havde deres overnatning på Strandskolen og 3.klasserne har overnatning i juni måned. Hvis I har lyst til at høre om
den enkelte gruppes overnatning, vil I
kunne læse herom på forældreintra.

Festival
Torsdag d. 12 og fredag d. 13. juni afholder vi den årlige Mårslet Børne- og
Ungefestival. Dette års tema er ”Sport
og Bevægelse” og der kommer til at
ske mange spændende ting undervejs.
Der bliver alverdens forskellige aktiviteter/boder, både fra SFO og byens øvrige institutioner.
På scenen vil bandet ”Kolling og Lillebror” åbne festivallen, hvilket de plejer
at gøre med maner. Derudover vil der
blandt andet være indslag fra byens institutioner og i år er det en overraskelse
hvem der slutter af her…

Desuden kommer Børnekulissen med
forskellige forestillinger, og Teater
83 kommer med deres teaterbus og
optræder for de mindste.
Vi vil gerne komme med et par anmodninger; Vi forventer, at både
børn og voksne respekterer indhegningen rundt om pladsen, den skal ikke bruges til ind- og udgang men derimod til beskyttelse af børnene. Derudover vil vi gerne frabede os, at der
kommer hunde på pladsen.
Vi krydser fingre for godt vejr og
glæder os til at se jer til et par fantastiske dage i festivallens tegn.
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At lege politiker for en dag
Onsdag den 23. april var 9.a i København for at besøge Folketinget og prøve at være politikere for en dag. En tur
som Mårslet Skoles Venner støttede
med 2.600 kr. for at bakke op bag elevernes vigtige indblik i demokratiets
vilkår. Her skriver Mie Stilling fra
klassen om turen.
Vi startede ud med at komme ind i Folketingssalen, hvor vi sad på de offentlige tilhørerpladser og lyttede til en diskussion om miljøet, hvor miljøministeren stod for skud.
Derefter skulle vi ned i kælderen og
spille det spil, der hedder Politiker For
En Dag. Vi blev delt op i fire partier
med fire personer i hvert parti. Vi skulle arbejde med tre forskellige lovforslag: Gensplejsning af aber, krigen i
Uranien og overvågning af kriminelle
unge, hvorefter tre personer fra partiet
fik hver sin egen sag at arbejde med.
Derudover var der en partileder, der
skulle bevare overblikket og hjælpe de
andre i partiet. Vi skulle arbejde med
forskellige problemstillinger og skulle
snakke med forskellige politikere fra
fiktive partier. Vi skulle overbevise
disse fiktive politikere om, at de skulle
samarbejde med lige netop vores parti.
Selv om de fiktive ’politikere’ bare var
ansigter på en computerskærm, var det
faktisk ret realistisk. Vi kunne stille
spørgsmål til dem, modsige dem og
endda næsten komme op at skændes
med dem, og det gjorde, at vi virkelig
kæmpede for vores sager.
Vi så udklip fra TV-avisen og interviews med forskellige mennesker, og
ud fra det skulle vi blive enige med de
andre i partiet om, hvad vi mente om
de tre lovforslag. Uden egentlig at tænke over det løb vi rundt for at få fat i de
rigtige politikere og blev måske også
en lille smule stressede. De tre timer

forsvandt i hvert fald hurtigt.
Ud over at snakke med fiktive politikere. skulle vi også til udvalgsmøder
med de tre andre partiers personer, der
havde om det samme som én selv, og
der skulle vi gøre rede for, hvad vi
mente og hvem, der mente hvad.
Lovforslaget skulle igennem en førstebehandling (en tale for de andre partier,
hvor man gør rede for sine synspunkter), en andenbehandling (partierne er
kommet med ændringsforslag, som alle
derefter stemmer om) og en tredjebehandling (der stemmes først om ændringsforslagene, og derefter stemmer
alle partimedlemmerne om det endelige
forslag). Det er en proces, der er svær
at forklare i et klasselokale, men det
virkede så ligetil derinde.
Noget af det mest spændende ved spillet var nok, at vi alle sammen skulle
holde en tale på en talerstol i en miniFolketingssal og fortælle de andre om,
hvad man mente om sin tildelte sag, og
hvorfor man havde ret. Vi havde fået
lov til selv at skrive talen ud fra de
holdninger, partiet var blevet enige om.
Man fik en fornemmelse af, at man
havde en vigtig opgave, og selv om vi
ikke var vildt oppe og køre over spillet
i starten, er jeg ret sikker på, at de fleste efter et kort stykke tid blev ret entusiastiske.
Jeg ved godt nok ikke så meget om,
hvordan virkeligheden er på Christiansborg, men jeg synes det gav et rigtig
godt indblik i, hvad en politikers job
går ud på. Uden at betvivle vores samfundsfagsundervisning vil jeg sige, at
vi lærte meget mere om, hvordan et
lovforslag behandles, end hvis vi havde
siddet i et klasselokale og læst om det.
Og jeg mener bestemt, at denne tur til
Christiansborg bør være obligatorisk
for alle niendeklasser.

Navnenyhed
Anne Maria Foldgast , tidligere piganavej 7 i Mårslet er dimitteret fra Sociologi
studiet på Københavns Universitet med maximum karakteren 12 . Anne Maria er
nu Cand. Scient. Soc.
med venlig hilsen
Peter Nielsen
Piganavej 7 -Mårslet
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Telefon: 86290388
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
boh@aaks.aarhus.dk
Adm. leder

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@youmail.dk
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MÅRSLET
EGNSARKIV
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 den fremtid - de er en del af.
Bliv medlem af
Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening!
Kontingentet 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:
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk eller kig ned i Egnsarkivet
onsdag den 11. juni 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 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

Der er udkommet et yderst interessant lille hæfte i serien
”Mårslet, her hvor vi bor”. Det indeholder beskrivelser af
folk og fæ i og omkring Langballe i over 200 år.
Hæftet, der er på 53 sider, er skrevet af Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen og rigt illustreret med mange billeder.
Det kan erhverves på Egnsarkivet for kun 30 kr.
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Talen til konfirmanderne 2008
Vi har i konfirmandstuen arbejdet
lidt med mottoer. Sådan nogle gode
ord, overskrifter for ens liv, vise råd,
en rettesnor. Man kan godt have flere
mottoer i løbet af sit liv, for det er
sådan, at et motto passer godt til et
bestemt afsnit af ens liv, men må forkastes senere og erstattes af et nyt,
fordi man har flyttet sig, er blevet
klogere og rigere på erfaring.
Mottoerne er blevet skrevet ned i
nogle kinabøger. Der var mange fine
ord f.eks.: 1) Jeg vil gøre, hvad jeg
kan, 2) Sig ikke alt hvad du ved, men
vid alt hvad du siger; 3) Elsk mens du
tør det, lev mens du gør det, 4) Den,
der elsker dømmer med hjertet – eller
5) Hvorfor yde, hvis man kan nyde –
nej, den kom vist ikke med.
I dag får alle konfirmander et konfirmationsord - et citat fra Bibelen og det er så mit visdomsord og motto
til dem.
Karen Blixens motto 1.
Vores dejlige danske forfatterinde,
Karen Blixen, var vild med mottoer.
Hun havde mange i løbet af sit liv.
Jeg vil her nævne to. Det første, hun
havde, var dette: ”Navigare necesse
est, vivere non necesse”; det betyder:
” Det er nødvendigt at sejle, det er
ikke nødvendigt at leve.”
Det er første gang blevet sagt af en
romersk hærfører, Pompejus, som
ville have sit mandskab til at sejle
korn fra Sicilien til Rom i stormvejr.
Det havde de ikke lyst til, men det
skulle de – ud i det farlige liv, leve,
vove noget.
Karen Blixen holdt meget af det
motto, for hun ville også gerne vove
noget. Hun tog jo til Afrika og fik sin

egen farm der. Det var et usikkert
projekt, men hun var fuld af virketrang, eventyrlyst, ungdommelig dristighed, det skulle prøves, så måtte
det briste eller bære. Hun ville rejse,
se verden, opleve noget, og hun var
ligeglad med, om det kunne være farligt.
Som forældre er vi nok lidt ambivalente mht. dette vovemod. Vi vil
gerne, at vore børn har mod på livet
og tør tage det til sig. Men vi ved på
den anden side også, at livet derude
kommer til at gøre ondt ind imellem.
Derfor er det med en vis ængstelse, at
vi giver slip. Men der er jo ingen vej
uden om. Det ved vi godt. Vi kan ikke
blive ved med at behandle vore børn,
som var de små hjælpeløse unger. De
kan godt, og de skal jo lære det – også
lære at klare det svære selv.
Livet som en linedans.
Livet kan sammenlignes med en
linedans. Det kan være svært at finde
balancen mellem godt og ondt, mellem lykke og ulykke, mellem ja og
nej, mellem Gud og Fanden. Der er så
meget man ikke er herre over. Men
man kan gøre, hvad man kan – og så
prøve at være tilfreds med det.
På billedet, der er tegnet af Storm
P., (lå på konfirmandernes stol og kan
findes på Storm P.–museets hjemmeside, ”Linedanser”), ser man en glad
linedanser, der frejdigt går fra vugge
til grav. Jorden er grøn og himlen, der
både er over og under linedanseren, er
dejlig lyseblå. Den lille glade klovn
går smilende af sted. Med sig har han
en paraply, som hjælper ham med at
holde balancen. Det går fint, for Gud
er både over ham og under ham –

usynligt til stede i det blå og grønne
liv – og Gud har han også ved hånden, som sin ledsager og støtte. For
klovnen har grebet fat om støttestaven, paraplyen, og ser glad og koncentreret ud. Han har sagt ja tak til
livet og til hjælpen, og så går det derudad.
Karen Blixens motto 2.
Det får mig til at vende tilbage til
Karen Blixen og hendes mottoer.
Da hun blev lidt ældre, skiftede
hun sit motto ud. Hun havde nu fundet et nyt, der passede bedre til hende,
syntes hun. Hun havde mødt sin store
kærlighed, Denise Finch-Hatton.
Hans familie havde et særligt motto, som hun fik lov at overtage. Da
familien havde fransk oprindelse, var
det på fransk og lød således: ”Je responderay”, og det betyder ”Jeg vil
svare!”
Hun holdt af den devise, fordi det
er så vigtigt for samværet, for samhørighed at man taler med hinanden, at
man har en mening, et standpunkt, en
overvejelse, som man gerne deler
med den anden. Hun gav det råd til
hver en ægtemand: ”Svar din kone,
og få hende til at svare dig!” Det
gælder ikke kun i ægteskabet, men i
alle nære relationer – også i forholdet
til Gud.
Konfirmanderne siger ’Ja’.
I dag skal konfirmanderne svare på
mit spørgsmål: ”Vil du konfirmeres i
den kristne tro?” Og de vil svare:
”Ja!” For her er de, i denne kristne
kirke, som deltagere i et kristent ritual
og siger ’Ja’. Det Ja betyder: Det er
her, jeg hører til, her jeg vil lede efter
svar.
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I siger ’Ja’ til livets Gud, der for
længst har sagt ’Ja’ til jer. I dag bekræftes denne kærligheds - og venskabsrelation - mellem jer to, Gud og konfirmanden.
I flyver derfor ikke rodløse, traditionsløse og vægtløse rundt i verden. I
står fast og svarer, Je responderay. Der
er noget flot og modent over at turde
gøre det. Så til lykke med, at I tør det!
Til det at svare hører også at tage
ansvar. For sit eget liv og for sit gudsforhold. Men nu ved I, hvor I skal søge
visdom og afklaring, nemlig i Bibelen.
Og I ved, hvor I altid kan komme og få
råd og trøst, nemlig i kirken og hos
præsten.
Jesu ord til konfirmanderne.
Da Jesus sendte sine disciple ud i
verden, gav han dem et ord med på vejen. Han så, at de var bange, og han så,
at de tvivlede og var usikre, han så, at
mange ville få det svært.
Han elskede hver og en, selv om ingen af dem var fuldkomne eller perfekte. Hans ord til dem var: ”Jeg vil være
med jer alle dage lige indtil verdens
ende.” Det samme sagde Jesus til jer
konfirmander, da I blev døbt, og i dag
glæder vi os over, at dette ord stadig
står ved magt.
I har jeres familie at holde jer til.
Den er god og dejlig, men den kan også
være skrøbelig, for ingen forældre er
perfekte - også de har brug for kærlighed og tilgivelse, ligesom I har. Både I
og jeres familie kan sammen og hver
for sig trøste jer ved Jesu ord om, at han
aldrig vil lade nogen af jer i stikken i
det vanskelige liv.
Når vi i dag indleder den store glade
familiefest her i kirken, er det fordi vi
alle ved, at vi ikke er os selv nok, men
at vi må have Gud med os ud i livet, når
vi klovner af sted, så godt vi nu kan,
glade og håbefulde, men også usikre og
vaklende.
Men tænk på, at de træer, som blæsten har haft allermest fat i, ofte har de
stærkeste rødder. Og husk på det kristne håb om, at selv om vi ind imellem
bliver blæst om kuld, så svarer Gud
med at rejse os op igen. Det er påskens
glade budskab.
En velsignelse.
Til slut har jeg en hilsen fra Den
Treenige Gud, som lyder således:
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- Må Faderen, som har skabt dig,
velsigne dig
- Må Sønnen, som døde og opstod for
din skyld, beskytte dig.
- Må Den Hellige Kærlighedsånd,
som bor i dig, vejlede dig.
(I Højskolesangbogen kan man finde
sangen, Kære Linedanser, nr. 145,
som kirkesanger Lisbeth Frandsen
sang ved konfirmationerne).
Hanne Davidsen
sognepræst

Kirketider
SØNDAG d. 1. juni kl. 14:00
(Spillemandsmesse)
Kom i god tid og vær med til at indøve kor og korsvar.
HANNE DAVIDSEN
Efter messen er der kirkekaffe og dans i Sognehuset
SØNDAG d. 8. juni kl. 11:30
3. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 15, vers 11—22
BIRGIT MORSING MADSEN

Spillemandsmesse
Som omtalt i sidste nummer af
Mårslet Bladet, afholdes søndag eftermiddag d. 1. juni kl. 14:00 en noget anderledes, festlig og glad gudstjeneste.
Orglet erstattes denne dag af fire
spillemænd: Anders Nyløkke Jørgensen, bas, Allan Thomsen, violin, Preben Ulvskov, harmonika og Jørgen
Kraglund, klarinet. Herudover medvirker også kirkens kor og kirkesanger Lisbeth Frandsen.
Gudstjenesten begynder kl. 14:00,
men kom gerne i god tid (kl. 13:30)
og vær med til indøvning af kor og
korsvar.
Efter gudstjenesten inviteres alle
til efterfølgende kaffe og dans i Sognehuset.
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. 15. juni kl. 10:00
4. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 5, vers 43—48
HANNE DAVIDSEN
Kirkekaffe i Sognehuset.
Mens vi nyder en kop kaffe - eller to
- efter gudstjenesten, vil denne måneds kunstner på væggene i Sognehuset, Jørgen Thorendahl fortælle
om sine værker.
SØNDAG d. 22. juni kl. 11:30
5. søndag efter trinitatis
Matt. kap.16, vers 13—26
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 29. juni kl. 10:00
6. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 19, vers 16—26
HANNE DAVIDSEN
Kirketider i juli:
Søndag den 6. juli kl. 10
HD
Søndag den 13. juli kl. 10
HD
Søndag den 20. juli kl. 9
BMM
Søndag den 27. juli kl. 10
HRC
HD =
BMM =

Hanne Davidsen
Birgit Morsing Madsen

Lokalcenter ”Kildevang”
Menighedsrådet
Menighedsrådets næste møde afholdes i Sognehuset
tirsdag den 17. juni kl. 18:30 - 22
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.

Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen onsdag d. 4. juni kl. 14:30
Vi begynder som sædvanlig med
en kop kaffe og lidt hyggesnak fra
kl. 14. Prædikant er sognepræst
Hanne Davidsen.

Hvordan så konfirmanderne ud i 1978? - eller 10 år før, i 1968? Se de, historiske billeder på Mårslet Kirkes hjemmeside maarslet-kirke.dk (Historik)
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Nyt kirkespil på vej
Der er sket det enestående, at Åben
Himmel, Foreningen til Kirkespillets
Fornyelse har fået eneret til at dramatisere Gerd Theissens roman,
”Galilæerens Skygge”, i Danmark.
Gerd Theissen er en verdensberømt
nytestamentlig forsker, der er ansat ved
universitet i Heidelberg. Han er æresprofessor ved flere universiteter, bl.a.
Århus Universitet. Udover forskning
har han beskæftiget sig meget med formidling.
Romanen, ”Der Schatten des Galiläers”, udkom første gang i 1987 (og
på dansk i 1988) og er et eksempel på
hans bestræbelse på at formidle sin
forskning ud til et bredere publikum.
På et besøg i Mårslet Præstegård,
fortalte han, at romanen var blevet dramatiseret og opført i Heidelberg (som
et kirketeater) og i Paris (som en musical).
Da var det, at jeg fik ideen: Hvorfor
ikke skrive et helt nyt drama på baggrund af bogen og opføre det i Danmark. Det er så det, vi har fået såvel
hans som forlagets tilladelse til (Chr.
Kaiser Verlag, München).
Menighedsrådet bakker op.
Et enigt menighedsråd bakkede op
om projektet på mødet 15. april. Rådet
vil både gerne lægge lokaler (kirke og
sognehus) til og støtte projektet økonomisk. Vi har også fået biskop Kjeld
Holms fulde opbakning, hvilket har
betydet, at Århus Stiftsfond har bevilget 25.000 kr. til projektet. Desuden
opfordrer provst Knud-Erik Bager Jensen til, at sognene i provstiet går ind i
arbejdet.
Men der er lang vej igen, inden vi har
økonomien på plads. Vi arbejdet på
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sagen – og donationer er velkomne Onsdag d. 11. juni:
(NemKonto: 1920 34 8294 5472).
Indre Mission
kl. 19:30
Dramaet
I lighed med tidligere kirkespil, bliver dramaet helt nyt, og igen har Ann
Sofie Oxenvad indvilget i at påtage sig
opgaven.
”Galilæerens Skygge” handler om
den historiske Jesus og hans budskab,
men Jesus selv optræder ikke i dramaet. Historien er kort fortalt, at en uheldig købmand havner i en demonstration
imod den romerske besættelsesmagt og
bliver fængslet. For at komme ud af sit
fangenskab presses han til at blive spion for romerne. Han skal undersøge,
hvem Jesus er.
Vi følger spionens vej og udvikling.
Han støder både på militante og sværmeriske kredse i sin efterforskning,
inden han får efterretninger om denne
underlige mand, Jesus fra Nazareth.
Hvem er han? Er han terrorist? Er han
fantast. Er han sindssyg. Eller? Hvad
betyder det, han siger? Hvad sker der
omkring ham? Hvorfor flokkes både
rige og fattige omkring ham?
Tidsplan.
Tanken er, at dramaet skrives sommer/efterår 2008, så snart midler er i
hus.
Opførelsen forventes så at kunne finde sted til efteråret 2009.
Projektets udvikling vil løbende blive omtalt på kirkesiderne og på kirkens
hjemmeside:
maarslet-kirke.dk

Fredag d. 13. juni:
Fælles familiespisning
kl. 18:00 - 20:30
Tilmelding kan nu også ske via kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk (Kalender)
Tirsdag d. 17. juni:
Menighedsrådsmøde
kl. 18:30 - 22:00
Hver mandag
Mariehønen (lille sal)
Kl. 16:15 - 17:30
Lærkereden (store sal)
Kl. 16:15 - 17:30
Ørnereden (store sal
Kl. 19:00 - 20:30
Hver 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.

Turen til
Vildmosen

Vi glæder os til endnu engang at sætSe de mange billeder og omtale af
te Mårslet på Danmarkskortet med et
Mårslet Hyggeklubs heldagstur til Lilunikt og interessent kirkespil.
le Vildmose torsdag den 8. maj. Klik
Hanne Davidsen. ind på kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk
Er du interesseret i at være med så kontakt Hanne Davidsen, præstegården,
(Mårslet Hyggeklub)
Obstrupvej 4, tlf.: 8629 0234, eller på mail: hd@maarslet-kirke.dk

Koncert med Mårslet Kirkes Kor
Som afslutning på en vellykket korsæson - og i anledning af ”Sangens År
2008” - indbyder Mårslet Kirkes Kor
til en lille sommerkoncert i kirken
onsdag den 18. juni kl. 19.30, hvor
pigerne vil præsentere sæsonens
”Greatest Hits” - et blandet program

bestående af de sange, vi har arbejdet
med i den forløbne sæson. Fællessang
vil også indgå i programmet.
Jan Ole Christiansen, organist ved Foto: Helle Thomsen
Tiset kirke, akkompagnerer på klaver
Mårslet Kirkes Kor ved Norbusangog orgel, og Pia Labohn dirigerer.
festival i Island, maj 2007
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Den røde messehagel er nu på vej!

Ved menighedsrådsmødet i Sognehuset tirsdag den
15. april, fremlagde Bente Sørensen sit udkast til
en rød messehagel.
Rygmotivet er bl.a. med kors, flammer og hjerter og så er der også blevet plads til lidt af Giberåens snoede
forløb i bunden af korset.
Brystmotivets kærlighedssymboler
er sat i en ramme, der helt nøjagtig er
hentet i størrelsen på de bæverhaletagsten, der - som den eneste kirke i
Danmark - pryder taget på Mårslet
Kirke. (Se billedet herunder)
Der var blandt menighedsrådets
medlemmer fuld enighed om at godkende denne skitse, der nu vil blive

sat i værk. Den røde messehagel er
den sidste af fire. Forud er gået den
hvide, den grønne og den lilla, og
alle er fremstillet af lokale mårsletborgere.
Skitsen skal nu ”patroneres” dvs.
omsættes til et mønster, der kan broderes efter.
Der er også her tale om et stykke
unik kirkekunst produceret i lokalsamfundet.
Hagelen er allerede fuldt financieret.
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Kirken - den er et gammelt hus!
Kirkeværgen, kirkens vicevært.
Enhver husejer kender til vedligeholdelsesproblemer på boligen - og jo
ældre den er, desto oftere må den kigges efter i sømmene for ikke at forfalde. Således også med kirkebygningerne, og her kommer kirkeværgen, der
har det daglige tilsyn med kirken, ind
i billedet. Det er kirkeværgens opgave
og ansvar at sørge for, at ikke bare de
ved det årlige kirkesyn konstaterede
fejl og mangler udbedres, men også i
det daglige at være opmærksom på
vedligeholdelsen. Og i en gammel
bygning vil der altid være ”ét eller
andet”.
Kirkeværgen er i Mårslet valgt
blandt menighedsrådet medlemmer.

Menighedsrådsvalget 2008

Den 11. november 2008 er der valg
til alle landets menighedsråd.
Valgprocessen begynder efter sommerferien med et fælles orienteringsmøde i Sognehuset
tirsdag d. 9. september kl. 19:30,
hvor menighedsrådet fortæller om arbejdet i den forgangne periode samt
orienterer om reglerne for valg af menighedsråd.
På det efterfølgende opstillingsmøde
- som kan afholdes samme aften - er
der mulighed for at få direkte indflydelse på menighedsrådets sammensætning ved enten at pege på kandidater
eller selv stille op.
Hvis der ved fristens udløb den 30.
september kun bliver opstillet en liste,
vil de 9 første personer på listen udgøre det menighedsråd, der skal fungere
fra 2008 - 2012.
Fremkommer der inden fristens udløb flere lister, skal der foretages en
egentlig afstemning, som for første
gang i danmarkshistorien skal afvikles
elektronisk.

I begyndelsen af 2005 skulle der pludseligt handles hurtigt, da de unikke
bæverhaletagsten på kirketårnet begyndte at skride efter et orkanagtigt
stormvejr. (Foto: Jørgen Lauritsen)

Der vil op til menighedsrådsvalget i
november komme mere på Mårslet
Kirkes hjemmeside
maarslet-kirke.dk
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Indre Mission
Onsdag d. 11. juni kl. 19:30
Indremissionær Jørgen Knudsen, Mårslet, taler over emnet “Gud er Herre”.
- Har vi gudsfrygt i dag?
- Anerkender vi, at Gud er Herre i
vores liv, eller er vi ligeglade
med Ham?
- Hvad betyder det i det hele taget
at frygte Gud?
Mødet finder sted i Sognehuset.
Læs mere på hjemmesiden:
maarslet-kirke.dk (Indre Mission)
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Børneklubberne
Se også kirkens hjemmeside: maarslet-kirke.dk (børneklubberne)
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
Ørnereden
er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4.- 7. klasse.
Klubben mødes i Sognehuset hver
mandag fra kl. 19:00 - 20:30

Fælles familiespisning
i Sognehuset
fredag den 13. juni kl. 18:00 - 20:30

Program kan rekvireres i Sognehuset.

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.

Anders Kristoffersen,
Bedervej 74,
tlf. 8628 9965

Susanne Lunderskov,
Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186.
Lærkereden
er for alle børn fra børnehaveklasse
til og med 3. klasse.
Vi arrangerer overnatning d. 13.- 14.
juni og starter op efter sommerferien
i Sognehuset d. 25. aug. kl. 16.15
Ledere af Lærkereden er:

Ledere af Ørnereden er:

Dorthe Bjerge (formand),
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
Se også kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk (Kontakt)
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AKTIVITETER I Juni 2008
Onsdag d. 4. juni kl. 14.00
Gudstjeneste

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

Mandag d. 9 juni kl. 14.00
Syng med Josser Herold

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

Tirsdag d. 17 juni kl. 13.00 – 17.00
Udflugt til Himmelbjerget
Onsdag d. 25. juni kl. 14.00
Jytte Kalmeyer viser film fra Norge
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

Heldagsudflugt til himmelbjerget
Tirsdag d. 17 juni 2008. afgang kl. 13.00
Rute: Kildevang – Solbjerg – Stilling Sø – Skanderborg _ Ry _ Gl. Ry _ Salten Skov
Sønderskov – Julsø – Himmelbjerget. ( Samlet køretur ca. 55 min.)
Efter en stille og rolig køretur i smuk natur, ankommer vi til himmelbjergets cafeteria ca. kl. 14.30
Kl. 14.45 er der hyggeligt samvær med kaffe/the med en ½ bolle – lagkage – småkager frem til kl. 16.00
Tiden kan også bruges til en tur i den dejlige natur, f. eks op til Himmelbjerget udsigtstårn.
Vi er hjemme igen omkring kl. 17
Pris for bustur og kaffe: 100,Tilmelding senest man. D. 9 juni Til Hanne Torp 86 29 27 10 eller Asger Poulsen 86 29 26 93
Eller brugerrådets kontor 86 76 29 74
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Et sted der samler byen
Mårsletterne har høje forventninger til en ny multihal, der måske kommer i løbet af de kommende år.
Rundspørget på disse sider viser tydeligt, at borgerne godt nok har meget forskellige personlige ønsker til, hvad hallen
og de tilstødende rum skal bruges til, men ét formål kan forene os alle, unge og voksne, nye og gamle mårslettere: Ønsket om et nyt samlingssted.
Det er heldigvis også præcist ideen hos TMG og de frivillige, der arbejder i multihalgruppen. Byen skal have et mødested for idræt, kultur og oplevelser.
Til efteråret starter gruppen en indsamling i Mårslet. Hvis alle ønsker skal opfyldes, koster byggeriet mange millioner
kroner, og det kræver støtte både fra Århus Kommune og forskellige fonde. En forudsætning for den støtte er, at byens
borgere viser, vi også er parate til selv at yde et bidrag.
johs
Kirsten Villadsen
- En multihal kan altså gøre utrolig meget godt for livet i Mårslet. Vi mangler et samlingssted, især til børn og unge, siger Kirsten Villadsen, der leder skolefritidsordningen Trekanten.
- Dels har byen jo brug for en hal mere til sporten, og dels kan multihallen styrke kulturlivet, så vi kan bevæge os endnu længere væk fra at være en soveby. Sport og kultur er noget af det vigtigste at give børnene med, fra de er helt små.
- Og der skal være et stort udbud af forskellige sportsgrene, så alle kan få deres interesser
tilfredsstillet. Børn har nemlig også meget forskellige behov, siger Kirsten Villadsen.
Tina Sall og Matilde på 2 år
- Vi flyttede til Mårslet sidste år, og kort efter læste jeg første gang i Mårsletbladet om
multihal-projektet. Det lyder jo superspændende, siger Tina Sall, der flyttede ind i et
nyt hus på Nymarks Alle i maj sammen med Sebastian og 2-årige Matilde.
- Personligt kunne jeg godt tænke mig en læsegruppe holde til i bygningen. Jeg har
hørt, der findes en gruppe i private rammer her i Mårslet, men der kunne måske være
flere af den slags grupper, der også mødtes med forfattere indimellem. Tænk i det hele
taget på alle de spændende foredrag, teaterforestillinger og koncerter, man kunne gå til
i multihallen.
- Jeg ville også gerne have en café i hallen. Hvad angår sport, så ville rytmik og gymnastik være oplagt for Matilde. Og jeg ville gerne gå til aerobics, men det skal være så
fleksibelt, at man ikke er låst til faste tidspunkter.
Peter Bredsdorff-Larsen
- Man behøver ikke have boet længe i Mårslet for at se, byen har brug for mere plads til sport og kultur, siger Peter Bredsdorff-Larsen.
Den assisterende håndboldlandstræner flyttede sammen med resten af familien ind i et hus på Nymarks Alle for et år siden, og tre børn er aktive i TMG.
- Jeg synes, ideen om en multihal er spændende. Man kan jo bruge de samme faciliteter til at styrke
både sporten og kulturlivet, og på den måde kan hallen blive et samlingssted for alle. Vi bør alle bakke op om det, siger Peter Bredsdorff-Larsen.
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Torben Andersen
- Jeg tror, idræt fremover skal opfattes bredere, fordi en del mennesker har mere individuelle ønsker, end de traditionelle sportsgrene kan opfylde, siger Torben Andersen, der
bor på Åbakken.
Til daglig arbejder Torben Andersen som bankdirektør, men en del af sin fritid bruger
han som frivillig i en af de grupper, der arbejder for en multihal i Mårslet (i øvrigt som
den eneste af de medvirkende i dette rundspørge).
- Jeg gik ind i arbejdet, både for at være med til at give de bestående idrætsgrene bedre
faciliteter og for at være med til at skaffe lokaler til de nye og mere fleksible idrætsgrene.
Selv kommer jeg kun til at bruge en lille del af faciliteterne, for et par slidte fodboldknæ
gør, at jeg skal holde mig til fitness og cykling.

Line Pors Jørgensen
- De fleste på min alder er holdt op med at mødes i Mårslet, for der er jo ikke rigtigt
nogen steder at være. Nu foregår det i Århus, men jeg tror faktisk, at en multihal med
forskellige aktiviteter kunne få os til at vende tilbage og begynde at mødes igen en
gang imellem her i byen. Det kunne være hyggeligt, siger Line Pors Jørgensen.
Skønt hun er opvokset i Ravnholt og først for et par år siden er flyttet til Mårslet med
familien, har hun mange venner her i byen, både fra skolen og TMGs fodboldafdeling.
Nu går hun på gymnasium i Århus, men kan sagtens forestille sig spændende aktiviteter her i lokalområdet:
- Da jeg første gang hørte om multihallen, tænkte jeg, det lød stort og højtflyvende for
en by af denne størrelse, men med alle de tilflyttere begynder det jo at blive realistisk.
Det ville være godt at få en café at mødes på, og så kunne jeg godt tænke mig en
spejlsal, der kunne bruges til dans (spejlene for at man kan se sine egne og de andres
bevægelser). Og et sted med koncerter. Måske også en sal, som man kunne leje til at
holde fester i, siger Line Pors Jørgensen.

Mads Mønster
- Jeg synes, der er mange fordele ved at få en multihal, men der er altså
også nogle fælder, som byen skal passe på ikke at falde i.
Det siger 16-årige Mads Mønster, der bor på Tandervej med sin familie og
er storforbruger af TMGs tilbud som aktiv spiller i både håndbold- og fodboldafdelingen.
- Der er hårdt brug for flere håndboldtider, så det vil være dejligt, hvis vi
kan komme til at træne mere. Jeg vil også meget gerne bruge et fitnessrum, hvis det bliver lyst og lækkert og ikke noget indelukket kælderlokale.
Et solcenter vil jeg også gerne bruge om vinteren.
- Jeg synes også, en multihal kan være med til at gøre byen bedre kendt –
altså styrke vores image, men det er altså også her, der ligger en risiko,
fordi sådan et byggeri må jo være meget dyrt. Og det duer ikke, hvis det
ender med, at byen kun får råd til en grim og kedelig betonkasse. Mårslet
har en fin retrostil med sådan nogle gammeldags huse, og hallen skulle
helst passe godt ind i byen, siger Mads Mønster.
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Per Enevoldsen
- Med byens vækst trænger vi til et nyt samlingssted. Det vil være et stort plus for byen,
siger Per Enevoldsen, lokalhistorisk interesseret bankmand og samlingspunkt for årlige
fælles skiture fra Mårslet til Norge.
Han kunne selv tænke sig at bruge et fitnesscenter i multihallen, fordi motion vil være meget nemmere at passe ind i dagligdagen, når centeret ligger tæt ved ens bopæl.
- Det er en knaldgod ide, som DGI har vist med motionsmulighederne i DGI-huset.
- Det ville også være oplagt at arrangere spisning med månedens kok, og vi kunne vel også
få koncerter, som dengang Mårsik hentede spændende musiknavne til byen, siger Per Enevoldsen..

Ældre medborgeres hjælp søges
Trafikvagter hjalp sidste år godt 300 deltagere i Mårslet Run & Walk over byens veje i forbindelse med motionsarrangementet lørdag eftermiddag under Mårslet Byfest.
Arrangørgruppen bag Mårslet Run & Walk vil med yderste taknemmelighed gerne tage imod hjælp fra enkelte eller
grupper blandt vore medborgere i Mårslet, der måske føler at alder eller helbred trykker så meget, at deltagelse som motionist i selve arrangementet er umuligt; men som alligevel gerne aktivt vil hjælpe til.
Der skal bruges ca. 25 trafikvagter lørdag eftermiddag den 16. august fra 14.30 til 16.30, og har du/I overskud til at hjælpe os, så hører vi meget gerne fra dig/Jer.
Med venlig hilsen
John Johansen (86298888) og Kåre Sørensen (86297717)
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Byplanlægning i Stor-Mårslet - en mellemting
Det aktuelle problem: - Ny Dagligvare butik til Mårslet?!
Der er ingen tvivl om at kundeunderlaget i Mårslet er stort nok til at bære
en ny og konkurrerende dagligvarebutik. Derom er vist de fleste enige.
Men hvor skal den så ligge?
Fællesrådets forretningsudvalg, FU,
er nok på rette vej, når de overfor
kommunen fremhæver deres uenighed, skønt en undersøgelse på
maarslet.net viser stort flertal for enten eller placeringer.
Den direkte berørte del af byen i tredjesidste tilflytterbølge har købt huse i
tillid til lokalplan 189’s bestemmelser
og protesterer naturligvis over det evt.
kommende ”overgreb”.
Da vi i 1993 fik bygget Mårslet Byvej
til bl.a. aflastning af trafikken rundt
Kildevang, var protesterne mere dramatiske – måske mest fordi det var
første etape på en aflastnigsvej, nu
kaldet ”den glemte vej”?
De fremførte protester fra grundejerforeningen Visbjerg hegn o.a. finder
at en detailbutik vil skade miljøet og
trafiksikkerheden meget mere end de
eksisterende foretagender i det lette
industriområde under LP 189. Hele

miseren har altså de traditionelle
mønstre for en lille by uden en langsigtet udviklingsplan.
Men her i Mårslet er vi så heldige at
have en plan i form af en visionsrapport – udviklet med deltagelse af stort
set hele byen, finansieret af kommunen og diverse fonde med 500.000 kr.
Den plan bør alle bør alle af de seneste 6 tilflytterbølger læse grundigt, før
de kaster sig ud i ”baghave bevarelse”
på andres bekostning. Ikke fordi der
er noget unaturligt i at forsøge at bevare sine enemærker uændret, men
fordi det så vil være lettere at forstå,
hvordan man i en by, som det nu fordoblede Mårslet, sørger for at få det
hele til at køre godt - uden at nogen
skal bære hele byrden af det forøgede
pres – ikke mindst den forringede trafiksikkerhed for børn og gamle - medens andre på grund af held går fri.
I visionsrapporten hedder det, at en
kraftig udbygning (scenario 3 +
100 %) giver en helt uoverskuelig trafiksituation med behov for aflastningsveje (som allerede nævnt under
scenario 2 (lavere udbygningstakt)

Parti fra Rom
FU’s problem er jo, at alle, minus en,
bor der, hvor den glemte vej til sin tid
kommer. (Formandens medlemskab
af to vigtige råd placerer ham i samme kategori)
Derfor kommer den naturlige og oprindelige – ifølge alle relevante lokalplaner – plan (Mårslets infrastruktu
relle fundament) om adkomst til Mårslet Center fra både vest og øst via
aflastningsvejen fra Mårslet Byvej til
Bedervej - end ikke op til overvejelse
i FU. Et af indlæggene fra Webben
skrev; - at FU bør spørge de direkte
implicerede først, hvis de fortsat vil
tages seriøst som "Byens" talerør. FU
bør derfor spørge sig selv, om det kan
tages seriøst mere.
Visionsudvalgets rapport, som
mårsletterne brugte flere år og ½ million kroner på at skabe grundlaget for,
siger helt klart, at der skal aflastningsveje til og Mårslet Center er stedet for
den fremtidige handelsudvikling.
Hvis FU vil tages alvorligt af både
urtids, nutids og tilflyttende mårsletsletter, så læs den rapport en gang til
– gerne med lup!
Sven Voxtorp
Enkeltmedlem af Fællesrådet
i område 8320

STOF TIL MÅRSLET-BLADET
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11
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TMG - Nyt
VI SES TIL LOPPEMARKED
LØRDAG DEN 31. Maj 10.00 – 15.00
På parkeringspladsen ved OK-Tanken
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.
Der vil som sædvanlig være mulighed for at gøre gode blomsterindkøb, gætte vægten på den levende gris og mulighed
for at vinde den, samt 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 - 14.00 blomstersalg
Kl. 14.00 Grisevejning /vinder af grisen afgøres
Kl. 15.00 Markedet lukker
TMG Håndboldafdelingen

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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Gymnastik

HOLD HAVES - INSTRUKTØRER SAVNES
Bestyrelsen TMG gymnastik mangler instruktører til følgende hold til sæson 08/09:
- Seniorer torsdag kl. 14:45 - 15.55.
Dette hold er vores "smertens barn". Det har været instruktør-løs i 2 år!
Der må da findes en kompetent mårsletter til at klare denne opgave???
- Puslinger 5 - 6 år (børn uden forældre)
- Rytme - break - show dance hold 4. - 6. klasse
- Familie-hold (forældre med børn fra 2½ - 6 år)
- Rytme og spring 2. - 3. klasse
SÅ GAMLE SOM NYE MÅRSLETTERE - KOM UD AF HULLERNE OG MELD DIG, SÅ BØRN OG ÆLDRE KAN
HOLDE SIG I FORM I BYENS EGEN GYMNASTIK FORENING.
Gymnastik foreningen tilbyder alle sine instruktører et DGI kursus pr. sæson, så der er mulighed for at få inspiration og tilegne
sig færdigheder. Desto tidligere DU melder dig, desto flere kurser er der at vælge mellem.
Alle instruktører kan deltage gratis på et af foreningens andre hold i løbet af sæsonen.
SKYND DIG OG RING TIL BENTE 86296543 ELLER TIL BRITT 86721919.
Vi glæder os til at høre fra dig

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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Basketball

TMG-Basketball vandt pokal - slog vinderne
De fire bedste hold ud af 15 samlet
i samme indledende pulje er en
yderst sjælden begivenhed til et
idrætsstævne.

Nicolas scorer på smukt udført straffe
Ikke desto mindre var det præcis
hvad der hændte, da TMGs basketdrenge hentede endnu en pokal til
klubben via deltagelse i det internationale stævne basketball-festival med
Bakken Bears som arrangører.
TMG-drengene spillede forrygende i
deres første puljekamp og slog Skovbakken Basketballs førstehold med
hele ni point - 48 – 39. Det var faktisk den eneste kamp som spillerne
fra Skovbakken tabte, idet de i finalen vandt over Virum - og netop Vi-

rum BK var desværre yderst heldige i
deres kamp mod TMG.
Vores lokale drenge spillede nemlig
også her en superkamp og førte sølle
30 sekunder før tid med 45-43. Desværre får Virum udlignet og modtager samtidig et bonusstraffekast som
de også scorer på. TMG-drengene
holder alligevel hovedet koldt, og de
spiller sig i kampens døende sekunder frem til en kvalificeret afslutning,
hvor bolden triller halvanden gang
rundt på ringen over kurven, før den
beslutter sig for - IKKE at ville i til
scoring og to point til TMG – en ret
sur oplevelse.
Bitre og trætte mødte drengene derpå
i dagens sidste kamp en flok udvalgte
basketballdrenge fra Tyskland kaldet
European Elite, som kørte os rimelig
meget over til et 16-points nederlag
på 55 – 29. Tyskerne tabte senere til
Skovbakken i semifinalen men vandt
kampen om bronze og tredjepladsen i
stævnet.
Til gengæld var TMG friske igen dagen efter hvor Hadsten Basketball fik
tæv med 64-19. Det rakte dog des-

Drengene og deres træner Daniel får overrakt pokalen

Rasmus er spillet fri til scoring
værre ikke til A-slutspil. P.g.a. det
bitre nederlag til Virum endte vi i en
B-kvartfinale mod Holbæk, der måtte
se sig besejret med hele 72-19. I Bsemifinalen blev det 51-19 over Hadsten før pokalen kom hjem med flot
spil en klar finalesejr på 52-26.
På den måde tog fire hold fra pulje C
alle pokaler og medaljer, og man kan
kun ærgre sig over uheldet mod Virum eller at TMG ikke var blevet
placeret i pulje A eller B; men
THAT’S LIFE!
Med venlig hilsen
Spillernes forældre
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MÅRSLET BYFEST 2008
Program
Onsdag 13. august.
Kl. 14.00

TYVSTARTEN Mårslet seniorernes eget byfestarrangement.
En cykeltur på knapt 7 km. for byens raske seniorer over 60 år. Med start og slut i Bomgårdshaven.
Koldt øl og vand, varme pølser og kaffe, når turen er slut. Ingen startpenge. Sponseret af Juletræslauget.

Kl. 19.30

GIBERÅMARCHEN. Er atter i år henlagt til en dejlig sommeraften.
Start fra Mårslet Borgerhus, der sammen med marcharrangørerne vil byde på en travetur omkring
Vilhelmsborg på knapt 6.km. Vel ankommet hjem byder Borgerhuset på kaffe og hygge i haven.
Pris for deltagelse 20 kr. for voksne.

Torsdag 14. august.
Kl. 18.00

Børne- og ungdomscykelløb. 9 - 15 år.
Tilmelding / indskrivning til dette cykelløb foregår ved startsstedet, som er ved Lokalcenter Kildevang
fra kl. 17.30. Arrangør: Odder Cykelklub og TMG / Mårslet Cykel Motion. Cykelhjelm absolut påkrævet.

Kl. 19.30

Stort BANKOSPIL i skolen kantine. Masser af flotte præmier.
Mange spil og lotterier Arrangør: TMG Fodboldens Venner.

Fredag 15. august.
Kl. 19.00

Byfestens store motionscykelløb for hele familien med start fra HalHuset. Der er masser af præmier til
uddeling umiddelbart efter mål og afslutning. Pris for deltagelse: Børn 10 kr. - Voksne 20 kr.
Arrangør: TMG Cykel Motion.

Kl. 19.00

Byvandring. Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.

Kl. 19.00

Petanque på banerne ved HalHuset.

Lørdag 16. august.
Kl. 09.00 - 15.00 Byfestens store kræmmermarked i Bomgårdshaven.
Her er stedet hvor mårsletterne mødes. Morgenkaffebord med rundstykker og kaffe til rimelige priser, og
så en byfestdram til at vågne op på. Kræmmermarkedet for os alle. Børn, voksne, naboer og venner. Vi
bør alle møde op i Bomgårdshaven denne sensommer lørdag. Markedsboder, Kajs billedskole for børn,
Mårslet Kunstskole, de blå og grønne spejdere viser deres forskellige spejderaktiviteter.
Her kommer MultiHalprojektet med deres plancher. Menighedssrådet Bridgeklubben og mange andre.
Arrangør:. Mårslet Juletræslaug.

MÅRSLET-bladet Juni 2008

31

Kl. 15.00

Mårslet Run & Walk. Løb byen rundt.
Ruter på 5 og 10 kilometer. Start og mål ved HalHuset. Tilmelding i Bomgårdshaven under kræmmermarkedet mellem kl. 10 og 13 samt ved HalHuset fra Kl. 14.00. Pris: Gratis for børn 0 . 14 år. Incl. T-shirt og
medalje. For voksne mellen 15 0g 100 år, - 25 kr. T-shirt ( 5 kr. går til MuliHalprojektet. ) I målområdet vil
der være vand og frugt m.m. til rådighed. Masser af præmier udtrækkes på løbenumrene.

Kl. 15.30

Taverna stemning i Byfesten.
OK-tanken / Bomgårdshaven. Stedet hvor byens borgere spiser byfestmenuen. Taverna-stemning med
musik, vin, fadøl og kulørte lamper. Ole "Bykok" står for der kulinariske over grillen. Fra kl. ca. 16.30 er
der aftenspisning. Arrangør: TMG Fodboldens Venner.

Søndag 17. august.
Kl. 11.00

Friluftgudstjeneste i Bomgårdshaven.
Gudstjenesten tema er i år Ligeværdighed. Hanne Davidsen prædiker. Musik ved Århus Brassband. Efter
gudstjenesten tilbyder Norsminde Fiskehus lækre fiskefrikadeller og andre delikatesser. Tæpper eller
campingstole medbringes. Arrangør: Mårslet Kirke og menighedsråd.

FORÅRS-HJERTESUK FRA MIDGÅRD
Kære forældre i Mårslet
Nu er det forår og dermed følger ungdommen lyst til at sidde ude og hygge sig om aftenen.
Vi må desværre konstatere, at nogle af jeres børn/unge ikke formår at administrere den frihed selv.
Det har nu flere gange i forbindelse med bål, resulteret i afbrænding af plastic-legetøj, indhold af skralde- containere,
arbejdsborde og hvad der ellers kan findes i nærmeste omegn.
Desuden er tomme øldåser, knuste flasker, olietønder på tagene etc. til stor irritation for legepladsens øvrige gæster
heriblandt småbørn og personale, som skal fjerne svineriet.
Vi opfordrer til at I taler med jeres børn om rammerne for brug af de faciliteter vi alle kan have glæde af.
Såfremt den beklagelige opførsel fortsætter, kan vi se os nødsaget til at skulle investere vores sparsomme midler i
overvågningsudstyr, hvilket vi gerne vil undgå.
Venlig Hilsen Personalet på Midgård.
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Er du også træt af at have fødselsdag om vinteren?
Trænger du til en god massage? Står
du og mangler en, der vil lære dig
tegnsprog? Har du altid drømt at få
skrevet en hyldest sang specielt til
dig? Eller få hemmelige kærlighedsbreve tilsendt en gang om måneden?
I sidste uge kunne stort set alt lade
sig gøre på Testrup Højskole, hvor
skolens elever dels havde vist mere
end almindelig kreativitet – dels havde den store tegnebog fremme.
For at rejse penge til en højskole i
Bangladesh havde elever og lærere
sponsoreret en lang række ydelser, i
flæng kan nævnes
• Jeg tager din opvasketjans i en
uge
• En rundtur i Fakta med personlig
vejledning og indkøbstips
• En brandbil med 1.000 liter vand
en varm sommerdag for 10 personer
• Lær at spille guitar og læse noder
• Få brev med slik i hver dag i en
uge
• En tur på hesteryg forbi Søren
Ryges have
• En svedehytte for seks personer
• En intim og sexet saxofonkoncert
Fødselsdag med boller, kakao, gaver
og sang – dato efter eget valg
og mange, mange andre – i alt blev
der tilbudt 85 auktioner, som alle
blev købt af elever på skolen.
På Testrup Højskole kan vi nu alle
glæde og more os over den fantasi,
der bliver udfoldet, når de købte

En elev har købt en gang nypudsede sko. Skolens forstander Jørgen Carlsen
havde til auktionen tilbudt at pudse sko med samtidig afsyngelse af amerikanske evergreens!
ydelser skal leveres: der bliver lappet
cykler, givet massage, spillet hyldestsang, arrangeret skovture, læst
godnat-historier og sået radiser!
Men det er jo ikke det bare grin: der
blev i alt købt auktioner for 52.510
kr. Penge, som gør en verden til forskel for en højskole i Bangladesh:
Community School Project, hvor eleverne bl.a. lærer håndværk, som giver dem en indtægtskilde fremover.
Så når vi på skolen smiler af en ridetur til Søren Ryges have, som blev
solgt for 920 kr., så smiler de endnu
mere i Bangladesh. Et halvt år på

Anette Krogh
Massageterapeut

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

www.anette-krogh.dk

højskole i Bangladesh koster ca. 900
kr., så den elev, der købte rideturen,
gav helt alene et andet menneske et
fuldt højskoleophold og et håndværk
at bygge en fremtid på.
Og ja: jeg har fødselsdag den 28. december – og i år også den 13. juni,
hvor jeg glæder mig til at kunne sidde ude og nyde solen, varmen og en
sommer-fødselsdag! Men først skal
jeg indløse mit gavekort på massage
og ansigts-behandling i aften.
Sofie Frøkjær Justesen
Elev på Testrup Højskole, forår 2008
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MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER
2008
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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