MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2008

1

November
2008

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD · SKOLESIDER · TMG-NYT · KIRKEBLAD

www.maarslet-bladet.dk

2

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2008

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2008
MÅRSLET-Bladet

Uretfærdigt

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt
REDAKTION
Redaktør
Jacob Lind
Præstegårdsvej 7C
8320 Måeslet
Tlf. 86 29 26 06
jacoblind@tdcadsl.dk
Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 86 29 26 06
Email: jacoblind@tdcadsl.dk
Forsidebilleder

Fotos:Jesper Andersen
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.
Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på 2100
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00
Tryk: Werks offset A/S

3

Under denne overskrift køres der i øjeblikket en kampagne med det formål at få skolebørnene til at gå eller cykle til skole. Fællesrådets trafikkampagnegruppe – for sådan én har vi nemlig – forsøger vedholdende og
målrettet at påvirke mårsletternes holdning til trafikken; på den måde håber vi måske lidt naivt at kunne ændre vores adfærd over for hinanden.
Ordet adfærd er for de fleste noget ret abstrakt, som man har svært ved at
forholde sig til. For mit eget vedkommende blev ordet meget konkret, da
jeg begyndte som frivillig trafikvagt ved fodgængerovergangen i Mårslet.
Da jeg så, hvordan mange bilister lader hånt om de mest elementære regler for passage af fodgængerfelter, kom jeg til at mærke efter, hvordan
jeg selv gebærdede mig ved fodgængerfelter inde i Århus, og det var ikke
rart! Det var noget af en øjenåbner, som jeg kunne have flere forundt at
få. Adfærd i trafikken er noget tillært gennem måske mange år, og noget
man helt typisk er ganske ubevidst om. Selv om man tror, man færdes
rimeligt hensynsfuldt, behøver det slet ikke at være tilfældet. Prøv at
mærke efter, næste gang du kører over et fodgængerfelt, hvor der står en
og venter på at komme over! Man kan i øvrigt let finde reglerne på nettet,
hvis man skulle have glemt dem.
Nu er fodgængerfelter jo kun en meget lille del af det samlede trafikbillede – i Mårslet nærmest en forsvindende lille del. Men så længe der er bilister, der har behov for at køre syd-nord og der er skolebørn, der skal i
retning øst-vest, så længe vil der være et stærkt behov for at vise hensyn i
trafikken – ikke mindst i den mørke tid, som vi nu er inde i. Selv ikke de
mest geniale trafikale trafikløsninger fjerner behovet for at vise hensyn!
Det må indrømmes, at trafikkampagnegruppen ikke har haft så meget
held med de seneste kampagner. De overdimensionerede 50 km skilte –
som bevisligt havde stor effekt – blev fjernet af myndighederne efter få
dage; en kampagne med fokus på de trafikale brændpunkter blev simpelthen blæst af banen; kampagnen ved skolestart om ”nye børn på vejen”
regnede væk – og sådan kan man godt sige, at også trafikkampagnerne er
blevet ramt af en stor uretfærdighed. Men kampagnegruppen fortsætter
ufortrødent. Uanset hvor gode veje og stier vi har og måtte få i Mårslet,
er der ikke noget, der kan konkurrere med en hensigtsmæssig adfærd i
trafikken.

Bjødstrupvej 4
8270 Højbjerg

Keld Schmidt-Møller
Medlem af trafikkampagnegruppen

Tlf: 86 27 54 99
Fax: 87 36 07 23
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Stort og småt fra Fællesrådet
Natur- og miljøgruppen
- Der er bevilget forårsløg til Mårslet:
pinse- og påskeliljer. De er ankommet
fra kommunen, og det er igen lidt af
en udfordring; for 2000 løg er altså
mange! Forhåbentlig er løgene kommet i jorden, når dette læses.

gang i 2009. Om- og tilbygning venter på arkitektudspil.

- Vi har flere gange forsøgt at komme
i dialog med HHJ om vedligeholdelse
af nedgangen til stationen fra Langballevej. HHJ har stadig ikke meldt
tilbage. Men nu er kommunen inde
over!

- Blå Spejdere har fået lovet nogle
pavilloner - og der er søgt penge til at
få dem flyttet. Der er nogle konkrete
steder, der kigges på.

Børn/Unge
Så kommer den længe ventede udvidelse af muligheden for børnepasning
i Mårslet endelig: Opstilling af pavilloner til midlertidige institutioner er
vedtaget. Placeringen volder lidt problemer, så de kommer nok først i brug
til februar. Kandidatstederne er Tandervej/Nymarksalle eller Hørretløkken. Der bliver tale om tre grupper,
som hver især er på enten 12 vuggestuebørn eller 20 børnehavebørn.
Institutionen Mirabellen overlever,
men som integreret institution fra en

Ungeudvalg
- Vi forsøger at finde folk, der vil interessere sig for området i samarbejde
med fællesrådet (Keld).

Forslag til lokalplan nr. 842
FU vil lave indsigelse rettet mod lokalplanen, der omfatter ”den lyserøde
gård” på Mustrupvej. Ikke mod indholdet af selve planen, men rettet mod
den manglende samtidighed. Som
noget nyt vil FU forsøge at få indsigelsen indrykket i Stiften og JP som
læserbrev.
Som en positiv konsekvens af udstykningen kommer en tiltrængt udvidelse
af Mustrupvej inden for lokalplanen
samt et fortov på sydsiden. Vi vil forsøge at få disse to tiltag lagt tidligt i
processen.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
FU vedtog i øvrigt at lokalplaner og
ønske om høringssvar fra fællesrådet
straks udmeldes på webben - og altså
ikke afventer behandling i FU.
Folder om stier i Mårslet
Grøn Guide Birthe Buhl har fortalt
om hvordan man i Beder-MallingAjstrup har udarbejdet en folder med
stier.
Vi forsøger at lave en todelt løsning.
Der findes allerede en "spor i landskabet" folder. Den kunne ses efter.
Derefter vil vi efterlyse (og få frembragt) et kommunalt kort over Mårslet by. Begge skal gøres tilgængelig
via web.
KS/KSM
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Det er uretfærdigt!
De, der går eller cykler i skole har i
forvejen alle fordelene:
- de starter dagen med nogle mundfulde sund morgenluft.
- de kan få en morgensnak
med vennerne undervejs.
- de når at blive helt vågne, før de går
i gang med timerne.

Og de kommende morgener får de
oven i købet chancen for gratis biografbilletter, når de møder gavmilde
morgennisser fra Mårslet Fællesråds
Trafikkampagnegruppe på fortovene
og stierne omkring Mårslet Skole.
De, der går eller cykler i skole, er meget nemme at kende blandt de øvrige i
klassen: De er lysvågne, morgen-

muntre, og nogen af dem smiler bredt,
fordi de netop har fået en gratis biografbillet.
Det er altså alt sammen smadder uretfærdigt!
(Sponsorer: Mårslet Fællesråd, Brugerrådet Kildevang, Mårslet Juletræslaug og Malling Bio)

SUPERBRUGSEN MÅRSLET INVITERER TIL
VINAFTEN
ONSDAG D. 26. NOVEMBER KL. 19.30 I
MÅRSLET BORGERHUS
Denne gang handler det om vin fra Chile og Argentina og der bliver mulighed
for at smage på vinene og som afslutning på aftenen
serveres der ostebord m/vin, naturligvis.
Vinfordragsholder er Klaus Prüfer
Vindocent, forfatter, uddannet kok og indehaver af Den Jyske Vinskole
Billetter skal købes i SuperBrugsen Mårslet til 100 kr. pr. billet
Skynd jer, der er begrænsede antal pladser

Vi glæder os til at se jer
Venlig hilsen
Personalet SuperBrugsen Mårslet
Anette Krogh
Massageterapeut

Nordlys Massage
Massage til gravide
Coaching samtale
Meditation
Hulvej 4, Mårslet
Tlf. 50 56 88 42

www.anette-krogh.dk
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Illustrationen skitserer indgangen til de nye multihal fra parkeringspladsen foran Mårslet-Hallen og HalHuset. Der vil
være en passage fra P-pladsen til boldbanerne mellem HalHuset og den nye hal. Illustration: Eric Sosa

Mårslet MultiHal på pengejagt
Arbejdet med at skaffe Mårslet en
multihal til både idræts- som motionsog kulturinteresserede tager nu et afgørende skridt.
31.oktober lyder startskuddet for den
pengeindsamling, der via bidrag fra
borgerne og erhvervslivet i 8320 gerne skal samle mindst tre millioner
kroner ind i de kommende to år.
Kommer indsamlingen godt fra start,
tager Mårslet MultiHal et syvmileskridt frem mod byggestart i 2010.
Kan gruppen af frivillige bag multihallen vise en konto med en pæn
egenfinansiering og solid opbakning
fra lokalsamfundet, bliver opgaven
med at overbevise fonde og Århus
Kommune til at støtte økonomisk meget lettere.
Derfor starter vi en tostrenget indsamling:
På den ene side vil vi gøre opmærksom på indsamlingen og mulighed for
at støtte en multihal økonomisk ved at

stå i Brugsens vindfang fem fredage
og lørdage i november med start 31.
oktober.
På den anden har alle mulighed for
allerede nu at indbetale bidrag via en
konto hos DGI, der gør alle bidrag
over 500 kr. fradragsberettigede på
selvangivelsen. (se boksen for mere
info).
Den ansøgning om økonomisk støtte,
som vi netop har afleveret til Århus
Kommune, opgør prisen for Mårslet
MultiHal til 32 millioner kroner.

Men nu er vi jo meget forskellige her
i byen. Heldigvis. Og vi mener ikke
det samme, når vi taler om at have det
sjovt.
Arne vil spille bridge, og Louise vil
øve på bassen sammen med resten af
bandet. Frederik spiller håndbold,
mens hans mor Camilla vil trampe i
pedalerne på spinningcyklen. Og så
videre.
Og så kan vi alle mødes engang imellem til en koncert med Kim Larsen,
Sys Bjerre, Volbeat eller Bamses
Venner.

Forventet indvielse er 20.11.2011.
En kort forklaring
Af og til spørger nogle borgere os i
gruppen, hvorfor vi dog skal have den
multihal.

En længere forklaring
Det længere svar lyder:
At Mårslet er et lokalsamfund i stærk
vækst både hvad angår indbyggertal,
boligbyggeri og skolesøgning.

Det korte svar må lyde:
Vi skal have et sted at møde andre fra
byen, som vi kan have det sjovt sammen med.

Frem til 2016 forøges byens befolkning ifølge Århus Kommunes prognoser med 70 procent. Denne udbygning er allerede i fuld gang og reelt
langt forud for den forventede stig-

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2008
ning.

7

Muligheder for bidrag

Det har allerede fået betydning for
byens kapacitet til at rumme såvel
idræts- som kulturaktiviteter, både for
borgerne og for skolens elever.
Der er ventelister i flere af TMG’s
idrætsgrene og nye motionsformer
som motionscenter vinder frem.
Desuden har byen også behov for et
kulturhus med plads til teater- og koncertoptræden, musik-øverum, foredrag og skolefester, viste en borgerundersøgelse fra 2006.
Infohæfte på vej
I forbindelse med indsamlingen vil
alle husstande i 8320 modtage et hæfte eller prospekt, hvori vi beskriver
formålet med, baggrunden for og indholdet i en multihal.
Vi laver også en populærudgave eller
et pixi-hæfte med oplysningerne i
kort form.
Men uanset infomaterialet er hensigten med byggeriet enkel:
At give så mange mårslettere som
muligt gavn af MultiHallen på tværs
af alder og fritidsinteresse: Idrætsudøvere i alle aldre, skoleelever, byens
børneinstitutioner, foreningsaktive,
kulturnydere, motionister, seniorer
eller andre organiserede eller selvorganiserede målgrupper.
Fleksibelt byggeri
Vi mener faktisk, at det fint kan lade
sig gøre at opfylde alle disse meget

Ønsker du at støtte Mårslet MultiHal med et økonomisk bidrag, kan du gøre
det på flere måder:
•

Fradragsberettigede bidrag kan indbetales til Mårslet MultiHal via DGI,
Gavefondskonto, som du kan finde ved at klikke dig ind på
www.MultiHal.nu. Kontoen er allerede åben for indbetalinger – også
via DGI: http://www.dgi.dk/OmDGI/Fonde/gaver.aspx

Alene beløb over 500 kr. er fradragsberettigede på selvangivelsen.
•

Indbetaling kan ske via Indsamlingskontoen i Nordea med kontonummer 1920 3490 955 738. Kontoen lanceres i forbindelse med vores
indsamlingsinitiativ i Brugsen i november

•

Når I læser dette blad, har vi også oprettet en mulighed for at oprette en
PBS-betalingsordning, hvor I indbetaler et fast månedligt beløb f.eks.
200 kr. Kontonummeret oplyses på www.MultiHal.nu

forskellige behov i ét hus. Det bliver
et sted, hvor alle lokaler kan bruges til
mere end ét enkelt formål.
Vægge skal kunne fjernes nemt, vinduespartier skydes til side, så rummene løbende kan ændres, så de passer
til den aktivitet, der skal sættes i
gang. Både i hallen og i multihaldelen.

klatring og floorball.
I hallen er der også en mobil scene og
plads til flere hundrede tilskuere på
stolerækker, der kan fjernes og køres
frem efter behov.
I multihallens anden del skal lokalerne rumme en række forskellige aktiviteter:

Kernen i bygningen er den store
idrætshal med vinduer, der tillader
dagslyset fra 1. sal. Hallen kan deles
op, så børn fra en daginstitution kan
tumle i den ene halvdel, mens seniorer samtidig spiller formiddagsbadminton i den anden.

Et foreningsbaseret træningscenter.
En café med plads til 60gæster, landskamp-kiggeri og vennemiddage. Et
musikøvelokale, der også kan bruges
til motionsaktiviteter, et festlokale
med plads til 100 mennesker til foredrag, koncert, revy eller familiefest.
Et lege- og tumlerum for de yngste.

Her bliver også plads til de traditionelle idrætsgrene og nye idrætter som

Steen Bille, aktiv i styregruppen for
Mårslet MultiHal

Tidsplan for Mårslet MultiHal
2008 Økonomisk indsamling, udsendelse af prospekt og ansøgning om
støtte til Århus Kommune

Kontakt til Mårslet MultiHal
Vil du vide mere om Mårslet Multiha,
kan du klikke dig ind på:
www.MultiHal.nu

2009 Fondsansøgninger, fortsat indsamling og arkitektkonkurrence
eller kontakte:
2010 Byggestart
Kurt Kirkedal via kurt@kirkedal.dk
2011 20.11 indvielse
Steen Bille via
bille1113@hotmail.com
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MUSIK OG MØLLEHAVE
- Kom til en festlig aften om Møllehave i ord, billeder, sang og musik.
Med udaangspunkt i sin bog "Bag om
ordene" tegner Møllehaves niece,
Marianne Volf Andersen, et portræt
af sin onkel, den folkekære fortæller
Johannes Møllehave. Med foto fra familiealbummet og med ledsagelse af
små anekdoter fra livet i familien følger vi processen "fra Johannes - til
Møllehave". Vi får et spændende indblik i slægts- og familiehistorien som
en væsentlig baggrund for forfatterskabet.

Giv en

Kirkesanger Lisbeth Frandsen synger
under ledsagelse af organist Pia Labohn udvalgte salmer og sange af
Møllehave.
Der vil være oplæsning af udvalgte
Møllehave tekster ved Jens Jørgen
Beck.
Aftenen arrangeres i samarbejde med
Literaturkredsen 8320 og afholdes i
Mårslet Kirkes sognehus, torsdag den
13. november kl.19.30.
Entre 30 kr.

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Dråben
Haveåret rinder ud, og det er tid at
gøre haven klar til vinteren.
Før man overlader haven til sit vinterhi, er der stadig nogle vigtige opgaver
tilbage, nemlig oprydning og plantning.
De nedfaldne blade, der ligger spredt
over hele haven, skal rives sammen ikke kun af æstetiske grunde, men også fordi de kan gøre gavn andre steder
i haven. De kan hjælpe vore sarte
planter gennem vinteren. Læg et tykt
lag om planten, brug evt. gran til at
holde på bladene. Nogle klipper de
visne staudetoppe af, fordi de synes,
det ser sjusket ud. Men lad endelig
være - den visne top beskytter og luner rødderne og de overvintrende
knopper. Ved at beholde staudetoppene nedsættes samtidig fordampningen
fra planterne og fra jorden. Endelig
holder de også på sneen og beskytter
bedre mod skader på grund af barfrost.
Men start ikke for tidligt. Vent, til der
er udsigt til frost af betydning. Grunden til det er, at frostfølsomme planter, der dækkes for tidligt, har en øget
risiko for at udvikle svampesygdomme, hvis vejret er for mildt og fugtigt.

Der er stadig gode muligheder for at
plante her i efteråret. Man kan plante,
så længe der ikke er frost i jorden.
Mange krydderurter kan sagtens høstes hele vinteren. Timian, salvie og
rosmarin kan høstes hele vinteren.
Tag nogle kviste timian ind og hæng
dem til tørre. Efter et par dage kan
man nulre bladene af, det giver timiandrys klar til brug.
De fleste træer har godt af at blive beskåret nu. Det er nemmere at se træets
form på løvfældende træer, når de står
nøgne. Beskæring er meget lettere
end mange tror. Når man står med
saks og sav, skal man tænke på, at det
først og fremmest drejer sig om at begrænse planternes vækst, dernæst om
at få lys og luft til knopperne på de
resterende grene. Fjern først grene
som er døde, syge eller beskadigede.
Dernæst grene som krydser hinanden.
Vær opmærksom på at beskære grenene ved basis (undgå at der sidder
små grenstumper tilbage efter beskæring).
Har du ikke ryddet drivhuset endnu,
så er det på tide, alt det visne skal ud også blade der ligger på jorden. Rengør glasset ind- og udvendigt. Borde
renses med desinficerende mid-

del, der ikke ødelægger jorden. Slut af
med at skylle det hele med vand, især
alle hjørner, hvor skadedyr og svampe
kan gemme sig og overvintre. Drivhuset kan være et godt sted til opbevaring af sarte planter.
Når sæsonen slutter, skal haveredskaberne rengøres. Fjern evt. rust og
smør med syrefri olie, inden redskaberne går i vinterhi.
Det er også tid at tænke på fuglene.
Snart er der ikke flere bær og frugter,
de kan tage, men vent ikke med at
fodre til det bliver hård vinter.
Når oktober bliver til november, brager de høstgyldne farver igennem fra
birk, navr, ahorn og bævreasp. På en
solskinsdag er det forrygende. Det
samme gælder rødeg, som vitterligt
får rødbrune blade. De røde hyben på
rosenbuskene springer i øjnene. Hyben findes i mange forskellige varianter. Små rosenhyben, de såkaldte mariebær fra multiflorarosen, er fine til
adventskranse og dekorationer.
Karin Bredmose
Björnsson
Natur-og Miljøudvalget
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En reminder:
Borgermødet Onsdag den 12. november 2008
i Borgerhuset kl. 19.00 – 22.00
•
•

Det handler om naturen i og omkring Mårslet nu og fremover – vi har i sidste nummer af bladet beskrevet aftenens
emne.
Alle mårsletter er inviteret.

Natur- og miljøgruppen har inviteret 3 oplægsholdere, der kommer med indspark til emnet. Oplægsholderne er særdeles
lokalkendte og vil derfor kunne servere deres oplæg med helt konkrete synsvinkler for byen.
•
•
•
•

Leif Sodemann, Århus Kommune, Natur-og Miljø afdelingen
Lars Peter Nielsen, biolog
Finn Larsen, Xners tegnestue
Herudover deltager medlemmer fra Natur-og Miljøgruppen og fra Mårslet Fællesråd.

Så kom og giv din mening til kende:
Tid/sted:

Onsdag den 12. november 2008
i Borgerhuset kl. 19.00 – 22.00

Der bliver plads til spørgsmål og debat efter oplæggene. 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/
http://www.blst.dk/ flere emner klik f.eks. på ”Landskab”, ”Vand” eller ”Naturbeskyttelse”
http://www.bma.dk/ klik på den ”grønne tråd”
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
Informationsmøde for forældre til
elever i børnehaveklassen 09/10
Der afholdes informationsmøde for
forældre til kommende elever i børnehaveklassen torsdag den 20. november kl. 19.00-21.00 i skolens
kantine. På mødet vil en børnehaveklasseleder fortælle om, hvad der
sker i en børnehaveklasse, og hvilke
forventninger der er til skoleparathed.
SFO leder Kirsten Villadsen fortæller
om dagligdagen i SFO, og jeg vil informere om klassedannelse og det videre forløb frem mod skolestarten i
august 2009. Normalt har vi også fået
de sidste prognoser, så vi kan anslå
antallet af klasser og klassestørrelserne. Der vil blive rig lejlighed til at
stille spørgsmål. Som noget nyt er
børnehaveklassen obligatorisk fra
skoleåret 2009/ 2010, men der kan
stadigvæk søges om udsættelse, hvis
forældrene sammen med daginstitutionen vurderer, at det er barnets tarv
at vente et år med at starte. Der kommer opslag i institutionerne, Brugsen,
Mårsletwebben og på skolens hjemmeside.
Brandøvelser
Mindst en gang om året kommer
brandtilsynet på uanmeldt besøg på
skolen. I den forbindelse ser de bl.a.
på, om flugtvejene er frie, om branddørene lukker som de skal, og om vi i
øvrigt overholder de forordninger,
der er på området. Det er blandt andet derfor, de røde branddøre er låst,
når pedellen lukker skolen af. Der har
indimellem været ting, vi skulle gøre
noget ved, men det har heldigvis altid
været i småtingsafdelingen. I oktober

måned lavede Århus Stiftstidende en
miniundersøgelse blandt byens skoler,
om de nu havde husket at afholde den
årlige brandøvelse, som vi er blevet pålagt. På Mårslet Skole har vi gjort det,
vi er blevet bedt om. I løbet af sidste
skoleår havde alle klasser en lille forøvelse, hvor lærerne informerede grundigt om, hvordan eleverne skulle agere
i tilfælde af brandalarm, og torsdag den
25. juni afholdt vi en uanmeldt brandøvelse for alle skolens elever. Vi gjorde det så realistisk som muligt med hylende brandalarm, rundering i alle afdelinger og en konstatering af, at alle
var samlet på skolens boldbane indenfor en acceptabel tid. Vi fik planen tilrettet på enkelte punkter, så vi er klogere til næste gang. Selvom det var en
øvelse, tog eleverne det rimeligt seriøst, og vi undgik enhver form for panik. Brandøvelsen gennemføres også i
dette skoleår på et for eleverne hemmeligt tidspunkt.
Pigerne i finalen i skolefodbold
Sidste år vandt skolens drenge pokalen
i Århus Stiftstidendes fodboldturne-

ring, hvilket pigerne også gjorde for
nogle år siden. I år kom pigerne igen
i finalen, som blev spillet tirsdag den
7. oktober i NRGIpark mod Tilst
Skole. Tre hundrede elever fra Mårslet Skole havde ingen problemer
med at holde varmen trods en kold
oktoberdag. Varmen leverede de
selv. De heppede, hoppede og sang
for at støtte skolens pigefodboldhold.
Holdet kvitterede for støtten og spillede en fantastisk kamp. Kampen
blev en jævnbyrdig affære, og alle
sad med en fornemmelse af, at sejren
kunne gå begge veje. Selvom Mårslet
pigerne havde et par gode chancer,
formåede de ikke at omsætte dem i
mål, hvorimod pigerne fra Tilst havde stort held med deres chancer. Pigerne fik ikke guldmedalje, men de
fik guld i vilje og fight, og de gav deres kammerater på lægterne en rigtig
god oplevelse. Skolen er også andet
end klasseundervisning, og en samlet
bustur til NRGIpark har bestemt også
en stor værdi i en elevs skoleerindringer.
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN

Vikingeuge

Trafikuge

I uge 39 var der gang i den ved Asgaarden. Alle årgange på nær
0.klassesgruppen havde et fælles projekt med udgangspunkt i vikingetidens forunderlige guder. Børnene
blev delt op i klaner på tværs af årgangene, med eksempelvis tordenguden Thor og den luskede Loke som
klanledere. Asgaardens udeområde
blev omdannet til en markedsplads,
hvor børnene kunne sælge eksempelvis smykker eller suppe og derved
tjene ind til klanen, derigennem viste
der sig nogle ihærdige salgstalenter.
Torsdag var der sportskampe på banerne, der skulle udvælges de bedste
krigere til det store slag om Mjølner
(Thors hammer) om fredagen. Mjølner blev heldigvis, ved hjælp af disse
fantastiske krigere, genvundet til
Thor og det blev fejret med slagtning
af to af hans geder, der blev fortæret
til den store afslutningsfest fredag…

0.klassesgruppen valgte at afholde trafikuge i uge 39. Der er derfor nu flotte
vejbaner i skolegården, som stadig bliver flittigt brugt. Børnene kunne i trafikugen komme til køreprøve og mange
har derved erhvervet sig deres første
kørekort…
Ugen blev afsluttet med en gang forældrekaffe med rutebilssmåkager, hvor
der blev hygget og børnene viste deres
køreevner frem.

Forældremøde/
forældrerådsvalg
Torsdag d. 2. oktober havde vi det årlige forældremøde, hvilket blev afholdt årgangsvis. De forskellige teams fortalte blandt andet om dagligdagen, aktiviteter og planer for resten
af året.
Ved samme lejlighed blev det årlige
forældrerådsvalg afholdt, og følgende
personer blev valgt: Lisbeth Alnor,
Lisbeth Christina Nielsen, Lars Hansen, Kirstine Skov Rydahl, Tina
Skovmand, Maja Lundemark Andersen, Hanne Dahl, Henrik Skotte, Marie Juul og Elsebeth Juul Meldgaard.
Den opdaterede liste over adresser og
telefonnumre på forældrerådets medlemmer kan ses på SFOens hjemmeside.
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Indlæg ved skolebestyrelsen

Mårslet Skole

v/ Erling Sørensen, formand skolebestyrelsen

www.maarslet-skole.dk

Mårslet Skoles Venner har fået nyt
blod ind i bestyrelsesarbejdet og er
allerede gået i gang med nye initiativer. Skolebestyrelsen siger tillykke
med det velgennemførte rekrutteringsarbejde og hilser de nye kontakter velkommen til fortsat godt samarbejde. Skolen vil altid have brug for
de aktiviteter som Mårslet Skoles
Venner’s indsats giver mulighed for.
Vi kan derfor også kun opfordre til at
tage godt imod den henvendelse som
er sendt til forældrekredsen i september måned og gerne ved kvittering
med kontante tilbagemeldinger.
Trafikken er et løbende diskussionsemne i Mårslet og i skolebestyrelsen
søger vi hele tiden at være opmærksomme på de udfordringer som byens
udvikling skaber for skolevejen. Der
er igennem årene gennemført trafikkampagner, hvor der kraftigt er op-

fordret til at gå eller cykle i skole. Dette har heldigvis givet et positivt resultat på den front, at flere og flere har
valgt at benytte gåben eller cyklen til
og fra skole.
Så ved vi godt, at det giver et øget pres
på veje og stier især omkring klokken
8.00 og at dette sammenholdt med øget
pendlertrafik kan medføre vanskelige
situationer ved knudepunkterne i Mårslet.
Der skal derfor uddeles stor ros til det
private forældreinitiativ for at sikre
børnenes skolevej ved baneoverskæringen på Hørretvej, hvor 24 personer har
meldt sig som interesserede i at være
trafikvagt. Vi har således nu 2 ordninger i Mårslet, idet ordningen ved fodgængerfeltet har fungeret i gennem
mange år.

Ny bestyrelse på plads
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner

Mårslet Skoles Venner går ind i en ny
og friskere fase. Tre forældre er gået
ind i bestyrelsen med nye øjne og idéer til initiativer til arbejdet med at skabe ekstraordinære oplevelser for eleverne i skoletiden.
Lone Thuesen fra Bedervej, Marie
Fitje fra Visbjerg Hegn og Andreas
Schramm fra Nevavej er de nye bestyrelsesmedlemmer, der alle har børn på
flere af de yngre årgange.
Blandt de første idéer, der er drøftet
og som skal føres ud i livet, er en ny
informationsfolder om MSV’s arbejde
og en opfordring til skoleelevers bedsteforældre om at blive medlemmer af
MSV for 95 kr. om året.
Alle familier med elever på skolen

burde nu have modtaget et girokort
med følgebrev. Betales beløbet på 95
kr. enten via girokortets kode 01 og
konto 319 – 6364 eller via bankoverførsel til kontonummer 1551 –
3196364.
Vi har kun de kontingentindbetalinger,
vi får ind, at dele ud af til klasserne.
Vi har allerede de første ansøgninger
om økonomisk støtte liggende fra lærere, men uden at turde sige ja til dem
før vi har fået penge i kassen igen.
Derfor: Ønsker du at dit barn eller
børn får nogle særlige oplevelser i
forbindelse med deres skolegang, kan
du fremme muligheden ved at indbetale de årlige 95 kroner.

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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Med dyrevelfærden i højsædet
Alle, der de seneste måneder er færdes på Tisetvej vest for Malling, har
ikke kunnet undgå at se et nybyggeri
vokse frem ved Tandergård.
Gætterierne om hvad det er, der skyder frem derude på marken, har været talrige, men det drejer sig i al sin
enkelhed om en udbygning af Tandergård.
Tandergård ejes af tvillingebrødrene
Bent og Ole Munk Nielsen, og gården har faktisk været i familiens eje i
mere end 100 år.
Bent og hans hustru Pia bor på Tandergård, mens Ole har sit hovedkvarter på en ejendom på Mustrupvej, og
på de to gårde, der drives i samdrift,
avles der svin.
Der er ingen tvivl om, at venerationen overfor den bedrift, de to brødre
her overtaget fra forældre og bedsteforældre betyder rigtig meget.
De er knyttet til stedet, og de ønsker
begge, at der også fremover skal drives landbrug på stedet, vel og mærke
et landbrug som man kan leve af.
Med den erkendelse har Bent og Ole
besluttet, bedriften skal indrettes på
en måde, så den, samtidig med, at der
produceres svin på stedet, også tages
udstrakt hensyn til både det ydre miljø og til dyrevelfærd.
• Da vi begyndte planlægningen
af denne udvidelse, var der to
ting vi tog udgangspunkt i, og
det var dyrevelfærden hos de
farende søer, og naturligvis også miljøbelastningen, fortæller
Bent Munk Nielsen, og derfor
har vi allieret os med den allernyeste forskning indenfor området.
• Vi har derfor ikke kun taget
højde for de helt aktuelle staldkrav til dyrevelfærd, vi har også forsøgt at indrette os på de
krav, som vi helt sikkert bliver
stillet overfor i de kommende
år, og det har vi gjort , fordi
det er det eneste rigtige, også
selv om det har betydet en væsentlig forøgelse at vore anlægsomkostninger, fastslår
Bent Munk Nielsen.
Når det nye staldanlæg på Tander-

gård er i fuld drift, skal der produceres ca. 700 smågrise om ugen.
De 550 skal efter afvænning leveres
videre til en landmand, der opfeder
svin til slagtning, mens de resterende
bliver i bedriften på Tanderrgård dels
til egenproduktion af de 1200 søer,
der skal indgå i avlen af smågrise, og
dels til en beskeden produktion af
fedesvin.
• Vi har selv lavet nogle forsøg
med indretning af en moderne
dyrevenlig farestald, blandt anden med et særlig velegnet gulv
i farestien, og de erfaringer vi
her har indhøstet her, bliver
overført til nybyggeriet, forklarer Bent Munk.
Den nye farestald bliver bygger med
seks særligt indrettede afsnit, hvor
søerne, når man lige ser bort fra selve
faringen, har mulighed for at kunne
bevæge sig rundt. Det er vigtigt for
soens velbefindende, fortæller Bent,
en so der skal fare er ofte urolig og
det er vigtigt på denne måde at kunne
at stimulere dens naturlige adfærd.
Når man taler om svineproduktion er
det svært ikke også at komme ind på
produktion af gylle og i særdeleshed
på gyllelugt.
Også her træder brødrene nye stier,
idet der på stedet bliver bygget et
biogasanlæg.
Nu producerer en sobesætning af helt
naturlige årsager ikke helt så store
mængder gylle som en besætning
med slagtesvin, men på Tandergård
vil der alligevel komme så store
mængder, at der er nok til at drive et
biogasanlæg, der fremover vil gøre
gården selvforsynende med såvel
strøm som varme, hvilket er selvfølgelig en stor fordel. Når man samtidig ved, at den afgassede gylle har en
højere gødningsværdi når den køres
ud på markerne. Chancen for svidning af afgrøderne mindskes, udvaskningsrisikoen minimeres og at
der endelig er langt mindre lugtgener
fra den afgassede gylle, er opførelsen
af en biogasanlæg vel nærmest det,
man i ”moderne dansk” kan kalde for
en ”win win situation”.
Gennem hele processen har Bent og

Ole Munk Nielsen været i tæt kontakt med blandt andre Århus Kommune, som følger byggeriet og alle
de nye tiltag med interesse, men det
er også vigtigt for dem, at være i tæt
kontakt med lokalbefolkningen, og
derfor vil der blive arrangeret en elle
anden form for åbent hus engang efter nytår, når de første afsnit af nybyggeriet står færdigt, men inden der
kommer svin i staldene, det forklarer
Bents søn Peter der er uddannet landmand, og er ansat på gården.
Peter har også ideer til forskellige
projekter, hvor f.eks. skoleklasser og
institutioner kan få mulighed for at
kigge landmanden over skulderen,
men hvordan det rent praktisk kan
løses ligger endnu ikke fast, man kan
nemlig ikke bare åbne dørene og invitere folk indenfor i et moderne svinebrug, hvor uvelkomne bakterier og
vira kan forårsage stor skade.
Der arbejdes på lang sigt på familiernes to gårde, men der er også noget
at arbejde for, ud over Peter der er
ansat på gården derhjemme er også
hans søster Nikoline uddannet landmand, og også Oles søn Brian, er
fulgt i sin fars fodspor.

Bent Munk Nielsen følger spændt
byggeriet ved Tandergård.

Den nye stald forventes klar til ibrugtagning i første halvår 2009.
Af Dan Zachariassen
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”Sandhedens time”. Sjælelig vandalisme
af Jørgen Carlsen, forstander for Testrup Højskole.
Jeg har haft stor fornøjelse af at være
med til at redigere den nye højskolesangbog. En af de sange, der nu er
kommet med, er ”Jeg ved en lærkerede” af Harald Bergstedt og Carl Nielsen. Vi brugte en del tid på at diskutere
netop denne sang.
De fleste tænker naturligt nok på den
som en børnesang, hvad den jo også er.
Men den er andet og mere end en børnesang, for regulære børnesange hører
ikke med i højskolesangbogen. Der er
helt afgjort noget barnligt troskyldigt
over ønsket om at skærme lærkereden
med de forsvarsløse unger ved ikke at
røbe, hvor den befinder sig. Ellers går
det også grueligt galt: ”for ræven han
vil bide og drengen samle bær.” Men
på et mere overordnet symbolsk plan
har sangen også appel til voksenverdenen.
Bærer vi ikke alle sammen rundt på
lærkereder i vort sind? Har vi ikke alle
sammen små og store hemmeligheder,
svagheder, skrøbeligheder eller ynkeligheder, som vi ønsker at holde for os
selv, eller i det mindste kun dele med
de allernærmeste – dem vi elsker og
forhåbentlig genelskes af? Har vi ikke
ret til vore personlige reservationer i
forhold til omverdenen? Skal alle have
lov til at gramse i vore hemmeligheder
og vort privatliv? Er det ikke netop
definitionen på den totalitære stat, at al
privathed ophæves – og man forbydes
at være ene med sig selv?
Alt dette klinger med, når vi synger
om lærkereden. Det fine ved sangen er,

at den symbolsk markerer det, K. E.
Løgstrup kalder menneskets urørlighedszone. Et menneske har ret til at
markere en grænse mellem sig og omverdenen: ”hertil og ikke længere –
med mindre jeg selv inviterer dig længere ind i mit liv.”
Løgstrups tale om urørlighedszonen
peger på en sjælelig grundlov, som bør
respekteres. Krænker man den, kan
mennesker nedbrydes og gå i stykker.
Det kan blandt andet torturofre tale
med om. Men faktisk behøver man slet
ikke et torturkammer for at forulempe
et menneskes integritet. Et tv-studie
kan såmænd også bruges.
Eksistensen af denne urørlighedszone er den underforståede forudsætning
for det hidtil mest rædselsfulde lavpunkt i rækken af tarvelige tvunderholdningsprogrammer – og det
siger som bekendt ikke så lidt. Jeg
tænker selvfølgelig på ”Sandhedens
time”, som sendes onsdag aften på
TV3. Her kan man sætte sig i den røde
stol og tjene ½ million kroner, hvis
man skånselsløst er parat til at udlevere sig selv og sine nærmeste for åben
skærm. Studieværten Lars Hjortshøj og
seerne får lov til uhæmmet at snage og
svælge i personens mest intime privatheder. Her er ingen smalle steder. Intet, der ikke må berøres. I hvert fald
ikke hvis man vil gå planken ud i efterstræbelsen af den halve million.
”Sandhedens time” er en kynisk udtænkt sjælelig striptease. Den iscenesatte skamløshed. En detektivisk blot-

læggelse af sjælelige og eksistentielle
afkroge med særligt henblik på alt det
forkerte, forbudte og tabuiserede. Ud
med enhver anstændighed og klædelig
blufærdighed. Frem med de barske
kendsgerninger og nøgne sandheder.
Og klarer man sig igennem obskøniteterne, er der kontant afregning ved kasse 1.
Hvad kaldes sådan noget? Jeg har et
forslag: Prostitution. Her har vi en person, der er villig til at sælge sig selv og
sine nærmeste for ussel mammon. Her
har vi en studievært, som sikkert også
tager sig godt betalt for at smudse sig
selv og sit rygte godt og grundigt til.
Og her har vi seerne, der voyeuristisk
gysende følger de sjælelige krampetrækninger hos hovedpersonen og de
berørte venner og familiemedlemmer.
Prostitution er lige præcis, hvad der
er tale om. Prostitution, når den er allerværst. Egentlig har jeg lyst til at beklage over for alle de prostituerede i
Istedgade og andre steder, at jeg bringer dem i selskab med de ansvarlige
for dette program. Det, der præsteres i
Istedgade, er i det mindste ærligt arbejde.
***
Denne tekst er første gang bragt som
klumme i ”Kristeligt Dagblad”, men
bringes nu her efter aftale med forfatteren, - som jeg i øvrigt er helt enig
med.
Hanne Davidsen
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ALLE HELGENS SØNDAG
Vi fejrer Alle Helgens søndag den 2.
november kl. 10:00 i kirken.
Som noget nyt i Mårslet læses i år
navnene op på alle, der er begravet
eller bisat fra Mårslet kirke i perioden fra d. 4.11.2007 til d. 2.11.2008.
Denne søndag er der ikke barnedåb,
så vi kan være sikre på en rolig og mere meditativ gudstjeneste.
Ved gudstjenestens begyndelse tænder vi lys og mindes i stilhed de kære,
vi har måttet tage afsked med.
Gudstjenesten er således en mindegudstjeneste, hvor vi tænker tilbage på
det liv, vi har haft med den, der nu er
død.
Vi tænker også frem på den skæbne,
vi drømmer om Gud har beredt for den
døde i gudsrige.
Vi får tid og rum til at lægge vore
bekymringer og sorger frem for Gud
ved denne gudstjeneste i håbet om at
finde trøst og styrke til at leve videre
uden den kære, vi har mistet.
Efter gudstjenesten inviteres alle
over i Sognehuset, hvor der serveres
en dejlig varm suppe. Vi vil synge et
par sange og sognepræst Hanne Davidsen vil sige et par ord.
JULEMARKED i Borgerhuset.
I lighed med de foregående år har
Mårslet Kirke en stand på det årlige
julemarked i Borgerhuset
lørdag den 29. november og
søndag den 30. november
begge dage fra kl. 10:00 - 16:00.
Der bliver som sædvanlig mulighed for at købe varm glögg, kaffe
og the i julestuen.

MEDITATIV UNGDOMSGUDSTJENESTE
Torsdag den 6. november kl.
17:00 indbydes der til ungdomsgudstjeneste med temaet ”Lyset i
mørket”.
Ved gudstjenesten medvirker
årets konfirmander og kirkens kor
med læsning og sang.
Det vil blive en skumringsgudstjeneste med meditative elementer
som stilhed, lystænding, læsning,
bøn og salmesang. Vi vil synge et
par Taizé-sange, og der vil være en
kort prædiken. Kirkens rum vil primært være oplyst af levende lys.
Alle er velkomne.
HD
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Det nuværende menighedsråds sidste møde afholdes i Sognehuset
tirsdag d. 18. nov. kl. 18:30 - 22
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.
DET NYE MENIGHEDSRÅD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ebbe Nørgård Pedersen
Erik Lund Sørensen
Else Svendsen
Anders Kristoffersen
Mogens Eskildsen
René Lunderskov
Else Kjemtrup
Susanne Lauritsen
Keld Schmidt-Møller
Knud Lunderskov (suppl.)
Niels O. Kristensen (suppl.)

Torsdag den 6. nov. kl. 17:00
Ungdomsgudstjeneste
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 9. nov. kl. 10:00
25. søndag efter trinitatis
Luk. kap. 17, vers 20-33
BIRGIT MORSING MADSEN
Søndag den 16. nov. kl. 10:00
26. søndag efter trinitatis
Matt. kap. 13, vers 24-30
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 23. nov. kl. 10:00
27. søndag efter trinitatis og sidste
søndag i kirkeåret
Matt. kap. 11, vers 25-30
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 30. nov. kl. 10:00
1. søndag i advent
Matt. kap. 21, vers 1-9
HANNE DAVIDSEN
DECEMBER
Søndag den 7. dec. kl. 9:00
AV
Søndag den 14. dec. kl. 16:00 HD
Søndag den 21. dec. kl. 11:30 BMM
Onsdag den 24. dec., juleaften:
kl. 13:00, 14:00, 15:00 og 16:00 HD
Torsdag den 25. dec. kl. 10:00
OD
Fredag den 26. dec. kl. 10:00
HD
Søndag den 28. dec.
AFLYST
Se i øvrigt kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk (Gudstjenester)

hertil kommer præsterne, der er
”fødte” medlemmer af rådet.
Se billeder på kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk (MR)
MANDAGSCAFÉEN
er åben næste gang mandag d. 10.
nov. i Sognehuset fra kl. 9:30 til 11
med frisklavet kaffe, the og rundstykker. Kom og få en hyggelig
snak med andre fra Mårslet!

Årets juletræ foran kirken tændes
lørdag den 29. november kl. 16:00.
Efter arrangementet foran kirken
er der budt til fælles julesang i kirken under medvirken af Mårslet koret Rosty Cotton.

KIRKETIDER I NOVEMBER
Søndag den 2. nov. kl. 10:00
Allehelgensdag
Matt. kap. 5, vers 13-16
HANNE DAVIDSEN
(Allehelgen-suppe i Sognehuset)

FRI
Sognepræst Hanne Davidsen holder fri weekenden 9.-10. nov. Embedet passes af sognepræst Birgit
Morsing Madsen, tlf. 8692 7330.

Lokalcenter ”Kildevang”
Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen onsdag d. 5. november kl. 14:30
Vi begynder med en kop kaffe og
lidt hyggesnak fra kl. 14. Prædikant er
sognepræst Hanne Davidsen.
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.
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MINIKONFIRMANDAFSLUTNING OG KRYBBESPIL
Lørdag den 29. november inviteres
der til afslutning for efterårets minikonfirmander og deres forældre.
Arrangementet starter kl. 15:00 i
Sognehuset, hvor der vil blive udleveret diplomer samt en gave til alle
minikonfirmanderne.
Efter kaffe/te/saftevand og kage
går vi over for at se juletræet blive
tændt. Den hyggelige eftermiddag
sluttes af med at synge julen ind med
julesalmer i kirken.
MGB
10 ÅRS JUBILÆUM.
1. november har Lis Nissen 10 års
jubilæum, som kirketjener ved Mårslet Kirke og Sognehus.
Lis har gennem alle årene altid udvist stor ansvarsfuldhed i jobbet og
sætter en ære i, at tingene er i orden
og velholdte.
Kirkegængerne møder altid en venlig Lis samt en ren og smykket kirke,
og intet er overladt til tilfældighederne, når Lis er med.
Mårslet Menighedsråd ønsker tillykke med jubilæet, der blev markeret i Sognehuset søndag d. 26. okt.
Ebbe Nørgård Pedersen,
Menighedsrådsformand.

MUSIK OG
MØLLEHAVE
Kom til en anderledes sogneaften
om præsten og digteren Johannes
Møllehave, torsdag d. 13. nov. kl.
19.30 i Mårslet Sognehus.
Møllehaves niece, Marianne Volf
Andersen, fortæller om sin nye bog:
"Bag om ordene". Lisbeth Frandsen
vil synge nogle af Møllehaves salmer
ledsaget af Pia Labohn, og der vil
være oplæsning ved Jens Jørgen
Bech af udvalgte Møllehave-tekster.
Kom og oplev en litterær og musikalsk mosaik omkring Møllehaves
person og liv.
Aftenen arrangeres i samarbejde
med Litteraturkredsen 8320. Der bydes på et glas vin og lidt mundgodt.
Entre: 30 kr.
Læs mere om denne spændende aften på kirkens hjemmeside.
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13.
NOV

”NORSMINDE FJORD
og nordsiden af
HORSENS FJORD”
Torsdag d. 13. nov. kl. 14:00
får vi besøg af fotografen Poul Marcus, der vil fortælle og vise helt nye
lysbilleder fra området ved Horsens
og Norsminde fjorde.
Der vil blive fortalt om heksebrænding, overraskende bygningsværker,
naturherligheder og andre gode historier med billedledsagelse.
Stedet er som altid i Sognehuset.
maarslet-kirke.dk
(Mårslet Hyggeklub)

.

Onsdag d. 12. november:
Indre Mission
kl. 19:30
Dr. teol Asger Christen Højlund:
Om dåben.
Torsdag d. 13. november:
Hyggeklubben
kl. 14:00
Fotograf John Marcus fortæller og viser billeder fra
Norsminde og Horsens fjord
Sogneaften:
Musik og Møllehave
kl. 19:30
Tirsdag d. 18. november:
Menighedsrådsmøde kl. 18:30 - 22:00
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)

28.9.2008

Foto: Jørgen Lauritsen

FARVEL og GODDAG
Da vor sognemedhjælper Mette
Grøn Bugge blev gravid og fik barselsorlov overtog lærer, Anna Johnsen, jobbet. Hun har nu i et år med
ildhu arbejdet med minikonfirmandundervisningen og med sin hjertevarme og store pædagogiske kompetence skabt et godt og rummeligt læringsmiljø for vore minikonfirmander. Ligeledes har hun været aktiv i
aktivitetsudvalget, bidraget med
mange gode ideer og velvilligt stillet
sig til rådighed. Sidst i hendes arbejdsperiode ved Mårslet Kirke har
hun deltaget i konfirmandprojektet
”Guds Folk på Moesgård”, hvor hun
selv har organiseret en station til løbet, samt været en værdifuld sparringspartner for præsten.
Præst og menighedsråd siger Anna

Johnsen tak for den positive indstilling og den store arbejdsindsats!
Samtidig glæder vi os til at sige
Goddag! til Mette Grøn Bugge, der
vender tilbage til arbejdet med fornyet energi og en glædelig erfaring rigere. Til lykke med familieforøgelse!
Foran venter afslutningen af efterårets minikonfirmandundervisning
samt det årlige store krybbespil. Desuden ser vi frem til det nye tiltag ved
Mårslet Kirke, der skal ledes af Mette: BABYSALMESANG, som vi starter op efter jul.
HD

Anna Johnsen

Mette Grøn Bugge
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INDRE MISSION
Onsdag d. 12. nov kl. 19:30

- om dåben…
Vi får denne gang besøg af professor
dr. teol. Asger Christen Højlund, der
er ansat på Menighedsfakultetet i Århus.
Det bliver en lidt anderledes mødeform end sædvanlig, idet aftenen vil få
karaktér af en dialog/drøftelse mellem
Asger Højlund og de fremmødte.
Temaet for aftenen vil primært dreje
sig om dåben, som f.eks.:
- Hvad er det vi får del i, ved dåben?
- Har barnedåben nogen berettigelse?
Spørgsmålene tager udgangspunkt i
studieheftet ”Gaven og kaldet”, der er
udgivet på Lohses forlag og som har
aftenens gæst som forfatter.
Du er også velkommen til at komme
med spørgsmål, der berører andre ting.
Mødet finder sted i Sognehuset.
Se mere på hjemmesiden:
maarslet-kirke.dk (Indre Mission)

BØRBEKLUBBERNE
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
Program kan rekvireres i Sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:
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. Børnene synger,
hører en fortælling fra bibelen, leger
og deltager i mange forskellige aktiviteter. De mødes i Sognehuset mandag fra kl. 16:15 - 17:30
Ledere af Lærkereden er:
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

SOGNEMEDHJÆL(ER
Mette Grøn Bugge (MGP)
Serridslevvej 17 / Horsens
Tlf. 2216 6792
MG@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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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
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MÅRSLET
EGNSARKIV
Mårslet Sogns lokalhistoriske
Forening
inviterer til en lokalhistorisk aften i
Sognehuset
torsdag den 6. november, kl. 19:30
her vil Erik Moldt under titlen
”Internet og lokalhistorie - en god
cocktail” fortælle om sit store arbejde
med registrering af samtlige gravsten
og deres historie på Mårslet Kirkegård,
et arbejde der af naturlige årsager ikke
ophører.
Der er gratis entré, men kaffetraktement betales ved indgangen: en 20-er
for medlemmer og 30 kr. for ikkemedlemmer.
*
Hvordan mon der ser ud i Mårslet
om 50 år? Vil det der i dag er åbne
marker være helt nye bysamfund med
egne kulturelle faciliteter, egne centre,
banegård osv. osv. Og hvad med fremtidens mårslettere? Hvem mon de er ?
Hvad mon de kommer til at lave?
Hvordan mon de kommer til at bo?
Og spørgsmålene hos fremtidens
mårslettere vil med garanti komme:

Hvordan så der ud i Mårslet for 50
år siden - i 2008?
Så er det rart med lidt dokumentation! Det der sker i dag er historie i
morgen. Så derfor: Bliv medlem af
Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening.
Kontingentet er nærmest symbolsk:
Kun 30 kr. for et personligt, og 50 kr
for et husstandsmedlemsskab - om
året! Ring til:
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680

eller e-mail: wendland@mail.dk
eller kig ned i Egnsarkivet
onsdag den 12. november fra kl.
16 - 17:30
(Indgang fra skolens p-plads på
Obstrupvej)
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for en
snak, tegning af medlemsskab og
evt. modtagelse af arkivmateriale
eller andet.

Mårslet syd. En del af den nye bebyggelse langs Nymarks Allé, der slynger
sig fra Nymarksvej i øst til den nye rundkørsel på Tandervej i vest (øverst til
højre). Billedet er taget den 28. september 2008, men hvordan mon der ser
ud her om 50 år?
Foto: Jørgen Lauritsen ©

Besøg Mårslet Sogns lokalhistoriske Forenings stand i Julestuen i Borgerhuset den 29. og 30. november. Her vil det
være muligt at købe foreningens hæfter ”Mårslet - her hvor vi bor”, årets mårsletkalender og tegne medlemskab.
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.
Eller prøv at besøge Mårslet Egnsarkivs hjemmeside på adressen: http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Bedsteforældre støtter skoleelever
Når forældre kan støtte deres børns
oplevelser i skolen ved at være medlemmer af Mårslet Skoles Venner,
kan børnenes bedsteforældre også.
Der er ingen begrænsninger for medlemskab af MSV, det kræver blot en
indbetaling af 95 kroner for et skoleår. For de penge støtter forældre, bedsteforældre og andre, som gerne vil
hjælpe eleverne til nogle anderledes
oplevelser i skoletiden, byens eneste
filantropiske ”virksomhed”.
Hvor den ene klasse får støtte til at

afprøve de arbejdende værksteder i
frilandsmuseet Hjerl Hede, får en anden klasse mulighed for at teste kondien i springsalen i DGI-huset.
De yngste årgange får besøg af DGI’s
legepatrulje, mens de ældste unge kan
skaffe sig viden fra en stand up’ers
selvoplevede ungdoms-erfaringer på
kanten af kriminalitet, rockere og
stoffer.
Så mangfoldige er de oplevelser, som
Mårslet Skoles Venner yder økonomisk støtte til i løbet af et skoleår. Det

forudsætter blot én ting: At vi får penge i kassen i form af kontingenter.
Derfor opfordrer vi bedsteforældre til
at tegne et medlemskab for 95 kroner
indbetalt enten via en girokonto med
kode 01 og kontonummer 319 – 6364
eller via bankoverførsel til kontonummer 1551 – 3196364.
Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner (kan kontaktes via bille1113@hotmail.com)

Generalforsamling i Mårslet borgerhus
Der indkaldes til generalforsamling i Mårslet Borgerhuset onsdag den 5/11-2008.
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter. Foreningen er vært ved fælles spisning kl. 18.00.
Menuen er en overraskelse. Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Byfest-koordinator siger farvel og tak
Kaj Christensen, der i en del år har
været en krumtap i byfesten, trækker
sig tilbage fra dette arbejde. Han synes, det er blevet for tungt:
"Det foreningssamarbejde, der var
forudsætning for byfesten, er aldrig
blevet til noget. Sjældent kommer der
mere end et par stykker til møderne,
selv om de bliver indkaldt i god tid.

Og det er utroligt svært at kommunikere med folk, der ikke er til stede."
Derfor må andre tage over for byfesten 2009, har han besluttet.
Han vil bruge de næste par måneder
på at lave en drejebog for byfesten,
som den har kørt de sidste år - og
bagefter bruge sin tid på de ting, han
ellers har gang i i byens foreninger -

hvilket ikke er så lidt: Kunstforeningen 1½ mm stiplet, den lille kampagnegruppe, der arbejder med trafik,
samt brændevinslauget, den nye beboerforening i midtbyen og ikke
mindst Juletræslauget, der står for juletræet foran kirken.
Kilde Mårslet web/BiJ

Orientering fra Mårslet-bladet
Antallet af husstande i Mårslet er
gennem de sidste 4 – 5 år støt og roligt vokset med næsten 100 husstande
om året (dobbelt så meget som Kommunens prognoser viste) Så vi i dag
dropper Mårslet-bladet i mere end
2000 postkasser. Ud fra en gennemsnitshusstand på 2½ så er vi nu over
5.000 indbyggere i Mårslet.
Området dækker såvel post nr.8320
som Mårslet Sogn. Mårslet Sogn er
lidt større end postdistrikt 8320, idet
sognet også omfatter området om-

kring Moesgård og helt ud til Moesgård strand. De omliggende landsbyer
og områder som Storhøj, Hørret,
Jelshøjvej, Obstrup, Tebstrup, Tander, Nymarksvej, Vilhelmsborg og
Langballe.

Mårsletbladet er hele byens blad og
alle er meget velkomne til at skrive
artikler i bladet. Har du noget du gerne vil fortælle, så send det til bladet,
lige som alle også er velkomne til at
skrive lederen i bladet.

Vi har i flere år ikke haft nogen skrivende redaktion på bladet, så hvis der
findes en journalist eller anden som
gerne vil hjælpe os med at skrive artikler til bladet, så hører vi gerne fra
vedkommende.

Vi vil her i bladet også bringe en stor
tak til bladets venner, som ved deres
frivillige bidrag yder en vital økonomisk støtte til bladet som i år er løbet
op i godt kr. 14.000. Tusind tak for
støtten.
Bladgruppen
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AKTIVITETER I November 2008
Mandag d. 3.nov.: Modeopvisning, Tøjgalleriet

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.

Onsdag d. 5. nov.: Gudstjeneste
Søndag d. 9. nov.: Banko ved brugerrådet
Onsdag d. 12. nov.: Syng med Fosser Herold
Lørdag d. 29.nov.: Julemarked åben fra kl. 13.30 – 15.30
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset:
Billard (Pool).

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.
Torsdag d. 5/11 kl.11.30 er der ”tag selv bord” tema efterår-pris 50,-

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

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2008
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Mårslets Julebryg
2008
Lancering af Mårslets Julebryg
Sted: Mårslet Borgerhus
Lørdag d. 29 NOVEMBER 2008 Kl. 14.00
Kom og vær med I Borgerhusets have. Her præsenteres den anden årgang af byens
egen øl Mårslets Julebryg. Gør denne dag til en festlig dag, hvor du sammen
med familien og venner byder denne dejlige bryg velkommen.
Julebryggen kan efter lanceringen købes i vores Juletelt.
Der vil i teltet, samtidig være mulighed for at købe Julebryggen fra fad.
Priser:
En ½ l Julebryg 40,Tre ½ l Julebryg pakket i gave pose 100,Beskrivelse:
Julebryg er en uundværlig nydelse, når vi kommer, til den kolde og mørke tid. Mårslets Julebryg fra ODDER Bryghus dufter og smager, af hygge og højtid. Den er
brygget, med omtanke og kærlighed, men er frem for alt en fyldig, mørk og sød nydelse.

Forudbestilling af Mårslets Julebryg:
Hvis du vil sikre dig byens egen Julebryg til dit julebord kan du forudbestille
På mail:
Engleddet2@mail.dk
Øllet vil derefter være pakket og klar til afhentning
lørdag d. 29. november kl. 14:00-17:00
Vi glæder os til at se dig i Mårslet borgerhus.
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Lørdag d. 29 og søndag d. 30 November
Borgerhusets Julestue holder åben begge dage fra
kl.10:00 – 17:00
Så sniger Julehyggen sig atter ind
i Mårslet borgernes Julesind.
Tag familien med og find
flotte gaver og Juleting.

I teltet i Borgerhusets have:
Salg af Gløgg og æbleskiver,
The og kaffe øl, vand og pølser
Lørdag kl. 14:00 lancering af
Mårslet Julebryg 2008

Bedstes julehjørne:
Igen i år, vil der blive klippet og klisteret med børnene.
Det koster 20,- og pengene går ubeskåret til børne cancer fonden
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Juletræet i Mårslet
Invitation
Mårslet bys mange børn og voksne…..
alle inviteres de til juletræstændingen.
Lørdag d. 29. november kl. 16.00
på byjorden foran Mårslet kirke.
Med venlig hilsen ”Mårslet Juletræslaug”.
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Mårslet Julemærket 2008
Julen nærmer sig med stormskridt og det gør salget af Mårslet Julemærket 2008 også.
Det sker lørdag den 1 – 11 – 08 kl. 10 – 12 i Brugsen, hvor tegneren Kaj Christensen vil signerer de første ark.
Årets motiv viser de stynede lindetræer på kirkegården, med kirken i baggrunden.
Søndag den 2 – 11 – 2008 kommer spejderne rundt i byen med julemærket.
Herefter kan julemærket købes i byens butikker, eller bestilles på mail: nealbaek@familie.tele.dk, ved forsendelse tillægges porto.
Det er De Grønne Pigespejdere og KFUM spejderne i Mårslet der udgiver julemærket. Kaj har lavet et lille digt til Julemærket.
De står der som trolde
- de stynede lindetræer.
Som vagter ved kirken.
Løft dit blik mod himmelen,
og se, - de nikker til dig.
De ønsker dig en glædelig jul.
P.S. Husk Byens bedste Juletræssalg ved Spejderhuset d. 13 & 14 december.
På vegne af spejderne.
Niels Albæk
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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
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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