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Din by har brug for dig. NU
For at komme videre med MultiHal projektet, skal vi nu til at skaffe penge.
Vi har snakket længe om hvad vi har brug for og hvad vi skal prioritere
højst.
Vi får slet ingenting hvis vi ikke viser, at vi kan skaffe penge selv.
Jo flere penge vi skaffer jo flere af ideerne kan vi få realiseret.
Vi skal skaffe nogle milioner.

Vi har et projekt.
Vi har støtter men kun med få penge.
Fællesrådet har ingen penge.
Skolen har heller ikke anlægs penge her og nu, men har sikkert driftsmidler, når det bliver aktuelt.
TMG har lidt penge til formålet, og kan klart bidrage med driftsmidler.

For at få støtterne med de mange penge, skal vi bevise, at der er bred
opbakning bag projektet i området. Kommunen siger direkte, at vi ikke
bliver taget alvorligt før vi kan bevise, at der er lokal opbakning til proForsidebilleder
jektet. Lokal opbakning er lig med lokale penge. Lokale- og AnlægsfonFotos:Jesper Andersen Testrup marked den (mest tipsmidler) forlanger også lokale penge før de går med i et projekt.
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.

MultiHal projektet starter indsamling her i oktober/november. Tag godt
imod indsamlerne når vi kommer og snakker med jer. Byen har brug for
dit bidrag, hvadenten det er stort eller lille.

Mårslet MultiHal, dit mødested for idræt, kultur og oplevelser

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

Kurt Kirkedal Laursen
TMG formand

Tryk: Werks offset A/S

Bjødstrupvej 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 54 99
Fax: 87 36 07 23

Mere information på www.MultiHal.NU
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Stort og småt fra Fællesrådet
Afklaring af FU’s rolle
Som tidligere nævnt, har forretningsudvalget valgt at se indad – at bruge
tid på at få afklaret, hvad meningen
med Fællesrådet er, hvordan det fungerer og hvilke forbedringstiltag vi vil
forsøge. For at skabe større dynamik i
arbejdet har vi søgt - og fået - stor
hjælp fra Per Henrik Hansen. Vi er
midt i processen, så det vil være forkert at konkludere noget på nuværende tidspunkt. Det kunne bevirke en
fastlåsning på et tidspunkt, hvor alt
stadig er i spil. Der er nedsat et udvalg, der arbejder videre med de foreløbige resultater. Målet er, at vi kan
forelægge resultatet på det kommende
repræsentantskabsmøde i februar, evt.
sammen med et forslag til revision af
vedtægterne.
Evt. ny dagligvarebutik
Som vi fortalte i Juli-August nummeret af Mårslet-Bladet, har kommunen
spurgt om Fællesrådets holdning til
en ny dagligvarebutik på en nærmere

angivet grund i Mårslet. FU gav et
forbeholdent positivt svar.
Senere har byrådet så vedtaget en
planstrategi, hvoraf det fremgår, at
kommuneplan 2009 ikke vil indeholde væsentlige bymæssige udvidelser i
Mårslet; men den efterfølgende revision af kommuneplanen skal indeholde en plan for Mårslet: ”En helhedsplan, der udarbejdes i en dialog med
Mårslet Fællesråd i næste kommuneplanperiode 2010-2013, skal udgøre
grundlaget for overvejelser om evt.
afrundinger af Mårslet by ud over de
arealer, der er vist i forslag til Planstrategi (hovedalternativet).”
På denne baggrund har FU taget sin
holdning til ny dagligvarebutik op til
revision. Det forekommer urimeligt,
at så stor en butiksenhed bliver lagt
fast nu på et sted, som ikke er beregnet til butik, når der så ganske kort tid
efter skal laves en helhedsplan for
Mårslet. FU har derfor skrevet til rådmand Peter Thyssen med forslag om,
at det lokalplanforslag, der er en for-

MÅRSLET FÆLLESRÅD
udsætning for den nye butik, skal
lægges i mølposen indtil den omtalte
helhedsplan er klar. Det synes Peter
Thyssen nu ikke. Det fremgår af rådmandens svar, at han finder det mest
demokratisk at lade borgerne ytre sig
i den høringsproces, der altid er i forbindelse med lokalplaner. Det må vi
så håbe, at borgerne gør.
Det kunne umiddelbart virke, som om
FU har svært ved at finde sine egne
ben i denne proces. Men der er vel
ikke noget forkert i at ændre holdning, når der bliver taget nye beslutninger, der får væsentlig betydning
for byudviklingen?
KSM
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Natur- & Miljøgruppen og Mårslet Fællesråd inviterer
til
Borgermøde
Naturen i og omkring Mårslet nu og fremover – som en slags overskrift, der dækker
over
Hvordan ser det ud i dag, og har vi nogle ønsker til udviklingen?
Hvordan forvaltes området Mårslet, set med vore øjne?
Det bebyggede i Mårslet er udvidet kraftigt. Betyder det noget for naturen?
Hvordan har Giber Å udviklet sig igennem 20 år? Hvad nu hvis der ikke kommer
mere renset spildevand i åen, fordi rensningsanlægget ved Mårslet nedlægges?
Har vi i Mårslet forslag til projekter, som vi ønsker gennemført?
Hvilken kvalitet lægger vi vægt på?
Hvad er god og dårlig kvalitet i bybilledet når natur, grønne områder og by skal
forenes!
Vi har inviteret 3 personer, der har en stor interessere i vores område og samtidig en
masse erfaring, der gør at disse 3 personer kommer med gode indspark til ovennævnte spørgsmål.
Kom og vær med:

onsdag den 12. november 2008
i Borgerhuset kl. 19.00 – 22.00
Der bliver plads til spørgsmål, og ideer kan fremsættes. Du kan være med til at præge
fremtiden for byrummet Mårslet og for den bynære natur.
Følgende links til inspiration:

http://www.aarhuskommune.dk/portal/erhverv/miljoe/projekter_planer/groenne_projekter
http://www.sl.life.ku.dk/

6

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2008

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2008

7

8

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2008

Aktiviteten blandt beboerne i +55 bebyggelsen på Hørretløkken er stor,
som det også fremgår af indlæg neden
under.
Den 4. og 5. oktober udstiller en
kreds af beboere resultatet af deres
kunstneriske udfoldelse.

Der udstilles bl. a. akvareller, collager
og akrymalerier.

Udstillingen er herefter åben lørdag
til kl. 16.00 og søndag mellem kl.
11.00 og 16.00.

Det sker i bebyggelsens Fælleshus,
Hørretløkken 271.
Der er fernisering lørdag kl. 11, hvor
alle er velkomne.

KREATIVITETSDAG
Den 26. oktober 2008, kl. 10-16
+55-beboerne på Hørretløkken afholder for fjerde gang en Kreativitetsdag i deres Fælleshus, Hørretløkken 271.
Denne dag benytter beboerne til at præsentere – og sælge af – deres aktiviteter indenfor mange områder såsom blomsterbinding, teposekort, kryddersnaps (med smagsprøver), patchwork, strikning, decoupage, frimærkesamling, æskefremstilling og meget, andet.
Det vil være muligt at købe en kop kaffe/te med kage i Café Krea.
Lad søndagsturen gå til den nordlige ende af Mårslet og se hvordan området har udviklet sig.
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Håndboldkaravanen kom forbi
Mårslet Skole
Fredag den 29. august havde 4. klasserne og SFO børnene nogle anderledes idrætstimer. Skolen havde besøg
af Håndboldkaravanen.
Håndboldkaravanen er et samarbejde
mellem Dansk Håndbold Forbund og
den lokale idrætsforening TMG. Karavanen består af syv biler fyldt til
randen med alskens slags håndboldrekvisitter. Der var minihåndboldmål,
strandhåndboldbane, fartmåler, mål
til præcisionskast, håndbolde og
skumbolde i alle slags størrelser, autografkort fra landsholdsspillere samt
informationsfoldere til elever og forældre. Kort sagt alt hvad et håndboldhjerte kan begære.
Eleverne fik nogle fantastiske timer i
hallen. Der var et højt aktivitetsniveau, og det så ud til, at de morede
sig fantastisk.
Motionsdagen
Mårslet Skole har i dette skoleår kost
og bevægelse som et af skolens udviklingsområder, og både Håndboldkaravanen og den årlige motionsdag
falder fint i tråd med dette.

Giv en

Inden motionsdagen sidste år var der
fra skolens side en opfordring til, at de
ældste elever skulle tage motionsdagen
mere seriøs. Det gjorde de, og der var
en rigtig god stemning.
Ruterne til løb og cykling bliver de
samme som sidste år, og vi håber, at
det må blive en god dag, hvor alle får
pulsen op. Motionsdagen afholdes i
samarbejde med Hjerteforeningen, og
finder som sædvanlig sted fredagen før
efterårsferien.
Trafikvagter ved baneoverskæringen
Ved skoleårets start fik vi en henvendelse fra et forældrepar, som med rette
var bekymret for trafikken over Hørretvej ved jernbanebommene og den
nye skolesti. Situationen var yderlig
forværret af arbejdet med banen og opgravningerne langs vejen. Vi må som
skole ikke lade elever stå skolepatrulje
så langt fra skolen, og der er i forvejen
voksne, der står ved fodgængerfeltet
ved Tandervej.
Forældreparret tilbød at tage initiativ
til en ordning lig den på Tandervej, og
de mødte stor opbakning fra andre forældre. Politiet har været og give instruktion, og de har fået veste og

”slikkepinde”. Det er dejligt at møde
en sådan imødekommenhed i forældregruppen, og på elevernes vegne
vil skolen gerne sige tak både til de
nye trafikvagter, og de mange der
igennem mange år har stået ved fodgængerfeltet. Det gør, at forældrene i
højere grad kan lade deres børn selv
færdes til skole, så der bliver færre
biler på vejene og dermed en mere
sikker skolevej.
Møde med klasseforældreråd
I skoleåret 07/08 var skolebestyrelsen
vært ved to møder, hvor skolens nye
opgave med elever fra Vestbyen var
på dagsordenen. Skolebestyrelsen har
efterfølgende drøftet forskellige tiltag
sammen med konsulent Jesper Holme fra Børn og Unge. Der er et ønske
om at styrke skole/hjemsamarbejdet
med de forældre, som ikke bor i skoledistriktet, og derfor er forældrerådene i de klasser, hvor der går børn
fra Vestbyen, inviteret til et møde på
skolen torsdag den 23. oktober for at
udveksle erfaringer og få ideer til et
styrket samarbejde. Indbydelsen er
sendt til alle klasseforældreråd, da
opgaven kan blive aktuel for andre
klasser end de nuværende.

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Håndboldkaravane
Fredag d. 29. august havde vi besøg
af Dansk Håndboldforbunds håndboldkaravane. Den bestod af tre
håndboldtrænere og en del hjælpere,
der lavede forskellige øvelser i hallen. Der var stor tilslutning til arrangementet, som desværre kun var denne ene gang.
Beat Box
Mandag d. 1. september startede to
hold fra 2.klassesgruppen op med et
musikforløb kaldet Beat Box. Det er
to lærere, Jais og Griselle fra World
Music Center, en afdeling af Århus
Musikskole, der står for det. De laver

blandt andet forskellige danse, afrikanske sange og trommespil, og der vil
være gang i den hver mandag indtil december. Der var stor interesse for forløbet, så vi håber at kunne gentage succesen senere.
Nye medarbejdere
Vi har ansat en pædagog, Ditte Kusk
Bjerring, som klassepædagog i
0.klassesgruppen. Desuden har vi ansat
to medhjælpere i 2.klassesgruppen,
Mikkel Rødby Kristiansen og Julie
Arnløv Madsen. Vi glæder os meget til
det fremtidige samarbejde.

Foto: Flemming Kristiansen

Foto: Flemming Kristiansen

Udepædagog
Søren Dueholm er nu ude-/
værkstedspædagog ved Trekantens
legeplads og laver her aktiviteter for
0.- og 1.klassesgruppen.
Grillfester
En af SFO’ens gamle traditioner,
grillfest for alle børn og forældre, er
blevet skrinlagt, da vi nu har ca. 450
børn og dertil hørende forældre og
søskende. Vi holder derfor nu grillfest i de enkelte afdelinger, de er i
skrivende stund endnu ikke afholdt.
1.klassesgruppen blev desværre nødt
til at aflyse deres grillfest, de håber
på at kunne arrangere den senere.

Foto: Flemming Kristiansen

Foto: Flemming Kristiansen
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Reddet på målstregen

Mårslet Skole

Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner

www.maarslet-skole.dk

Mårslet Skoles Venner synes reddet for det kommende skoleår. Tre forældre har
meldt sig til at gå ind i bestyrelsen, to af dem på baggrund af min opfordring i
sidste nummer af Mårslet Bladet.
På det tidspunkt var MSV på vej mod lukning, da bestyrelsen var minimeret til en
lærerrepræsentant og undertegnede forælder.
Men fremtiden ser anderledes lys ud nu, da nye kræfter melder sig på banen med
ordene ”Vi kan da ikke tillade os at opløse MSV!”
Med den melding begynder bestyrelsen igen at arbejde for at skaffe eleverne nogle ekstraordinære oplevelser i skoletiden - i samarbejde med skolens lærere.
Når I læser disse ord, har I eller vil I snart modtage et brev fra os med en beskrivelse af de aktiviteter, vi støtter økonomisk.
Sammen med brevet følger et girokort, som I opfordres til at indbetale enten via
kortet eller via netbank. Beløbet på 95 kr. er det frivillige forældrekontingent, der
gør det muligt for MSV at støtte elevaktiviteter økonomisk.
Når MSV’s generalforsamling er afviklet 25. september vil navnene på den nye
bestyrelse blive offentliggjort.

E-mail: maa@aaks.aarhus.dk

Telefon: 86290388
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
boh@aaks.aarhus.dk
Adm. leder
Gitte Kristensen
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
bille1113@hotmail.com
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@youmail.dk
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MÅRSLET
EGNSARKIV
Hvordan så der ud i Mårslet for mere end 50
år siden? Kan vi i dag genkende karakteristiske
træk fra de gamle billeder i arkivet? Og hvad
med datidens mårslettere? Hvem var de? Hvad
lavede de? Hvor boede de?
Mange nye tilflyttere ville kunne få stor glæde
af at vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid - og ikke mindst den fremtid
- de nu bliver en del af . Så bliv medlem af
Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening!
Kontingentet er nærmest symbolsk: Kun 30
kr. for et personligt, og 50 kr for et husLuftfotografi af Hørretvej 17 taget omkring 1955. Huset er opført i
standsmedlemsskab - om året! Ring til
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 eller e-mail: 1919 af Anders Peter Larsen, i daglig tale AP, og der har været
wendland@mail.dk eller kig ned i Egnsarkivet benzintank siden 30’erne, først Shell og senere Gulf der blev til Q8
og nedlagt i 1995 I værkstedet bag huset har der været reparationsonsdag den 8. oktober fra kl. 16 - 17:30
værksted for cykler, knallerter og plæneklippere. Bemærk vejens
bredde. Det er AP der i kikkert følger det fotograferende fly. Huset
(Indgang fra skolens p-plads på Obstrupvej)
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk For- bebos i dag af hans svigerdatter Inger Larsen.
ening være til stede for en snak, tegning af med- Læs meget mere på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside under ”Mårslet
lemsskab og evt. modtagelse af arkivmateriale - her hvor vi bor”, www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/
(En mårsletter III - Pigen fra benzintanken Inger Larsen)
eller andet.
.

Det er muligt at besøge Egnsarkivet den anden onsdag i hver måned fra kl. 16 til 17:30 (juli undt.). Udenfor åbningstid
er man velkommen til at kontakte Edvard Borgbjerg, på tlf. 8629 2148 eller Ingerlise Wendland, på tlf. 8629 2680.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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De gode hænder!
Prædikenen over Markus 6, 1-4 fra friluftsgudstjenesten i Bomgårdshaven den 17. august 2008. Af Hanne Davidsen
Hænder kan bruges til mange ting. De
er først til eget brug om jeg så må sige,
man spiser, vasker sig, skrive, arbejder
med sine hænder. Men med hænder
kan man også få kontakt. Vi giver
hånd, vinker, hilser eller også markerer
vi afstand – kom mig ikke for nær.
Skilte og bannere med hænder kan
bruges, når der strejkes og man vil fortælle at der er brug for flere hænder til
omsorg og pleje. Hænder kan bruges
til at heppe med, klappe med – klappe
kage eller klappe af begejstring. Hænder kan bruges til at slå med, men de
kan også kærtegne. Hænder er smukke
eller grimme, grove eller fine, men det
vigtigste er hvad de anvendes til – til
det gode eller til det onde.
At kærtegne med hånden
Min tidligere biskop over Fyns stift,
Vincent Lind, sagde engang med et
glimt i øjet, at han troede på helbredelse ved håndspålæggelse. Det var ikke
fordi han var blevet karismatiker eller
helligåndsfanatiker, nej, han havde
bare gjort den enkle erfaring, at når
hans kone lagde sin kærlige hånd på
hans hoved eller aede ham over kinden, så var det en salighed, så var det
som om hun strøg alle hans bekymringer og sorger bort og han kunne slappe
af. Han var som helbredt for livets forkludrethed og feberhede strid bare for
en stund.
Denne kærlige berøring er afgørende i vort liv. Vov det engang imellem – f.eks. i dag. Læg din højre hånd
på sidemandens hoved bare et øjeblik,
luk øjnene og lyt til fuglenes sang –
bare i 5 sekunder. Det er en underlig
og uvant fornemmelse, men dejlig. Nu
kan det lige nu måske føles lidt grænseoverskridende og akavet. Vi holder
hellere hænderne for os selv.

Den andens hånd er bedst
Det er ligesom ikke det samme, hvis
man bare lægger sin egen hånd på sit
eget hoved. Der var ellers for nogle år
siden en rapsanger, der fik et mægtigt
hit med en sang, der havde omkvædet:
klap dig selv på skulderen! Tanken var
selvfølgelig at man bare skulle være
stolt af sig selv og føre sig selvsikkert
frem. Men det er nu bedre, hvis en anden klapper én på skulderen, og man
får den andens anerkendelse. På samme måde her. Det er nu bedre at mærke en anden og venlig stemt persons
hånd på ens hoved. Man mærker kærligheden strømme fra hånden ned igennem hele kroppen. Det er der ikke noget mystisk ved. Vi ved godt at kærlighed og godhed heler og gør glad.
De gode hænder i kirkens ritualer
Til kirkens ritualer hører også håndspålæggelse. Ved barnedåb, konfirmation og bryllup lægger præsten hånden
på barnets, konfirmandens og brudeparrets hoveder. Håndspålæggelsen er
ledsaget af en bøn eller en velsignelse.
Ved brylluppet er det yderligere sådan,
at præsten lægger sin hånd ovenpå brudeparrets hænder og således besegler
deres kærlighedspagt. Derefter får brudeparret gerne lov at kysse hinanden,
og der gives grønt lys for en endnu
tættere berøring. Det særlige ved ritualernes håndspålæggelse er, at de signalerer, at Gud er med i det, der sker. Vi
rører ikke bare ved os selv, vi rører
ikke bare ved hinanden, men Gud rører
ved os, vi mærker et strejf af en englevinge, og himlen åbner sig for os. Det
fortælles - og vises - at vi ikke er alene
i vort liv. Barnet få løfte om aldrig at
blive forladt, konfirmanden får Guds
velsignelse til at gå ud og erobre verden, og brudeparret får tilsagn om at

de ikke er alene med den opgave de nu
har påtaget sig. Håndspålæggelsen
markerer det kernepunkt, det krydsfelt,
hvor jord og himmel mødes, hvor Gud
og menneske forbindes med hinanden.
Jesus gør godt med sine hænder
Evangelisten Markus fortæller, at Jesus
gjorde mange mægtige gerninger med
sine hænder. Der var en stærk kærlighedsmagt, en livgivende kraft i hans
hænder, der forvandlede folks liv.
Nogle så vantro til; andre jublede og
kom til tro. Hvad der egentlig skete er
svært at sige. Men de der jublede var i
hvert fald blevet berørt på en eller anden måde, og forstod at Jesus var i
slægt med Gud.
Jeg tror, at vi alle bliver berørt, når
vi hører sådanne håbsfortællinger. De
fortæller os, at vi ikke kan leve uden
hinanden og uden Gud. Håbsfortællinger er som Guds usynlige hånd, der
kærtegner os, så al rationalisme, skepticisme og nihilisme må fly fra vort
sind, og vi forstår, at Guds hånd ikke
er den straffende hånd, men den velsignende hånd. Det er i den hånd vi
hviler. Ingen sygdom eller anden nød
kan rive os ud af hans hånd. Bliver vi
så helbredt, når vi beder til ham. Ikke
nødvendigvis, men Han finder en vej.
Kan vi få ro i den tro, kan vi måske få
kræfter til at tage livets fordring op og
vende os mod vort medmenneske.
At have den andens liv i sin hånd
En stor dansk filosof har sagt: ”Den
enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget
af dets liv i sin hånd.” Det har han
uhyggelig meget ret i. Vi kan klemme
hårdt til, så den anden får kvælningsfornemmelse og klaustrofobi. Vi kan
give slip og lade den anden gå hvorhen
han eller hun vil helt frit og således
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lade hånt om vort ansvar. Eller vi kan
holde den andens liv fast og dog nænsomt i vor hånd. Vi kan gøre hinandens verden lys eller mørk, vid eller
snæver, mangfoldig eller kedelig, truende eller tryg. Sådan er vi afhængige
af hinanden, afhængig af at gode hænder vil gribe os og favne os. Derfor er
fordringen om at tage vare på vor næste, på vort medmenneske altid til stede mellem mennesker. Det ansvar kan
vi ikke løbe fra – hverken i familien,
på arbejdet, i foreningen eller andre
lokale fællesskaber. Den gode samtale,
den gensidige respekt og rummelighed
er nødvendig, hvis et lokalsamfund
skal være velfungerende og et rart sted
at være. Også i Mårslet har vi hinanden livs lykke i vor hånd. Ind imellem
kommer der konflikter, hvor vi sårer
og krænker hinanden. Men det er
uværdigt. Jeg mener, at det er yderst
vigtigst, at vi stræber efter at arbejde
sammen med den indsigt in mente, at
alle er sårbare og ingen ufejlbarlige –
og så skal vi ellers bare glæde os over
at vi alle er i Guds gode hænder.
Amen!
HYGGEKLUBBENS
ÅRLIGE LØVFALDSTUR
Tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Mårslet
Sogn.
Efteråret er kommet, og naturen er
ved at pakke sammen, før vinteren for
alvor sætter ind.
Det kan være en betagende og smuk
oplevelse at se denne naturens brydningstid, og traditionen tro byder Hyggeklubben på en tur ud i efterårslandskabet
torsdag den 9. oktober.
Bussen kører fra Kildevang kl.
13:00 og fra Sognehuset kl. 13:05.
Ved kaffetid holder vi ind på restaurant ”Skyttehuset” ved Vejle. Hjemkomst ca. kl. 17:00.
Pris, alt incl., pr. person kun 100 kr.
Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Mårslet Sogn er velkomne.
Tilmelding senest 6. oktober til
Else Svendsen tlf.: 8693 6038
eller else@svendsen.mail.dk

SPILLEMANDSMESSE i
Tiset Kirke
Hvis du gik glip af spillemandsmessen i Mårslet Kirke den 1. juni ,
så er chancen her nu.
Vi inviterer til en anderledes gudstjeneste i Tiset Kirke
søndag den 26. oktober kl. 19:30
men kom gerne allerede fra kl.19:00
og få de nye salmer og korsvar indøvet.
En gudstjeneste i glædens tegn!

KIRKETIDER I OKTOBER
SØNDAG d. 5. oktober. kl. 11:30
20. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 21, vers 28-44
BIRGIT MORSING MADSEN
Søndag den 12. okt. kl. 10:00
21. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 13, vers 1-9
HANNE DAVIDSEN
(Kirkekaffe i Sognehuset.
Månedens kunstner, Harro
Wulf, fortæller om sin kunst)
Søndag den 19. okt. kl. 19:30
22. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 18, vers 1-14
BIRGIT MORSING MADSEN
Søndag den 26. okt. kl. 10:00
23. søndag efter trinitatis
Mark. kap. 12, vers 38-44
HANNE DAVIDSEN
(Kirkekaffe i våbenhuset)

Spillemændene Allan Thomsen, Anders Nylykke Rasmusen, Preben Ulvskov og Jørgen Kraglund ved messen
i Mårslet Kirke, 1. juni 2008.
(Foto: Jørgen Lauritsen)
KIRKEBIL
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
og ved andre arrangementer i Kirkens regi kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport.
Henvendelse til kirketjener fru Lis
Nissen senest fredag kl. 8:30 på
tlf.nr. 8629 8190.
MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådets næste møde afholdes i Sognehuset
tirsdag den 21. okt. kl. 18:30 - 22
Menighedsrådets møder er offentlige,
og enhver er velkommen til at overvære mødet.
MANDAGSCAFÉEN
holder åben næste gang mandag d.
13. okt. i Sognehuset fra kl. 9:30 til
11 med frisklavet kaffe, the og
rundstykker. Kom og få en hyggelig snak med andre fra Mårslet!
EFTERÅRSFERIE
Sognepræst Hanne Davidsen holder
ferie i uge 42. (fra d. 13. til 20. okt.)
Embedet passes af sognepræst Birgit Morsing Madsen, tlf. 8692 7330

NOVEMBER
Søndag den 2. nov. kl. 10:00
HD
Søndag den 9. nov. kl. 10:00 BMM
Søndag den 16. nov. kl. 10:00
HD
Søndag den 23. nov. kl. 10:00
HD
Søndag den 30. nov. kl. 10:00
HD
maarslet-kirke.dk (Gudstjenester)
LOKALCENTER KILDEVANG
Der indbydes til en sang - og musikgudstjeneste på Kildevang
onsdag den 1. oktober kl. 14.30
med kaffe kl. 14.00 som vanligt.
Sognepræst Hanne Davidsen, er
blevet forhindret, og gudstjenesten
vil komme til at forløbe som en
vekslen mellem klavermusik, fælles
salmesang, solosang og tekstlæsninger. Medvirkende: Pia Labohn på
klaver, Lisbeth Frandsen, sang og
Jens Jørgen Bech, tekstlæser.
MENIGHEDSRÅDSVALGET
Hvis der ved fristens udløb den 30.
september kun er opstillet én liste, vil
de 9 første personer på listen fra opstillingsmødet d. 9. sept. i Sognehuset
udgøre det menighedsråd, der skal
fungere fra 2008 - 2012.
Fremkommer der inden fristens udløb flere lister, bliver der valg
tirsdag den 11. oktober.
Følg udviklingen på kirkens hjemmeside maarslet-kirke.dk (Menighedsrådsvalget 2008 under INDLÆG)

Jubilæumsskrift Solbjerg-Mårslet Partiforening 100 år

Socialdemokratisk forening i Solbjerg og Mårslet blev stiftet i 1908 under navnet Tiset
socialdemokratiske forening, og foreningen har bestået siden,
På kommunalt niveau var der i 1908 gennemført en ny valglov, der banede vej for omfattende socialdemokratisk repræsentation i kommunalbestyrelser. Socialdemokraterne tog med stor iver fat på at få overført nye opgaver til kommunerne - f.eks. forsyningen med elektricitet og gas samt driften af den kollektive transport. Desuden lagde de
vægt på at forbedre skolerne og socialvæsenet. Disse tiltag var grundlaget for det velfærdssamfund som vi kender i dag.
I en periode fra 1911- 1918 lå foreningen lidt i dvale pga. dårlige arbejdsvilkår og en
ikke særlig stor tilslutning, men i 1918 fik foreningen ny formand Andreas Christensen,
og han opfordrede alle med en socialdemokratisk tankegang til at melde sig ind i foreningen.
På trods af en besværlig opstart så bestod foreningen, og i næsten alle årene derefter
har socialdemokraterne i Århus haft borgmesterposten. Lokalt har vi i alle årene været
med til at påvirke udviklingen i vores lokaleområde som i dag dækker området fra
Tranbjerg og sydpå til Hvilsted. Vælgertilslutningen til Socialdemokratiet i vores område har altid ligget temmelig højt ved valgene, og derfor har vi også i dag en god repræsentation både lokalt, regionalt, på landsplan og i EU parlamentet
Vores nuværende folketingmedlem Anne-Marie Meldgaard har i en årrække boet i Solbjerg, ligesom hun har været formand for vores forening. Anne-Marie Meldgaard har
igennem de mange år i folketinget været særdeles aktiv på Integrationsområdet, arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet
Vores repræsentant først i amtsrådet gennem 25 år og nu i regionsrådet er Louis Rolander, I Århus amt havde Louis Rolander ansvaret for hele psykiatriområdet, udbygningen af dette område kan siges at være hans fortjeneste. Desværre genopstiller
Louis Rolander ikke til næste regionsrådsvalg i november 2009
Partiets spidskandidat Dan Jørgensen til EU Parlamentsvalget i 2009 er opstillet af
Sydkredsen i Århus. Dan Jørgensen har ansvar for miljøområdet og sidder i budgetkontroludvalget.
I byrådet er vi flot repræsenteret af byrådsmedlem Margrethe Bogner, som gør et stort
stykke arbejde for, at der også skal ske en naturlig udbygning af både Solbjerg og
Mårslet, samtidig med at der sker en udbygning af børne-, skole-, fritids- og ældrefaciliteter og ikke mindst at infrastrukturen udbygges i lokalområderne.
Finn Pilgaard-Fruerlund
Formand
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Jubilæumsskrift
Solbjerg-Mårslet
Fra borgmester
Nicolai Wammen

Jeg ønsker Solbjerg - Mårslet Socialdemokratiske Forening stort tillykke med sit 100 års
jubilæum den 1. november 2008.
Socialdemokraterne i Solbjerg og Mårslet har i 100 kæmpet for de socialdemokratiske
værdier og for et stærkt lokalt fællesskab i Sydbyen. Socialdemokraterne i Solbjerg og
Mårslet er vant til at gøre tingene på egen måde. Socialdemokrater fra Solbjerg og Mårslet er ikke bange for at vedstå sig deres landsby identitet og taler gerne byen og bjerget
imod, hvis man i Sydbyen føler sig overset.
Den lokale kamp giver hår på brystet, men også sejre indenfor infrastruktur og andre
områder.
Socialdemokraterne i Solbjerg og Mårslet er først og fremmest handlingsmennesker. Det
så vi da man tog initiativ til at slå de to selvstændige foreninger i Solbjerg og Mårslet
sammen til en for få år siden. Og det ser vi hver 1.maj morgen, hvor foreningen kl. 6 om
morgenen åbner dørene til det mest morgenfriske 1. maj i Århus kommune.
Personligt har jeg også oplevet den politiske kampgejst i Solbjerg Mårslet partiforening.
Sammen skal vi arbejde videre for, at Århus er en hel og ikke delt kommune. Alle borgere, foreninger og institutioner i kommunen skal løfte i flok, for at løse de udfordringer Århus står foran indenfor uddannelse, integration og velfærd.
Jeg ønsker alle socialdemokrater i Solbjerg og Mårslet tillykke med jubilæet og ser frem
til at foreningen i mange år frem kæmper videre for den socialdemokratiske sag i Solbjerg og Mårslet sammen med kampene for Århus Kommune.
Med venlig hilsen
Nicolai Wammen
Borgmester i Århus

Jubilæumsskrift Solbjerg-Mårslet Partiforening 100 år

Program for
Jubilæumsfestlighederne:
Gæsteforelæsning foråret 2009:
(Dato desværre ikke på plads endnu)
v/Europa parlamentsmedlem og tidligere
statsminister Poul Nyrup Rasmussen
Partiets betydning for samfundsudviklingen
de sidste 100 år
( lokalt, nationalt og internationalt)

.
Fredag den24.oktober
Kl. 18.30
I Solbjerg Fritidscenter
Middag for medlemmer m/samlever
(medlemskab kan nåes endnu)

Gæstetaler:
Anker Jørgensen
og
Thorkild Simonsen

Lørdag den 25. oktober
Kl. 14.00
Jubilæumsreception
Åbent hus m/hjemmebagt kage og kaffe/the,
øl og vand kan købes
Talere: Velkomst ved formanden
Borgmester Nicolai Wammen
Folketingmedlem Anne–Marie Meldgaard
Europa parlamentsmedlem Dan Jørgensen
Regionsrådsmedlem Louis Rolander
Byrådsmedlem Margrethe Bogner
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Jubilæumsskrift
Solbjerg-Mårslet
Fra folketingsmedlem
Anne-Marie Meldgaard
Om hundrede år er alting glemt. Sådan lyder
det i en gammel vise. Intet kunne være mindre sandt.
Som tidligere formand, ligger foreningen mig
meget nært. Her har jeg trådt mine politiske
barnesko, her har jeg lært det politiske håndværk. Det er her, jeg har fået det netværk og
de kompetencer, jeg blandt andet trækker på i mit virke som medlem af Folketinget.
Som vores og jeres folketingsmedlem, har jeg altid sat en ære i mit lokale tilhørsforhold.
At blive 100 år er ikke alle beskåret. Og slet ikke at
være så smuk og dynamisk en
100-årig. Det er en fornøjelse at se, at man kan være stor og stærk, gammel og vis, ung
og ambitiøs på én og samme gang. Det er Socialdemokraterne Solbjerg-Mårslets styrke,
at her rummes alle disse egenskaber. At her rummes alle. Alle, i hvem, der banker et
socialdemokratisk hjerte, får plads her.
Det er 100 år, der har været præget af et overordnet mål: Et velfærdssamfund i verdensklasse. Det var målet dengang i 1908, og i 2008 er det mål stadig ikke nået. Der er stadig meget at kæmpe for. Og selvom vi har fået et samfund med relativt stor lighed og
økonomisk frihed, står kampen om en bedre tilværelse stadig.
For trods alle de slag, socialdemokraterne har taget - både i Århus og på landsplan –
står vi stadig op. Og selvom vi kæmper mod kræfter i samfundet, der ønsker at nedbryde, hvad vi møjsommeligt og grundigt har bygget op med nytteløse liberaliseringer for
liberaliseringens skyld, så bakker et stort flertal af den danske befolkning stadig op om
vores projekt.
Vi ønsker og kæmper for en verden, hvor der er lige adgang. Lige adgang til uddannelse, til arbejde, til lægen. En reel frihed til at vælge, hvad man vil med sit liv. Ikke at skulle
lade sig stoppe af tanker om baggrund, køn, religion, hudfarve eller økonomi, når man
som ung skal tage stilling til hvilken vej, man ønsker livet skal gå. Lige adgang rimer på
reel frihed. Og den reelle frihed eksisterer ikke fuldstændigt, før børn ikke skal frygte at
blive inviteret til fødselsdag i klassen, fordi man godt ved, at det vælter mors budget. Det
eksisterer ikke, når man ikke kan gå til fodbold med kammeraterne. Når man ikke får taget sig en uddannelse, fordi den økonomiske virkelighed er for barsk. Når man ikke skal
bekymre sig, om at skulle lægge en fed tegnebog på disken, for at blive behandlet på et
sygehus. Når man ikke kan få et bad, fordi ens kommune ikke kan bruge sine penge på
det, den allerhelst vil, men skal deponere sin vilje og sine kroner i finansministerens lommer.
Den kamp er ikke forbi. Slaget står stadig om et velfærdssamfund i verdensklasse. Et
Danmark vi kan og vil være bekendt. Et Danmark, der er præget af socialdemokratiske
værdier. Vi kan se, hvad vores politik betyder for danskerne. Socialdemokraterne gør
Danmark bedre. Og det er i hvert fald heller ikke glemt om 100 år!
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Jubilæumsskrift
Solbjerg-Mårslet
Fra byrådsmedlem
Margrethe Bogner
100 års jubilæum !!
Tænk hvis de, der stiftede partiforeningerne kunne se den udvikling der er sket i henholdsvis Mårslet og Solbjerg. Så ville nogle måske
sige – AK-hvor forandret !! og andre ville klappe begejstret over den store udvikling og
sige – Nej – hvor smukt og dejligt, lige det vi har drømt om og kæmpet for Det er jo en
ganske utrolig vækst der er sket – dels fordi både Solbjerg og Mårslet jo var to små byer
i to meget små kommuner. Det blev jo helt anderledes ved kommunalreformen i 70èrne,hvor vi jo blev en del af den store Århus Kommune. Det ændrede på mange ting –
men én ting er der ikke ændret på: Vi bor nemlig stadigvæk i et af de allersmukkeste
områder – mest varierede og afvekslende del af Århus Kommune – tæt på store skove
og dejlig strand, og kun et solidt stenkast væk fra storbyens mangfoldighed af tilbud.
Men det skal ikke få os til glemme de mange små landsbyer, som heldigvis stadigvæk er
relativt uspolerede. De er vores fælles kultur arv, som vi skal skønne på. Mange af os
har tilmed rødder tilbage i landsbyerne og vi skal være påpasselige og med omtanke
styre udviklingen af landsbyerne. De skal naturligvis ikke være museer, men udviklingen
og udbygningen skal være i harmoni og i samklang med områdets karakteristika, og skal
være med til at understrege og ikke udsleete de værdier, som præger hver enkelt landsby..
Som medlem af Århus Byråd gennem snart mange år – valgt her i Sydkredsen – så har
det været og er stadigt et stort privilegium at have fået opbakning (stemmer) og mulighed for at være med til at forme og sikre en udvikling – ikke kun i Stor Århus, men som
”vagthund”, der ideligt skal sørge for at Århus Byråd ikke glemmer at Århus Kommune
rækker langt udenfor 8000 området.
Her har jeg stået i en god og lang ”lære” hos Edward Petersen, som desværre gik bort
her i foråret. Han var gennem herligt mange år yderområdernes faste forkæmper – en
rigtig ildsjæl - og han sørgede for at både Solbjerg og Mårslet ikke blev glemt – hverken
når der f.eks.skulle uddeles midler til arbejdet med de unge – eller når der skulle tages
beslutning om store infrastrukturelle projekter.
Traditioner er rigtigt dejlige – og én af de allerflotteste vi har her i Partiforeningen er fejringen af 1.maj. Her mødes vi kl. 6.00 i Mårslet Borgerhus for sammen at glæde os over
de fremskridt og den sag, som vi alle kæmper for – samt også mindes alle dem, der har
kæmpet og stridt før os .
Vores allesammens Benny Andersen har med ”kæden” givet et fint eksempel på, hvad
det er for kræfter vi skal kæmpe imod, og hvad det er vi sammen kan gøre:
Man prøver på at binde os
til drømmen om et tomt forbrug
Men de skal aldrig finde os
som slaver ved et ædetrug.
Læg hånden i min hånd og mærk
at slaveriet er forbi
Byd magten trods, gør kæden stærk
og slip de bundne kræfter fri.
Tillykke med de 100 år – hver især kan vi meget – men sammen kan vi ALT !!!
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Jubilæumsskrift
Solbjerg-Mårslet
Fra
Europaparlamentsmedlem
Dan Jørgensen

Kampen fortsætter
100 år er lang tid. Og meget er sket siden Solbjerg-Mårslet Socialdemokratiske forening
blev dannet. Nogen siger, at politik er blevet ligegyldigt og, at de store ideers tid er forbi.
De tager fejl, i globaliseringens tidsalder er der mere end nogensinde behov for stærke
idealer.
I en tid hvor de internationale markedskræfter har fået mere og mere magt, er der stort
behov for stærke politiske organisationer der kæmper for menneskers rettigheder og
for en bæredygtig udvikling.
Velfærdsstaten er stadig den primære politiske ramme. Men i takt med at flere og flere
udfordringer bliver grænseoverskridende skal vi også kæmpe kampen på den
internationale scene. Og her er EU det bedste redskab vi har.
Men kampen vinder ikke sig selv. Det kan gå den forkerte vej. Lige nu foregår et
ideologisk slagsmål af dimensioner i EU mellem højre og venstrefløjen i Europæisk
politik. Det borgerlige Europa ved godt, hvad de ønsker; frit spil for markedskræfterne.
Det ønsker vi Socialdemokrater ikke. Vi ønsker en verden, hvor der er balance mellem
mennesker, økonomi og miljø.

Som medlem af EU-parlamentet er jeg en del af den kamp. Og jeg er godt rustet.
Som opstillet og valgt i Solbjerg-Mårslet, har jeg nemlig det bedste bagland, jeg kunne
ønske mig. En forening med tradition. Men også et stærkt udsyn og store visioner for
fremtiden.
Et stort tillykke med jeres 100 års jubilæum
Du kan læse mere om socialdemokraternes arbejde i EU-parlamentet på:
www.danj.dk
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Jubilæumsskrift
Solbjerg-Mårslet
Fra Regionsrådsmedlem
Louis Rolander

Der var engang ……….
Det havde været en rimelig god sommer. Så mon
ikke også resultatet af årets høst i 1908
havde været rimeligt godt. En god høst – det har haft
interesse for alle, også for de småkårsfolk, der i
1908 grundlagde en socialdemokratisk forening for Tiset. Det var det nære, der betød
noget. Høsten! Faldende dollar-kurs, stigende oliepriser og krise på det amerikanske boligmarked var problemer, man havde til gode. Globaliseringen var kun i sin vorden.
På Christiansborg – i Rigsdagen – skete der ting, der nok kunne få folk til at reagere og
til at stille spørgsmål ved samfundsordenen. I 1908 kunne det være svært nok for småkårsfolk at finde til dagen og vejen. Nu var de vidner til, at landets justitsminister P.A. Alberti anmeldte sig selv for bedrageri på 15 millioner kroner – det var et kolossalt beløb
hinsides enhvers forestillingsevne. Det har ikke været svært at mobilisere folk med et
kritisk syn på datidens samfund. Og nu begyndte det at betyde noget – også hvad småkårsfolk mente – for der blev indført lige og almindelig valgret, også for kvinder, til byråd,
amtsråd og sogneråd. Dog kunne skatten ikke hæves uden indenrigsministerens godkendelse. Sådan er det for resten også i dag!!
Det danske samfund har ændret sig enormt de sidste 100 år. 1908-samfundet var et
standssamfund med enorme forskelle socialt, politisk, kulturelt, uddannelsesmæssigt og
økonomisk. Nu har vi et velfærdssamfund. Det har krævet en hård politisk kamp at nå så
vidt. Stadigvæk er der problemer at forholde sig til. Et af de mest presserende problemer
er sundhedsvæsenets indretning. Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Privathospitalerne har kronede dage. Det hele er understøttet af offentlige midler. Er det
rimeligt? Nej! Skal vi have et system som i USA med to kategorier af hospitaler – en for
de velhavende og en for de fattige? Igen et klart nej!

En løsning af problemerne kræver politisk handling. Man kan afgive sin stemme på valgdagen.

Man kan også gøre noget, som for nogle virker uhyre gammeldags, nemlig at melde sig
ind i den lokale socialdemokratiske vælgerforening, sådan som nogle mennesker i Tiset
gjorde for 100 år siden for aktivt at arbejde for et mere retfærdigt samfund.
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Bestyrelsen i Solbjerg-Mårslet Partiforening består af følgende personer:

Jubilæumsskrift Solbjerg-Mårslet Partiforening 100 år

Formand / medlemsansvarlig:
Finn Pilgaard-Fruerlund, Østergårdsvej 292, 8355 Solbjerg, Tlf. 8692 7118 Mail: finnfruerlund@mail.dk
Kasserer:
Mads Thomasbjerg, Kærgårdsparken 103, 8355 Solbjerg, Tlf. 8692 7315, Mail: thomasbjerg@mail.dk
Bestyrelsesmedlem
Steen Fogh, Borrevænget 12, 8320 Mårslet, tlf. 8629 3718, Mail: eogsfogh-maarslet@oncable.dk
Bestyrelsesmedlem
Birgit Muurholm, Visbjerg Hegn 121, 8320 Mårslet, Tlf. 8629 8057, Mail: birgitmu@hotmail.com
Webmaster/Bestyrelsesmedlem:
Arnold M. Hansen, Søvangsvej 5, 8355 Solbjerg, Tlf. 8692 7294, Mail: amh1950@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Thomas Hjorth, Østergårdsvej 292, 8355 Solbjerg, tlf. 2383 6721, Mail: thsmx1@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Margrethe Bogner, Hørret Byvej 13, 8320 Mårslet, Tlf. 8629 2070, Mail: mb@byr.aarhus.dk
1. best. suppleant Niels Hækkerup, Bøgevangen 91 C, 8355 Solbjerg, Tlf. 8692 7469,
Mail:liselotte.nielsen@mail.dk
2. best. suppleant: Poul Smed, Fastrupvej 57, 8355 Solbjerg, tlf. 8692 6031, Mail: poulsmed@privat.dk
3. best. suppleant: Liljan Mortensen, Løjenkærvej 12, 8300 Odder, tlf. 8692 8599, Mail:
liljan@post.cybercity.dk
Du kan kontakte en af ovennævnte personer hvis du skulle være interesseret I at høre
mere om hvordan du kan være med til at præge udviklingen I lokalområdet ved at
være aktiv medlem af Socialdemokratiet eller du kan udfylde nedenstående indmeldelses

blanket.
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”Elvis i kirken”
søndag den 5. oktober kl. 19:30
Karsten Holm synger Elvis’ gospelsange og fortæller noget af historien.
Elvis Presley er i den brede offentlighed mest kendt for rock’n roll og
de på hans tid vovede hoftesving.
Men Elvis var et troende menneske
og havde en særlig passion for gospelsange, som han sang ofte og gerne med stor indlevelse og nærvær.
Sangene er blot ikke blandt de mest
kendte.
Koncerten i Mårslet Kirke er en
afvekslende rejse mellem de store
ballader og de swingende uptemponumre, som “Swing down sweet
Charriot”. Karsten Holm synger sangene med stor indlevelse og glimt i
øjet.
Karsten Holm synger en del af koncerten sammen med pianist/organist
Christian Spillemose. Resten foregår
ved hjælp af “medbragt backingmusik” med fantastisk flot lyd - og så
swinger det bare!
Koncerten varer en lille time.
Entré kr. 60,- ved indgangen.
maarslet-kirke.dk (Elvis i kirken)

”Spil Dansk
Dagen”

Sognehuset i
oktober

”Syng Dansk Dagen”

Tirsdag d. 21. oktober:
Menighedsrådsmøde kl. 18:30 - 22:00

i Mårslet Sognehus
torsdag den 30. oktober kl. 19.30
”Spil Dansk Dagen” er årets største
festdag for dansk musik. Den sidste
torsdag i oktober er der koncerter og
musikalske arrangementer i hele Danmark – skabt af alle de mange musikelskende folk ude omkring i landet.
I anledning af ”Sangens år” kunne
dagen også kaldes ”Syng Dansk Dagen”, da ”SANGEN” denne aften vil
være i centrum i Mårslet Sognehus.
Programmet er endnu ikke fastlagt;
men Højskolesangbogen vil ligge på
bordene, og desuden skal vi lære
”Årets danske sange”.
Mårslet Kirkes Kor, kirkesanger
Lisbeth Frandsen og organist Pia Labohn er guider denne aften.
Sang skaber fællesskab, sang vækker glæde, sang åbner nye verdener,
sang fortæller livet, sang er smittende, sang er oplevelse, sang er tradition, og sang er fornyelse.

Guds folk på Moesgård
Konfirmandprojekt 2008.
Nu går det løs. Alle Søndre Provstis
konfirmander (ca. 1000 stk!) skal til
Moesgård for at møde Abraham, David, Moses, Peter, Maria Magdalene,
Paulus, Luther og Grundtvig.
Provstiets præster er gået sammen
om dette stort anlagte undervisningsprojekt. Mårslets konfirmander drager
af sted onsdag den 1. oktober, og vi
håber, at de får sig en stor og lærerig
oplevelse.
Alle tre hold mødes i kirken kl. 8.00.
Efter en lille andagt og introduktion er
der afgang kl. 8.30. Løbet derude begynder kl. 9.00 præcis. Der er afgang
fra Moesgård kl. 14.00.
Vores egen præst, Hanne Davidsen,
er tovholder på projektet og derfor
ikke meget hjemme i de to uger projektet løber (uge 40 og 41). Det bety-
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der, at man sandsynligvis vil komme
til at møde nogle andre præster i kirken i denne periode.
Konfirmationsundervisningen i Sognehuset er aflyst i disse uger.

Stavkirken ved Moesgaard Museum,
der i uge 40 og 41 skal indgå i et
spændende skole/kirkesamarbejde.
Læs mere: maarslet-kirke.dk under
INDLÆG / Guds folk på Moesgård

Onsdag d. 22. oktober:
Indre Mission
Torsdag d. 30. oktober:
Spil dansk dag
(se omtale her på siden)

kl. 19:30
kl. 19:30

Faste aktiviteter:
Hver mandag
Mariehønen
kl. 16:15 - 17:30
Lærkereden
kl. 16:15 - 17:30
Ørnereden
kl. 19:00 - 20:30
Hver tirsdag
Konfirmander og minikonformander
hhv. kl. 8 - 9:30 og kl. 14:30 - 16
Hver onsdag
Konfirmander og minikonformander
hhv. kl. 8 - 9:30 og kl. 13 - 14:30
Hver torsdag
Konfirmander
kl. 8:00 - 9:30
Hver torsdag:
kl. 15:00 - 17:30 Kor og korskole
Se hjemmesiden for evt. ændringer:
maarslet-kirke.dk (Kalender)
Kirke-kick for minikonfirmander!
Søndag den 5. oktober 2008 indbydes minikonfirmanderne i Mårslet
til en anderledes børnegudstjeneste i
Sct. Annagades skole, Århus C.
KFUM og KFUK I Århus arrangerer en spændende kirkedag for minikonfirmanderne i Århus Stift.
Program:
13:00 Ankomst af ca. 350 minikonfirmander
13:15 Velkomstshow fra den store
scene
14:00 Workshops – børnene kan melde sig til: stomp, kor, drama, rapelling, dans, skater, gøgl, trylleri, bolsjer, gadefodbold. Undervejs vil der
være juice og frugt til alle
16:00 Børnegudstjeneste
17:00 Farvel og tak for i dag
Dagen vil handle om, hvad der skal
til, for at man er en rigtig helt.
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Indre Mission

Børneklubberne

Onsdag den 1. oktober, kl. 19:30:
Mariehønen
“Mens de gik og talte sammen”
er legestuen for børn op til 6 år. Vi mødes i Sognehuset hver manForedrag af sognepræst ved Sct.
dag kl. 16:15- 17:30. Vil du vide mere om Mariehønen så kontakt:
Pauls kirke i Århus, Flemming Baatz
Susanne Lunderskov,
Jette Kristoffersen,
Kristensen:
Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186.
Bedervej 74, tlf. 8628 9965
“Livet er som en vandring. Der er
noget godt ved at være på vandring
Ørnereden
Lærkereden
sammen med en anden. Vi taler og tier,
vi lytter, vi giver og tager, vi standser er juniorklubben for de lidt større er for alle børn fra børnehaveklasse
børn - fra 4.- 7. klasse.
til og med 3. klasse.
og går videre”.
Klubben mødes i Sognehuset hver
Se billeder fra Lærkeredens aktiviOBS: Mødet finder sted hos Inge og
mandag fra kl. 19:00 - 20:30
teter på Mårslet Kirkes hjemmeside:
Mogens Pedersen, Mølleparken 5.
maarslet-kirke.dk (Galleri)
***
Program kan rekvireres i Sognehuset.
Onsdag den 22. oktober, kl. 19:30:
Ledere af Lærkereden er:
Ledere
af
Ørnereden
er:
“Billedet Johannes så…”
Dorthe Bjerge (formand),
Baneleddet 6,
Foredrag ved bymissionær Knud
Anders Kristoffersen,
tlf.
8629 5002
Dalsgaard Hansen, Århus.
Bedervej 74,
Mette Nørgaard Pedersen,
tlf. 8628 9965
Dette møde er i Mårslet Sognehus.
Langballevej 108,
*
og
tlf. 8629 7155
Læs meget mere udførligt om disse
René
Lunderskov,
Jørgen
Knudsen,
to møder på Mårslet Kirkes hjemmePræstegårdsvej
84,
Præstegårdsvej
54,
side maarslet-kirke.dk (Mårslet Indre
tlf. 8621 2186
tlf. 8629 1097
Mission) under rubrikken INDLÆG

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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Hyggelige harmonikatoner spredte god stemning i Bomgaardshaven under kræmmermarkedet.
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Tre timers ræs med at skrive deltagere op til motionsløbet kræver sin kvinde - og en velfortjent, kølig bajer inden start
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Pause og pusten ud skal der til efter den fysiske anstrengelse, som seniorerne netop har været igennem på deres cykler
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Årets borger i Mårslet 2008, Kaj Christensen klipper snoren over til byfestens Run and Walk motionsløb

Årets byfest i billeder
Fotos af Mårslet
Byfest 2008 er
taget af Jesper
Andersen, Kent
Pedersen, Kaj
Christensen og
Steen Bille.
Lay out er lavet
af Steen Bille.
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TMG - Nyt
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

MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER
2008

September Brugt-bogs-salg i Halhuset lørdag d. 27. september kl. 14.00 til 17.00.
November Multihal-middag i Halhuset. Vi får en af byens dygtige mad-snedkere til at lave en spændende
menu.

2009

Halbal

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

32

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2008

Mårslets bilister og andre motoriserede,
OK og Super Brugsen sponsorerer TMG med
kr. 38.345,- i 2007/2008
I år har Super Brugsen og OK støttet TMG med kr. 38.345,-, som resultat af sponsoraftalen for 2007/2008 mellem TMG
og OK + Super Brugsen. En stigning på omkring 10.000 kroner i forhold til sidste år.
OK og Super Brugsen giver et tilskud til TMG på 5 øre for hver liter benzin eller diesel vi tanker i Mårslet på et TMG
OK kort. Derfor tak til de af byens borgere, der har anskaffet sig et sådant kort.

Sådan støtter du TMG
Hvis du har et OK kort anskaffet gennem TMG, så får vi penge hver gang du
tanker i Mårslet.
Hvis du ikke har et TMG kort, kan du henvende dig i HalHuset, hvor der ligger foldere med vores nummer på eller du kan maile til kurt@kirkedal.dk.
Det koster ikke noget at tilmelde dig ordningen, og benzinprisen er den samme for dig som når du tanker kontant eller på et andet kort.
Hvert nyt benzinkort med TMG Sponsornummer på giver et bonusbeløb på
200 kr. (når der er tanket 500 liter på det).
Tak til Super Brugsen, OK og byens borgere for det dejlige tilskud til driften
af TMG og HalHuset.
I alt har aftalen nu løbet 10 år, og givet over 360.000.
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Nordea Mårslet satser på rådgivning
Nordeas kunder ønsker i stigende
grad rådgivning. Derfor bliver bankens filial i Mårslet nu rådgivningsfilial uden kassebetjening.

rådgivningsfilial gennemgår hele filialen en gennemgribende renovering,
som kommer både kunder og medarbejdere til gode.

Fra 29. september vil der ikke længere være kassebetjening i Nordeas filial på Hørretvej i Mårslet. For at imødekomme kundernes stigende behov
for personlig rådgivning om deres
økonomi bliver filialen omdannet til
en rådgivningsfilial.

”Der bliver gode rammer for kundernes møder med filialens faste rådgivere og bankens bolig- og investeringsspecialister, når der skal tales
om pensionsopsparing, prioritetslån
eller lignende,” siger Erik Damgaard.

”Kunderne bruger i stigende grad deres kort og Netbank til de daglige
bankforretninger. Antallet af ekspeditioner i kassen er derfor faldet år
for år, mens der til gengæld er en
kraftigt stigende efterspørgsel efter
rådgivning. Det tager vi nu konsekvensen af og satser fuldt ud på rådgivningen,” siger filialchef Erik
Damgaard.
I forbindelse med omdannelsen til

Åbningstiden udvides til at være fra
kl. 10 til 16 på alle hverdage, og der
kan aftales rådgivningsmøder mellem kl. 8 og 18 på alle hverdage.
Kunderne vil møde de samme ansigter som hidtil, når de kommer i filialen. Der sker ikke afskedigelser eller
på anden vis ændringer i personalestaben.
10.000 kr. om dagen
Filialen bliver kasseløs men ikke
pengeløs. Der vil fortsat være mulig-

hed for at benytte filialens pengeautomat, hvor der kan hæves op til
10.000 kr. om dagen.
Samtidig vil filialens medarbejdere
gøre meget ud af at rådgive de kunder, der har været vant til at hæve
penge i kassen.
”Vi vil tage os god tid til at vise kunderne, hvordan de kan bruge hævekort i automaterne i stedet for en
bankbog – eller betale girokort over
betalingsservice,” siger Erik Damgaard.
Kunder, der fortsat ønsker at hæve
penge på bankbogen eller i øvrigt har
behov for kassebetjening, kan benytte bankens filialer i Beder eller Tranbjerg.
Yderligere oplysninger:
Filialchef Erik Damgaard, tlf.: 87
35 52 98
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AKTIVITETER I Oktober 2008
Onsdag d. 1/10: Gudstjeneste

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

Onsdag d. 8/10: Lena Petersen viser lysbilleder fra Budapest
Fredag d. 10/10: Vaccination kl. 9.30 – 10.30

Genbrugen har åben i lige uger fra kl. 15-17. samt første
lørdag i mdr. fra kl. 10-12.
Genbrugen ligger i kælderen under plejehjemmet Kildevang, der er indgang fra parkeringspladsen.

Søndag d. 12/10: Banko v. Brugerrådet kl. 14
Mandag d. 27/10: Mode seniorshoppen – opvisning
Onsdag d. 29/10: Syng med Uffe Torp.

Tag selv bord: Den første torsdag i mdr. serveres der ”tag
selv bord” i cafeen på lokalcenter kildevang, fra kl. 11.30
– 12.30, prisen er 40,Dagligt er der i cafeen hovedretter, lune retter m. m til gode priser.

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

Venneforeningen indkalder til generalforsamling
Generalforsamling og pakkefest.
Onsdag d. 22-10-2008, kl. 1930
Cafeen Kildevang.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at gå af.
Evt.
Samme aften holder vi pakkefest, medbring en gave til en værdi af 25,00 kr.
Foreningen giver kaffe og kage. Øl og vand kan købes.
Med venlig hilsen på vegne af venneforeningen
Ole Jensen
Formand

STOF TIL MÅRSLETBLADET
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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Familietilbud i Mårslet
Mange familier har en travl hverdag, og ønsker ofte mere tid til at lave noget sammen.
Det er hyggeligt at tage i svømmehallen, i biografen eller gå en tur i skoven. Det er der
tit overskud til, men hvis I kunne tænke jer at lave mad over bål, eller kigge på dyr i
skovbunden? Så kræver det ofte lidt mere planlægning og udstyr.
Derfor har KFUM-spejderne i Mårslet, besluttet sig for at starte et familie-tilbud i
eferåret 2008. Hvor der laves aktiviteter, som både små og store børn kan deltage i
sammen med deres forældre.
Kom og vær med lørdag den 11. oktober 2008
mellem 14.00 og 15.30
i spejderhuset, Obstrupvej 6, 8320 Mårslet
Pandekager er ikke bare pandekager. Vi vil lave pandekager på forskellige måder og selvfølgelig over bål. Mød op i
spejderhuset med en god appetit. Rasmus Klump siger ”Pandekager kan man aldrig for nok af, men man kan få så
mange at man får ondt i maven.

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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MÅRSLET VANDVÆRK I/S
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 86298688
(døgnåbent).
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. 35,84 (heraf kr. 4,00 til vandværket).
Fast årlig afgift kr. 375,00.
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: vandvaerk@maarsletvand.dk

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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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 6. oktober 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

Vaccination mod influenza 2008
Alle borgere på 65 år eller derover kan blive vaccineret gratis.
Igen i år kan man også blive vaccineret gratis, hvis man har en kronisk sygdom, der sammen med influenza kan gøre
en alvorlig syg, eller hvis man er førtidspensionist.
Yderligere informationer: Kontakt
Mårslet Lægehus eller gå ind på hjemmesiden
http://www.maarsletlaegehus.dk

Anette Krogh
Massageterapeut

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

www.anette-krogh.dk
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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