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Yngstesønnen lover mig et kram, hvis jeg nævner AaB her, så den er i
hus nu! Herhjemme er vi – drengene – nemlig AaB-fans, så meget at jeg
har meldt mig ind i fanklubben og ældstesønnen rejser ud efter til de
kampe, han kan komme til.
Men det er nu ikke bare for krammets skyld, jeg bringer AaB på tale i
AGF-land. Jeg ser også AaB som et symbol på en kraft, der også lever
her i Mårslet. Nej, ikke AaB som klub, men det engagement, den ildhu
og den loyalitet, der følger i kølvandet på at holde så intenst af bl.a. en
fodboldklub.
Oversat til Mårslet kan jeg se mange mennesker brænde af det samme
slags engagement om ikke for byen, så for deres nærmiljø.
En del vælger at gå ind i institutionsbestyrelserne for at hjælpe børnehaver og vuggestuer til at blive de bedste opholdssteder i verden for børnene. Andre giver en hånd med i grundejerforeninger, idrætsforening, andre
foreninger, skolebestyrelse, Mårslet MultiHal, Brugs-bestyrelse osv osv.

Fotos:Jesper Andersen

En række af byens borgere engagerer sig. Måske vil de allermest deres
børns bedste, men rigtigt mange mærker også glæden ved at være aktive
og møde andre mennesker end dem, de kender fra deres vej eller kvarter.

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

Det er denne indsats, der tilsammen skaber kittet i vores lokalsamfund.
Det er et engagement, der inspirerer andre til at blive aktive og derigennem gøre byen til et levende og robust sted at leve sit liv.

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.

Sådan opstår følelsen af have noget til fælles med andre. Og hvor der er
et fællesskab, er der også en vilje til at ville hinanden, måske også aktivt
på et tidspunkt, hvor det passer rigtigt ind i hverdagens mange gøremål.

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

Egentlig er der ikke så meget at betænke sig på. Uanset om fornuften råder eller om hjertet - som i mit tilfælde med AaB - styrer, er det bare at
komme i gang. Sådan som AaB i øvrigt er ved at gøre det i Superligaen!
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Stort og småt fra Fællesrådet
Udbygning af børneinstitutioner
- En årelang kamp med Århus Kommune har nu ført til, at der bliver bedre mulighed for at få passet børn i
Mårslet. Der bliver lavet pavillonbygninger, som de også kendes fra
skolen, og det er planlagt, at Pavilloninstitutionen åbner 16.2.2009. I første
omgang med ca. 24-26 vuggestuebørn. Senere, som børnene bliver over
3 år, (eller behovet viser sig for børnehavepladser) kommer der så en
børnehavegruppe på. Det er endnu
ikke helt klart, hvor pavillonbygningen bliver placeret; der er plads både i
nord- og sydbyen.
Høring om mobilmast
Kommunen har sendt et forslag til
høring om etablering af antenne til
mobiltelefoni på østsiden af Hørret
Skov ud mod Oddervej.
FU har ingen kommentarer men har
offentliggjort materialet på webben.
Natur- og miljøgruppen
- Der er etableret to nye stier, der
krydser Mårslet Bypark i nord/syd
gående retning. Der er således nu banet stier både øst og vest for Tandervej mellem de nye og de gamle dele
af Mårslet.
- Natur- og miljøgruppen har fået
plantet alle de tildelte blomsterløg
med enkelte folks velvillige hjælp.
Men der måtte tre runder til, førend
arbejdet var udført.
Trafikkampagnegruppen
- Der er gennemført en kampagne for
at belønne de børn, der vedholdende
går og cykler i skole. Kampagnegrup-

pen uddelte i alt 60 biografbilletter,
som velvilligt var sponseret af Mårslet Fællesråd, Brugerrådet Kildevang, Mårslet Juletræslaug, Mårslet
Skoles Venner og Malling Bio.
Trafik
- Fællesrådet har rettet henvendelse til
Trafik og Veje angående sikring af
stioverførsel på Hørretvej ved Odderbanen - og i forbindelse med generel
hastighedssænkning i Mårslet by. Vi
afventer et kvalificeret svar.
Høringssvar om lokalplan 842
Høringssvaret vedrørende den lyserøde gård på Mustrupvej er sendt til
Århus Kommune og formuleret som
læserbrev til Stiften og JP. Teksten
følger her:
Mårslet Fællesråd iagttager med stor
interesse, at der er nogle tog, der kører lige efter planen.
Her tænker vi på den automatik, der
ligger i, at når et område er kommet
på den rigtige side i kommuneplanen,
så er det en formsag at få det udstykket.
Vi er lidt misundelige herude på det
efterhånden godt bebyggede land over
al denne automatik. Tænk, hvis de
investeringer, der følger i forlængelse
af, at man udstykker flere boliger,
fulgte lige så automatisk med:
* - Reparation af nedslidte veje efter
passage af nogle tusinde tungt lastede
vogntog.
* - Udbygning af fritidsfaciliteter, så
serviceniveauet bevares i rimeligt
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omfang.
* - Sikring af de bløde trafikanter på
en række steder, som allerede er beskrevet og prioriteret.
* - Generel sænkning af hastigheden,
så man kan overskue trafikken.
Det er ikke, fordi der slet ingenting
sker herude i Mårslet. Det er bare
kamp fra hus til hus. Og det er en
langstrakt forestilling. Fx var der ikke
penge til veje fra forsommeren og året
ud. Slut med at gøre skolevejen sikker
- eller sænke hastigheden gennem
byen.
Og Odderbanens tilbud om samarbejde om etablering af den tunnel, der
kunne gøre stinettet i to adskilte bydele sammenhængende, kunne ikke blive til noget, fordi kommunen ikke
havde penge. Så vi har fået gravet
hele banelegemet op og lagt et nyt uden tunnel.
Det er en skidt udvikling - at blive
ved med at sætte tog af sted, når man
ikke sikrer, at de kommer frem til
endestationen i samme takt. Det må
nødvendigvis give en masse problemer undervejs - og det er vi godt trætte af.
KS/KSM
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Byen vokser - Er den stadig sammenhængende?
Vi er mange i Mårslet, der har boet
her så længe, at byen føles som vores
egen lomme. Vi kender området, traditioner, foreningerne - og i nogen
grad hinanden gennem de netværk, vi
har valgt at indtræde i. Det er en god
fornemmelse - og vi kan forstå og
deltage i byens liv.
Der har altid været nyankomne, men
de seneste år er antallet steget meget,
og de fleste tilflyttere er rykket ind i
helt nye områder. Derved er der tilflydt området en masse ressourcer og erfaringer fra de områder, folk er
flyttet fra.
Kunsten er nu at supplere det bedste
fra gamle Mårslet med nye tiltag, så
vi inden alt for længe har inkluderet
alle i fællesskabet - OG udvidet fællesskabet med kvaliteter importeret

fra andre samfund eller opfundet fordi
tiden går og nye muligheder opstår.
Mårslet Fællesråd er selvsagt interesseret i, at byen fortsætter med at have
et stor aktivitetsniveau og sammenhængskraft. Men fantasien rækker ikke til at få denne proces til at foregå ikke uden hjælp. Vi skal jo ikke bare
presse tilflyttere ind i den kendte
form.
Vi efterlyser derfor - måske især fra
tilflyttere - ideer til, hvordan vi kan få
fællesskabet til at vokse lige så meget
som indbyggertallet. Til hvordan nye
og gamle netværk kan blandes op eller i det mindste komme i kontakt
med hinanden.
Måske kan vi i et eller andet omfang
få penge til processen. Måske kan
meget foregå ved at ændre adfærd og
ved udvisning af en god portion stæ-

dighed og gå-på mod.
Mårslet Fællesråds forretningsudvalg
vil altså gerne have idéer. Eller påpeget problemer.
Ud over at alle er velkomne til at henvende sig direkte til forretningsudvalgets medlemmer, har vi en e-mail
adresse til samme formål, som man
trygt og uforpligtende kan bruge. Vi
vil så om nogen tid sammenskrive
materialet til et idékatalog, som kan
være udgangspunkt for næste skridt.
Fællesrådet hjemmeside kan man finde på maarslet.net under "Bag om
8320"
Idéer må meget gerne sendes til
fu.maarslet@gmail.com
Med venlig hilsen
Mårslet Fællesråd / Kurt Søe
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Dråben
Borgermødet den 12. november – uddrag fra aftenens indlæg og debatter.
Natur- og miljøgruppen havde inviteret hele byen, og 37 mårsletter mødte
op og fik et væld af oplevelser. Der
var spændende videoscener fra byen
og glimt fra vores område, som kun
en dygtig fotograf kan indfange. Fantastisk smukke billeder fra Giber Å.
Faktuelle informationer, som både var
nice to know, men så sandelig også
informationer af en karakter, som
mange mårsletter vil arbejde videre
med.
Der var stor spørgelyst fra de mange
engagerede fremmødte – faktisk kunne vi have brugt meget mere tid i
samvær med de 3 inspirerende foredragsholdere.

Skovfogeden i Århus Syd, Leif Sodemann lagde ud med at fortælle om,
hvorledes områdets skove og parker
bliver passet og plejet. Der udarbejdes
handlingsplaner for skovdriften. Vi
hørte om udviklingsplaner – 100 år
frem! Der skal tænkes langsigtet, når
områder skal udpeges til skovvækst.
Dels ønsker Århus Kommune, at alle
borgere har rimelig let adgang til skove og rekreative områder, og dels kan
mange grundvandsressourcer beskyttes mod forurening med skovvækst.
Det er vigtigt for kommunen og en
del af kommunens mål er,
at vi rundt om i lokalområderne kan
hente information om de grønne områder,
at de grønne områder udvides i det
omfang, det er økonomisk muligt,
at skove og grønne områder er robuste og kan anvendes mest muligt af
borgerne,
at de rekreative områder passes ud fra

miljøvenlige metoder og principper,
Nogle skovområder, f.eks Vilhelmsborgskoven, bliver til en vis grænse,
rigtig naturskov.
Let tilgængelige og spændende rekreative områder er også et væsentligt
aktiv for kommunens nuværende og
nye borgere. Sådanne områder er naturligvis også vigtige, når vi taler livsstil og folkesundhed. Eller rettere, det
at anvende områderne, som led i de
gode motionsvaner.
Det kan dog være konfliktfyldt at have mange forskellige rekreative motionsformer – men dette løses fint med
bl.a. stisystemer specifikt til ridning,
mountainbike, løb mv. Nogle steder
er endda såkaldte stilleskove, hvor
man skal være stille og hunde, heste,
cykling mv er forbudt.
Skovfogeden kunne desværre også
fortælle, at en større og større del af
hans årlige budget, (mere end en mio.
kr årligt), går til udbedringer af hærværk og oprydning af affald, som
nogle få skovgæster typisk forårsager
om natten.
På trods af det store besøgstal i Marselis og Vilhelmsborg skovene er der
stadigt et rigt dyreliv at se, men det
kræver, at man er opmærksom og viser naturen respekt

Vi så isfugle og fiskehejrer, og vi var
rundt om åen på alle årstider.
Grundvandstanden er siden 1967 faldet meget drastisk, mellem 10 og 20
meter på grund af oppumpning til Århus By! Det betyder, at alle kilder,
der løber til åen, næsten er udtørret,
og at der periodevis tilføres vand til
åen, for at al liv ikke dør ud i tørre perioder. Heldigvis er grundvandstanden dog svagt stigende igen, bl.a. fordi vores område ikke længere
”eksporterer” så meget vand til Århus.
Århus Kommune sikrer i øvrigt også
en minimumsvandføring på ca 45 liter/sekund via en grundvandsboring
som supplerer Åen i tørre tider.
Men for Lars Peter – der i øvrigt har
fulgt giberen i over 20 år – er vandmangel faktisk en bekymring. Det, at
vores spillevand måske i 2010 skal
føres til rensningsanlægget i Viby, vil
betyde mindre renset vand her i området.
Vi så også billeder af, at børn og
voksne bruger giberen som legeplads,
og på et spørgsmål fortalte Lars Peter,
at det ikke generer fiskebestanden,
når blot man lige undlader at færdes i
åen, når fiskene gyder, og det er i perioden december, januar og februar.
Bedre generel oplysning om Giber Åsystemet vil helt sikkert kunne forbedre oplevelse af naturen der og sikre, at vi passer på den.

Så tog vi med giberåeksperten Lars
Peter Nielsen på en smuk tur langs
Giber Å. En fotoserie, der nok overrumplede de fleste. Det var en fantastisk oplevelse. Vi så flotte og forskellige arter fisk, der er fanget i åen.

Som arkitekt og byplanlægger havde
Finn Larsen opbygget sit indlæg som
spørgsmål til, hvad kvalitet er. Det
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kan gælde eventuelt nye projekter,
men Finn anvendte spørgsmålet omkring en række eksisterende aktiver i
vores område.

At

Finns indlæg var både spændende og
visionært og blev understøttet af 12
korte, men meget beskrivende videooptagelser fra vores område. Og efter
hvert glimt, fik vi nogle spørgsmål
som:

At

Er det kvalitet? Er det værd at bevare
for eftertiden? Vil vi bruge tid og ressourcer på at vedligeholde det? Hvad
sker der, hvis vi er passive? Hvordan
ser det ud om 25 år?

At

Da ressourcer som regel altid er begrænsede, er det jo hamrende relevante spørgsmål. Både inden nye projekter igangsættes, men også inden nuværende kvaliteter ofres vedligeholdelses- eller udbygningsressourser.
F.eks. kan/bør man overveje genplantning i tide – så det grønne og
helheden ikke opleves som bratte og
pludselige skift – men mere som naturlige overgange fra et til noget andet. Plejeplaner og bevaringsplaner
for Mårslet kunne være noget at arbejde med.

At

At

centrum med langt udkig
(Bomgårdshaven)
vedligeholdelsen holdes simpel med udgangspunkt i områdets karakter (Trampestier)
planer om vejanlæg fra
1970`erne i stedet bruges
som grøn kile med simpel
vedligeholdelse
græsset i Bomgårdshaven afgræsses af køer og ikke slåmaskiner
veje snor sig og har træer
langs siden
bydele afsluttes med læbælter
(byen opleves som grøn på
afstand)

Finns afsluttende bemærkninger kan
vist sammenfattes som:
Når der kommer nyt, er der noget
gammelt, der falder væk. Dokumenter
det, der er kvalitet, det der skal bevares. START med at finde ud af, hvad
kvalitet er.

Her kommer et udpluk af de spørgsmål, vi blev stillet. Er det kvalitet,

Hvis der skal ske en opfølgning på
aftenens interessante emner, måske i
form af nye projekter eller nye tiltag,
eller udarbejdelse af en bevaringsplan
for bestående aktiver, så bliver det naturligvis nødvendigt med tovholdere
for hvert projekt. Et projekt skal beskrives, der skal skaffes finansiering,
godkendelse ved relevante myndigheder, og så skal det gennemføres.

At de grønne kiler er en del af

Enten Fællesrådet eller Natur- og
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Miljøgruppen skal være repræsenteret
i hvert projekt. Navne og telefonnumre fremgår af bl.a. af Webben. Alle
ideer er velkomne – det skal naturligvis handle om projekter, der er til
gavn for fællesskabet. Indtil videre
ser det ud til, at 2 projekter skal sættes i søen:

•

Et kommunalt jordstykke kan
eventuelt overdrages til mårsletborgerne. Arealet ligger i forlængelse af
Hørretløkken. Der skal udarbejdes en
plan for anvendelse og vedligeholdelsen af arealet. Grundejerforeningen
Hørretløkken står som initiativtager.
Beskrivelse af stisystemer i og omkring Mårslet. Både med indtegning
af stier og beskrivelse af seværdigheder i området. Målet er både udgivelse af et kort, som man kan have med
på turene rundt, og indlæggelse på
Maarslet.net. FU (Fællesrådet) står
som initiativtager.
Læs mere om ”Grønne projekter”
på kommunens hjemmeside for at
hente inspiration.
http://www.aarhuskommune.dk/
files/aak/aak/content/filer/
magistratens_2._afdeling/
natur_og_miljoe/
om_natur_og_miljoe/
Grxnne_projekter_2008.pdf
Jørgen Brandt Andersen
Natur- og Miljøgruppen
8629 6264
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Mårslet Fællesråds Trafikkampange

De, der går eller cykler i skole, er lysvågne, morgenmuntre, og nogen af dem smiler bredt, fordi de netop har
fået en gratis biografbillet.
Foto og tekst Jørgen Lauritsen (kilde mårslet web)

Fredag morgen den 7. november var det Kaj Christensen fra Mårslet Fællesråds Trafikkampagne- gruppe,
der var den gavmilde morgennisse ved Mårslet Skole.
Foto og tekst Jørgen Lauritsen (kilde mårslet web)
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Annoncepriser og størrelser for år 2009.
Priserne gælder for hele året incl. Moms.
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes.
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i postnummer 8320 Området
6,00 x 2,5 cm
6,00 x 5,5 cm
6,00 x 8,5 cm
6,00 x 11,5 cm
6,00 x 14,5 cm
9,25 x 2,5 cm

kr. 1.350
kr. 2.000
kr. 2,450
kr. 3.000
kr. 3,500
kr. 1.800

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

kr. 2,450
kr. 2.000
kr. 3.100
kr. 4.000
kr. 4.750
kr. 5.300

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

kr. 2,400
kr. 4.000
kr. 4.900
kr. 5.825
kr. 7.200
kr.12.850

Annoncer sendes til en af nedenstående.
Hanne Salling Jensen
Tlf: 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

Jacob Lind
Tlf: 86 29 26 06
E-mail: jacoblind@tdcadsl.dk
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De første penge til en multihal er i hus
pen med andre frivillige hele november haft en bod i Brugsen for at kunne
besvare spørgsmål om projektet.
Samtidig har alle nu fået mulighed for
at støtte projektet økonomisk via tre
betalingskanaler: En skattefradragsberettiget konto via DGI’s Gavefondskonto, en indsamlingskonto og en
konto med PBS-betalingskonto.
Målet er tre millioner kroner samlet
ind i postnummer 8320. Magter vi i
byen ikke selv at indsamle midler af
den størrelsesorden, vil fonde, forvaltning og politikere ikke være villige til
at yde os den nødvendige medfinansiering.
Derfor satser projektgruppen i første
omgang på at indsamle et vægtigt bidrag via de tre betalingskanaler. Med
afsæt i det vil vi senere udvide med
andre muligheder for at bidrage økonomisk til at gøre projektet til virkelighed.
De seneste to-et-halvt år har vi i projektgruppen arbejdet ud fra en skråsikker tro på, at Mårslet MultiHal er
klar til indvielsesfest den 20.11 2011.
Med den verbale opbakning og sympati vi møder fra folk i Mårslet, er
den tro ikke blevet mindre.
De første tusinder af kroner er kommet i kassen til støtte for Mårslet
MultiHal. Arbejdet med at skaffe en
multihal til Mårslet er da også gået
ind i en afgørende fase, hvor der aktivt samles mange penge ind blandt
borgerne i 8320.
”Godt at I gider lave arbejdet. Jeg håber, at I får held med at skaffe penge-

ne”, lyder nogle af de positive kommentarer fra folk på vej ind eller ud af
Brugsen.
En række af dem har udfyldt en tilsagnserklæring og har trukket penge
ud af husholdningsbudgettet for at vise deres støtte til projektet.

Derfor tager vi tørnen i Brugsen. Derfor øger vi informationerne på vores
hjemmeside www.MultiHal.nu Derfor
opfordrer vi dig og jer til at sætte penge bag sympatien, så vi sammen kan
bygge byens nye samlingssted for alle
generationer og alle fritidsinteresser.
Steen Bille
(for styregruppen i Mårslet Multihal)

I Brugsen har aktive fra projektgrup-

Økonomisk støtte
Du kan støtte Mårslet MultiHal på tre forskellige bidragsmåder:
• Tilmelding til Betalingsservice efter at have udfyldt og indsendt en tilsagnsblanket til os eller afleveret den i en
særlig postkasse i Brugsen eller i HalHuset
• Fradragsberettiget støtte for beløb over 500 kr. via DGI’s Gavefondskonto
• En indsamlingskonto via bankoverførsel til Nordea-konto 1920 3490 955 738

Du kan finde flere oplysninger om bidragsformer og om projektet på www.MultiHal.nu

12

MÅRSLET-bladet DECEMBER 2008 / JANUAR 2009

MÅRSLET-bladet DECEMBER 2008 / JANUAR 2009

13

Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
Indskrivning til børnehaveklassen
for skoleåret 2009/2010
Der er indskrivning til børnehaveklassen på skolens kontor for det
kommende skoleår tirsdag den 13.
januar og onsdag den 14. januar
begge dage fra kl. 16.00-19.00. Inden
vil forældrene til kommende elever få
tilsendt materiale vedrørende indskrivningen. Der vil på indskrivningspapirerne være mulighed for at
udtrykke ønske om op til 3 kammerater at følges med. Udover en lille
samtale med en fra ledelsen vil der
være åbent i en børnehaveklasse og i
SFO. Børnehaveklassen er fra næste
skoleår obligatorisk, men det betyder
ikke, at man ikke stadigvæk kan udskyde skolestart et år, hvis det er barnets tarv. Der skal dog i så fald udfyldes en formular, hvor man søger om
skoleudsættelse. Vi vil derfor kontakte de elevers forældre, som ikke er
mødt op til indskrivning, for at få for-

malia i orden. Det vil dog være en stor
hjælp, hvis forældrene selv henvender
sig til skolens kontor, hvis beslutningen om udsættelse er taget.
Ifølge udmeldelsen fra Børn og Unge
er der 15 børn (3 piger og 12 drenge),
der har ventet et år og 76 børn fra
2003, som kan starte næste skoleår.
Det er i alt 91 børn. Jeg formoder, at
antallet af børn, der venter, er nogenlunde det samme, så der vil være mellem 75 og 80 elever. Dette vil højst
sandsynligt blive til 4 små klasser. Vi
ved endnu ikke, hvor mange børn med
dansk som andet sprog, der eventuelt
kommer, men det er sandsynligvis højest et par stykker til hver klasse. Når
indskrivningen er overstået, vil vi lægge tallene på skolens hjemmeside og
på Mårsletwebben.
December og julehygge
Fredag den 5. december er der Klippedag på skolen. Forældrene er velkomne til at deltage, og i stedet for

morgensang er der Nissebal i hallen.
På grund af manglende parkeringspladser opfordres forældrene dog
kraftigt til at undlade at komme i bil
den dag. Luciadag er i år fredag den
12. december kl. ca. 8.10, hvor
7.klasses piger går Luciaoptog gennem skolen.
Vi er nu 792 elever på skolen, så vi
kan ikke alle være til juleafslutning i
kirken samme dag, selv om vi er fordelt i fire grupper. Derfor skal børnehaveklasserne til krybbespil opført af
3.kl. torsdag den 18. december og
resten af skolen til juleafslutning i
kirken fredag den 19. december, og
så er der juleferie frem til mandag
den 5. januar.

Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes
en glædelig jul og et godt nytår.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk

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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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Forældrearbejdsdag
I oktober måned var der mange forældre der kom og brugte nogle timer
på at forskønne SFO’ens udearealer
ved den årlige forældrearbejdsdag.
Ved Trekantens udeområde blev der
blandt andet malet hegn omkring fodboldbanen og lappet ”huller” i buskene omkring legepladsen. Der er nu
blevet sat hegn op, så de ikke kan benyttes som ind- og udgang af hverken
børn eller voksne! Ved Galaxen (Ahuset) blev der hovedsageligt arbejdet ved den nye bålplads og påbegyndt et læ-plankeværk hertil. Ved
Asgaarden blev der lavet en sti i
skovbæltet ned til åen. Vi vil hermed
gerne takke alle jer forældre for jeres
indsats, vi sætter stor pris på jeres
hjælp.

Halloweenfest i Galaxen
Onsdag d.29.okt var der indbudt til
”skræmmende” Halloweenfest i Galaxen (2.klassesgruppen). Det var en
forrygende fest, med masser af gys
og gru. Der var blandt andet en heksegang, med klamme, afhuggede
hænder og monstre der kom frem bag
sorte forhæng. For dem der turde var
der også arrangeret en udflugt ned i
A-husets kælder, hvor der blandt andet var kæmpe edderkoppespind og
et ”ægte” skelet. Derudover var der
halloweendisco i A-huset, hvilket var
godt når det blev for skræmmende på
heksegangen og i den dybe kælder.

Flere børn mente efterfølgende, at det
burde være halloween hver dag.

Klub 10 arrangementer
4.klassesgruppen er startet op med
klub 10 arrangementer, arrangementer
kun for 4 klasser. Det kan eksempelvis
være bowling, netcafe eller tivoliture
og arrangementerne foregår primært
om aftenen. Torsdag d.30 oktober så
de Zappa på storskærm på Asgaarden,
og der var stor tilslutning til denne aften, hvor der både blev set film og hygget. Projektet kører indtil næste sommer og giver 4.klasserne mulighed for
at mødes på en anden måde.

Julegaveværksteder
I november måned har den stået på
julegaveværksteder i de fleste afdelinger. Der er blevet produceret mange fine gaver, hvilke kan vi naturligvis ikke afsløre her. Samtidig giver
det mere ro til at hygge med juleklip,
pebernødder og julesange og hvad vi
nu ellers finder på i denne måned.

Glædelig jul og godt nytår
Slutteligt vil vi gerne ønske alle en
rigtig glædelig jul og en god tur ind i
det nye år, vi glæder os til at se jer i
2009.
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Elevtilskud kan falde
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner

Alle I familier med et barn eller flere på Mårslet Skole har nu haft et girokort fra
Mårslet Skoles Venner i hænderne. Foreløbig har blot 94 familier tegnet et medlemskab for de 95 kroner et årligt kontingent koster. Tak for det.
Men når medlemstallet indtil videre ikke er højere, vil det komme til at ramme
børnene i den forstand, at vi har færre penge at bevilge til ekstraordinære aktiviteter i skoletiden. Netop det formål, der er formålet med MSV’s arbejde.
Senest fik det foreløbigt lave medlemstal den effekt, at vi kun kunne tilbyde de
seks klasser på 7. og 8. årgang et tilskud på det halve af den ansøgte beløb på
6.000 kroner. Det kan betyde, at arrangementet med filminstruktøren Niels
Malmros må aflyses på grund af pengemangel. Skolen har en meget beskeden
gæstekonto. Han skulle tale om sine fantastiske film om især de svære teenageår
og om filmenes særlige formsprog.
MSV har også de yngste elever på programmet. Jagten er gået ind på en dato til
et besøg af DGI’s legepatrulje med gamle idrætslege.
Men arrangementer som disse to forudsætter penge og de kommer alene fra familiekontingenterne på de 95 kr. Derfor skal lyde endnu en opfordring til at indbetale beløbet på girokortet, f.eks. via netbank med kode 01 og konto 319 – 6364
eller via bankoverførsel til konto 1551 – 319 6364.

Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aarhus.dk

Telefon: 87139640
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
bohv@aarhus.dk
Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk

Senest har MSV bevilget 650 kr. til den trafikkampagne på skolevejen, som trafikudvalget i Mårslet Fællesråd sætter i gang i november.

Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk

MÅRSLET VANDVÆRK I/S

SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aarhus.dk

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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Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen

Værestedet Flash

Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk
Mårslet Skoles Venner
Steen Bille
Telefon: 86298115
bille1113@hotmail.com
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@youmail.dk
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AKTIVITETER I December 2008
Torsdag d. 4. december:
Ta’ selv bord 50 kr. – Advenentsmøde i kirke og sogneh.
Kl. 14.00

Mandag d.22. december:
Julegudstjeneste
Fra d. 23. - 31. dec.
juleferie

Fredag d. 5. december:
Mode-udsalg ikke opvisning - ,,Damernesbutik”
Tirsdag d.9. december:
Julefrokost kl.12.00 pris 100,- tilmelding senest ons. 3.
dec. Tlf. 86762974
Onsdag d.10.december:
,,syng med”

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 17.00 samt 1. Lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00
1.Tors. i mdr. serverer Cafeen på Kildevang ,,Tag selv
bord”
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,Indkøbstur 1. tors. i mdr. kl. 13.30 tilmelding nødvendigt

Søndag d.14.december:
Banko v. brugerrådet-ænder
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

AKTIVITETER I Januar 2009
Mandag 5. januar:
Inna og Asger viser billeder ,, rejsen til verdens ende”

Fredag d. 23. januar:
Hanne Torp fortæller eventyr

Onsdag 7. Januar:
Gudstjeneste

Onsdag d. 28. Januar:
John Malm viser billeder:
,,Hovedjægerne på Borneo”

Torsdag d. 8. januar:
Ta’ selv bord 50 kr. – indkøbstur kl. 13.30 tilmelding
86762974
Søndag d. 11. januar:
Banko v. Brugerrådet
Mandag d. 12. januar:
,, syng med” Josser Herold

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 17.00 samt 1. Lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00
1.Tors. i mdr. serverer Cafeen på Kildevang ,,Tag selv
bord”
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,Indkøbstur 1. tors. i mdr. kl. 13.30 tilmelding nødvendigt

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00
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Om troskab og kærlighed i julen
Af sognepræst Hanne Davidsen

Lever vi i en frigjort tid, hvor troskab er noget frygtelig forældet noget?
Er den seksuelle frigørelse, hvor vi
gjorde op med gammeldags edsaflæggelse og troskabsløfter, ikke for længst
slået igennem?
Næ, ikke efter min mening – og tak
for det! Ægtefæller skal være hinanden
tro livet igennem, hvis de vil undgå at
såre hinanden.
Julen handler om at være tro. I julen
bliver vi mindet om, at Gud selv ud
over alle grænser er tro mod os utro
mennesker, og at vi derfor også skylder at være tro mod hinanden.
Troskab mellem ægtefæller.
Når man bliver gift aflægger man et
troskabsløfte. Man siger ja til at elske
og ære hinanden i medgang og modgang.
De fleste tolker det sådan, at man
skal være hinanden hengiven og respektere hinanden, og til det hører, at
man er hinanden tro.
Nu er det alene den andens glæde og
tryghed, det gælder. Ens egne lyster
må tæmmes i en vis udstrækning. Men
det er da forhåbentlig også sådan, at
netop den anden er alle ens længslers
mål, og at netop den anden giver ens
liv indhold og mening. Ja, sådan er det
– i hvert fald til at begynde med.
Senere melder hverdagen sig og forelskelsen fordufter, og så er det, at løftet for alvor får betydning. Når man er
i den syvende himmel, er det let nok at
love det ene og det andet; men det er
netop når det bliver svært, at ens
længsler kan bevæge sig andre steder
hen.
For barnegråd og lortebleer er ikke
ligefrem det mest ophidsende. Eller
også er det arbejdet, der frister med at
opsluge en totalt, så den anden tabes af
syne og af sind.
Så er det troskabsløftet skal bringes i
erindring. Så bliver to ting meget nødvendige. Før det første at man styrer

sig og giver afkald på at leve sine lyster ud til anden side og for det andet,
at man begynder på at skabe et fælles
rum, hvor man kan mødes og genoplive den tabte fortrolighed.
Julefesten og troskab.
Julen er den højtid, hvor den manglende troskab bliver smertelig synlig,
for julen er familiens og fællesskabets
tid.
Er man blevet krænket og glemt seksuelt og på anden måde, er julen tiden,
hvor såret kan blive endnu dybere.
Nu hvor alle andre fejrer julen og det
kærlige fællesskab, sidder man tilbage
alene forrådt og forladt. Eller også kan
julen blive anledningen til forligelse
og genopbygningens begyndelse.
Forudsætningen, for at det kan ske,
er både indrømmelse og tilgivelse,
altså hudløs ærlighed og vilje og lyst
til at mødes i et kærligt favntag. Kan
man ikke undvære hinanden, bliver
man nødt til at bide al stolthed i sig.
Vi vil jo helst have, at det skal gå
retfærdigt til. Men tro mig, det gør det
aldrig! Retfærdighed findes ikke i kærlighedsforhold. Kærligheden er altid
urimelig. Og der skal altid to til. To til
at rive ned og opløse og to til at bygge
op og tage imod.
Mødet kan finde sted, når begge indrømmer, at ingen er fuldkomne. Skylden bærer begge. Når vi i stedet for at
puste os op gør os små, så kan vi favne
hinanden igen og lade det blive jul.
For tænk på, at det gjorde Gud selv
faktisk!! Han gjorde sig lille, ganske
urimelig lille og sårbar. Ja, han blev
som et lille barn i en krybbe.

Moses kom ned med de to tavler med
de ti bud, så han folket forsamlet omkring guldkalven. Og der har vi så været lige siden. Penge, status og karriere
er de afguder, vi i særlig grad tilbeder
– og så sex.
Der er ikke noget galt med penge og
sex, men er man gift skal de primære
behov som mad, tryghed, kærlighed og
sex tilfredsstilles derhjemme og ikke
på arbejdet eller andre steder. Kærligheden og hengivenheden over for den
anden bør stå over alt andet.
Elsker du din kone/mand, så elsker
du også Gud, for som Jesus siger: ”Du
skal elske Gud, og du skal elske din
næste” – disse to bud er ligeværdige.
Og ”elske” betyder altså ikke, at du
skal søge din egen behovsstilfredstillelse, men at du skal søge at gøre det
godt for dine nærmeste.
Og hvordan er det så gået med det?
Ja, faktisk har vores Gud god grund til
at føle sig krænket, vred og hævntørstig – og sådan kan vi også se ham
fremstillet i Det Gamle Testamente.
Her hører vi om dom og straf, for
han er så vred på sin elskede, sit
folk/os.
Anderledes i Det Nye Testamente.
Anderledes i juleevangeliet.

Juleevangeliet: Guds trofasthed.
Trods vor troløshed, trods vort fumlegængeri i denne verden, trods vort
umættelige begær, trods de mørke tanker, så slår Gud ikke hånden af os.
I julen fortælles, at Gud er til i denne
verden for os alle – for alle ofre for
utroskab, men også for dem, der faldt i
og brød deres løfte.
Ingen er jo rene. Alle er løftebrydere
Guds troskab
–
nogle i handling, andre kun i tanker.
Guds historie med os mennesker er
Kun
Gud er ren. Kun Gud er god og
en lang kærlighedshistorie, hvor Gud
fuldkommen
tro og trofast!
har raset over menneskenes utroskab.
Vi har haft mange andre guder gennem Min opfordring er, at vi i fælles afår og dag. Guld er nok den afgud, der magt tager hinanden i hånden og møisær har lokket os.
des ansigt til ansigt med Gud, og anI husker historien om guldkalven. Da sigt og ansigt med hinanden med kær-
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lighedens budskab på læben og i
hjertet.
Så kan det bliver en
RIGTIG GLÆDELIG JUL
for alle os små mennesker!

KONFIRMANDER OG
MINIKONFIRMANDER
Efteråret er forbi, og dermed minikonfirmandundervisningen for 3.a og
3.b. Derfor inviteres der lørdag den
29. november til afslutning for minikonfirmanderne med 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 for at se den traditionsrige juletræstænding og dermed
komme i rigtig julehumør.
Eftermiddagen slutter i Mårslet
Kirke, hvor julen synges ind.
Minikonfirmander fra 3.c og 3.d
begynder undervisningen tirsdag
den 13. og onsdag den 14. januar.
Nærmere information kommer på
hjemmesiden maarslet-kirke.dk
MGB
Konfirmanderne begynder tirsdag
den 20., onsdag den 21., og torsdag
den 22. januar fra kl. 8:00 - 9:30

FRI mm
Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri i weekenden 5.-7. dec. Embedet
passes af sognepræst Anne Vejbæk,
tlf. 8692 7454.
I januar holder Hanne Davidsen ferie
fra d. 13. - 17. (uge 3) og er på kursus i uge 4. Embedet passes her af
hhv. sognepræst Anja Stokholm,
Tranbjerg, tlf. 8629 1185 og sognepræst Anne Vejbæk, tlf. 8692 7454.
KIRKEBIL
Til gudstjenester i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående få gratis transport.
Henvendelse til kirketjener fru Lis
Nissen senest fredag kl. 8:30 på
tlf.nr. 8629 8190.

KIRKETIDER I DECEMBER
Torsdag den 4. dec. kl. 14:00
Adventsfest for seniorer med efterfølgende adventshygge i Sognehuset.
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 7. dec. kl. 9:00
2. søndag i advent
Luk. kap. 21, vers 25-36
ANNE VEJBÆK
Tirsdag den 9. dec. kl. 10:00
Julegudstjeneste for dagplejebørn
Gruppe.14
Onsdag den 10. dec. kl. 10:00
Julegudstjeneste for dagplejebørn
Gruppe.15
Søndag den 14. dec. kl. 16:00
3. søndag i advent
Musikgudstjeneste med kor
HANNE DAVIDSEN
Torsdag den 18. dec.
kl. 10:00: Krybbespil for 0. klasse
kl. 11:00: do. for institutionsbørn
Fredag den 19. dec.
Skolens juleafslutning
kl. 8:10: 9. kl., 8. kl., 7.b, 7.a
kl. 9:00: 5. kl., 6. kl., 7.a
ved BIRGIT MORSING MADSEN
kl. 9:50: 4. kl., 3. kl.
kl. 10:40: 1. kl. 2. kl.
ved HANNE DAVIDSEN
(Krybbespil)
Søndag den 21. dec. kl. 11:30
4. søndag i advent
Joh. kap. 1, vers 19-28
BIRGIT MORSING MADSEN
Kirkekaffe og afsked med Birgit Morsing Madsen i Sognehuset efter
gudstjenesten
Onsdag den 24. dec.
kl. 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Juleaften
Luk. kap. 2, vers 1-14
HANNE DAVIDSEN
Torsdag den 25. dec. kl. 10:00
Juledag
Luk. kap. 2, vers 1-14
OLE DAVIDSEN
Fredag den 26. dec. kl. 10:00
2. juledag
Matt. kap. 23, vers 34-39
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 28. dec.
INGEN GUDSTJENESTE

KIRKETIDER I JANUAR
Torsdag den 1. jan. kl. 15:30
Nytårsdag
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 4. jan. kl. 10:00
Helligtrekongers søndag
Matt. kap. 2, vers 1-12
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 11. dec. kl. 10:00
1. søndag efter helligtrekonger
Mark. kap. 10, vers 13-16
Spejdernes nytårsoptakt
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 18. jan. kl. 10:00
2. søndag efter helligtrekonger
Joh. kap. 2, vers 1-11
HANNE DAVIDSEN
Kirkekaffe i våbenhuset
Søndag den 25. jan. kl.14:00
3. søndag efter helligtrekonger
Matt. kap. 8, vers 1-13
ANNE VEJBÆK
Kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk (Gudstjenester)
Lokalcenter ”Kildevang”
Der afholdes julegudstjeneste i dagligstuen
mandag d. 22. dec. kl. 14:30
og nytårsgudstjeneste
onsdag d. 7. jan. 2009 kl. 14:30.
Vi begynder med en kop kaffe og
lidt hyggesnak fra kl. 14. Prædikant
er sognepræst Hanne Davidsen.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der er ved redaktionens slutning
endnu ikke fastsat en dato for det nye
menighedsråds første møde i januar.
Datoen vil blive bekendtgjort på
maarslet-kirke.dk (kalender)
så snart den foreligger.
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære møderne.
MANDAGSCAFÉEN er åben
næste gang mandag d. 8. dec. og
mandag d. 12. januar i Sognehuset
fra kl. 9:30 til 11 med frisklavet kaffe, the og rundstykker.
Kom og få en hyggelig snak med
andre fra Mårslet!
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Jesusskikkelsen i jødedom, islam
og moderne kultur og kunst.
Nu foreligger programmet for Kirkens studiedage i foråret 2009:

Lørdag den 24. januuar, kl. 9:30
i Astrup Præstegård,
Østergårdsvej 223.
Professor, dr. teol. Per Bilde:
MESSIASFORESTILLINGER I
JØDEDOM.
"Messias", "messiasforestillinger"
og "messianisme" er stærke og
virkekraftige religiøse og religionspolitiske kategorier. Der er ingen
tvivl om, at de kommer fra jødedommen, som har leveret kristendommen
og det moderne Europa så meget af
deres trosgods. Men hvornår dukker
de første messiasforestillinger op i
jødedommen?
Allerede med de gammeltestamentlige profeter? Med det hasmonæiske oprør mod seleukiderne?
Med Qumran-litteraturen?
Det skal vi drøfte, og derefter skal
vi kortfattet se på messiasbegrebets
udviklinger og transformationer i de
dele af jødedommen, som senere
blev til de kristne religioner.
Endelig vil jeg forsøge at illustrere, hvorledes disse ideer nytolkes,
udfoldes og anvendes i Simon Bar
Kokhbas opstand mod romerne og
hos senere jødiske messiasprætendenter.

*
Lørdag den 21. februar, kl. 9:30
i Tranbjerg Sognegård,
Kirketorvet 2.
Lektor Peter Lodberg:

Derfor er der brug for at undersøge,
hvordan Koranen omtaler Jesus og
overveje, om islams opfattelse af
Jesus er i overensstemmelse med
Jesu egen selvforståelse og kristnes
opfattelse af Jesu liv, lære og betydning.
Peter Lodberg vil belyse forskelle
og ligheder mellem kristendom og
islam ud fra opfattelsen af Jesus.

*

Lørdag den 28. februar, kl. 9:30
i Tiset Præstegård,
Gl. Horsensvej 77.
Cand. teol., fortæller og foredragsholder Doris Ottesen:
JESUSFORTOLKNINGER I MODERNE LITTERATUR.
Megen moderne litteratur kredser
om religiøse emner, bibelen og troens væsen.
En del forfattere forholder sig også
til Jesus-skikkelsen, direkte eller
indirekte.
Også de to svenske forfattere: Göran Tunström og Kerstin Ekman er
på hver deres måde, dybt optaget af
at perspektivere og formulere, hvad
Jesus-skikkelsen står for og hvilke
konsekvenser hans historie har for
mennesker, der lever i en nutidig
sammenhæng.
Hos Göran Tunström er der i romanen ”Ørkenbrevet” tale om et forsøg på at give et direkte portræt af
Jesus, mens Kerstin Ekman i sin romantrilogi ”Ulveskindet” med stor
intensitet giver et eksempel på, hvilken konsekvens troen på Jesus som
Guds søn kan have for et moderne
tænkende menneske.

JESUS OG ISLAM

Jesus forholder sig ikke til islam,
men islam forholder sig til Jesus.

*

Lørdag den 21. marts, kl. 9:30
i Mårslet Sognehus,
Obstrupvej 4
Lektor Lise Gotfredsen:

FRA JELLINGESTEN TIL
ISENHEIMER-ALTER. KRUCIFIKSETS FORVANDLING.
Enhver, der sammenligner et romansk krucifix med et gotisk, kan se
den store forskel på deres gengivelse
af Kristus og har måske undret sig
over det.
På Jellingestenen ser vi en konge,
der næsten står midt i et Livstræ og
tilbedes af to vældige dyr, - på den
det gotiske alter hænger et blodigt
offer, men begge forestiller Kristus!
Det er det, vi skal prøve at forstå
ved hjælp af billeder og tekster.
Vi skal se, hvordan det kristne gudebillede forvandles, for skriftens
hellige figurer er ikke så statiske
endda. De æltes uafbrudt om af de
troende selv, der følger deres egen
tids paradigmeskift og stiller meget
forskellige krav til deres Gud.
Og kravet til Guden skaber hans
form. De to korsfæstede er to meget
forskellige fortolkninger af én og
samme bibelske tekst. Sådan er det,
fordi hver tidsalders mennesker får
brug for nye former for hjælp og
trøst. Hver tidsalder stiller med andre ord krav om nyfortolkninger
igen og igen.
Sådan har det været siden kristendommens indførelse omkring år 300,
og kunsten viser det med overbevisende kraft.
*
Alle foredrag finder sted i tidsrummet kl. 9:30-12:00.
Der serveres en kop kaffe/the og et
rundstykke.
Pris: 75 kr. for alle 4 foredrag; 25.
kr. for ét foredrag.
Tilmelding ved det første foredrag,
hvor der betales.
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Farvel, og tak for indsatsen…
Birgit Morsing Madsen er faldet
naturligt ind i arbejdet og har med
godt humør og en solid arbejdsindsats påtaget sig de opgaver, der
kom.
Vi vil gerne på menighedens og
menighedsrådets vegne sige tak for
samarbejdet og håber, at en anden
menighed snart vil få glæde af hendes prædikener og taler.
Ved kirkekaffen i Sognehuset
søndag den 21. december vil vi
tage afsked med Birgit Morsing
Madsen, og vi håber, at mange vil
møde op ved denne lejlighed, hvor
der bydes på en let frokost.
Gennem et år har sognepræst Birgit Morsing Madsen på glimrende
vis fungeret som barselsvikar for
Jette Rosenberg Christiansen.

Sognepræst Hanne Davidsen /
Menighedsrådsformand Ebbe Nørgård Pedersen.

Adventsfest for seniorer

Lysgudstjeneste med
B.S. Ingemann.

(Foto: Jørgen Lauritsen)

Menighedsrådet indbyder før jul
igen i år til adventsfest for seniorer i Vi fejrer en stille lysgudstjeneste
Mårslet torsdag den 4. december. søndag den 1. februar kl. 17:00.
Program:
Kl. 14: Gudstjeneste i kirken, hvor
Korskolen synger og går i Luciaoptog. Prædikant: Hanne Davidsen.
Kl.15: Adventshygge i Sognehuset:

Gudstjenesten sætter fokus på B.S.
Ingemanns salmer og Weyses melodier. Ingemann har skrevet mange
vidunderlige morgen - og aftensalmer
om lys. Mange af dem er sat i musik
af Weyse.

Kaffebord med julehjemmebag
Kirkens Korskole synger
Gudstjenesten indeholder foruden
♦ Sognemedhjælper Mette Grøn
musik og sang også lystænding, forBugge fortæller virkelige histori- tælling og bøn i skumringstimen.
er fra sin tid som lærer i Grønland.
Hyggeklubben:
♦ Udlodning af julestjerner og jule8.
”FOR FULDE SEJL
dekorationer.
I CARIBIEN”
JAN
Kl. ca. 16:30: Afslutning med en
fællessang.
Erik Frandsen viser
torsdag den 8. januar kl. 14:00
Der kører bus fra Kildevang kl.
13:40 til kirken. Ønskes transport fra
et diasshow med overblænding fra to
hjemmet, så ring til kirketjener Lis projektorer og med musik og tale.
Nissen tirsdag-fredag mellem 8:00Turen starter i Florida, også med
8:30 på telefon 8629 8190.
undervandsbilleder. Derefter sejles
Der vil også blive arrangeret kørsel
rundt langs De små Antiller og flere
for dårligt gående fra kirken til Sogandre spændende øer i Caribien.
nehuset.
♦

SOGNEHUSET I DECEMBER
Torsdag d. 4. december
Adventsfest for seniorer kl. 14-16
Søndag den 21. december
Afsked med Birgit Morsing Madsen efter gudstjenesten kl. 11:30
JANUAR 2009
Torsdag den 8. januar
Hyggeklubben
kl. 14:00
Onsdag d. 14. januar
Indre Mission
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 minikonfirm.
hhv. kl. 8 - 9:30 og kl. 14:30 - 16
Hver onsdag
Konfirmander og minikonfirm.
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)
Besøg MÅRSLET KIRKES
HJEMMESIDE

♦

Adventsfestudvalget: Else Kjemtrup
og Else Svendsen

Sognehuset, Obstrupvej 4.

Her findes billeder og informationer om kommende arrangementer og fyldige oplysninger om kirkelige anliggender.
Gå en tur i galleriet med masser
af billeder, eller besøg arkivet
med konfirmationsbilleder gennem 46 år - helt tilbage til 1962.
Siden opdateres dagligt.
Klik ind på: maarslet-kirke.dk
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BØRNEKLUBBERNE
Se også kirkens hjemmeside: maarslet-kirke.dk (børneklubberne)

Onsdag d. 3. dec. kl. 19:30
Adventshygge hvor Jørgen Knudsen
vil fortælle os om engle:
•
•
•
•

Juletid er engletid, men hvad laver
englene resten af året?
- Kan man møde rigtige engle i
dag eller er de bare fiktion?
- Hvad siger Bibelen om engle?

OBS: Mødet finder sted hos Dorte og
Jørgen Knudsen, Præstegårdsvej 54.
2009:
Onsdag den 14. januar, kl. 19:30:
”De 10 bud / Fadervor”
Møde i Sognehuset med indremissionær Villy Sørensen, Hammel.
Se meget mere på kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk
(Indre Mission)

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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Hvor mange nuller?
Der samles for tiden ind til en multihal i Mårslet. Der skal samles mange
penge ind - og hvad skal man så, som
almindelig borger i byen, putte i bøssen?

Vi kan godt komme et stykke af vejen
med færre penge. Altså nøjes med et
mindre byggeri i første omgang. Det
løser så bare en mindre del af behovet.

Man kan gøre sig mange overvejelser
- og jeg har prøvet at skrive nogle af
mine ned.

Egentlig synes jeg, at det er en offentlig opgave at dække behovet for
idræts- og kulturfaciliteter. Det er bare ikke sådan en verden, vi lever i lige
nu. Og vi og vores børn skal klart have rimelige udfoldelsesmuligheder.
Hvis man giver sine bidrag i små
klumper, kan man ikke trække noget
fra på selvangivelsen. Hvis man derimod giver en større sjat i første omgang, kan man trække det fra - og så
kommer det offentlige alligevel til at

For det første så skal der samles mange penge ind. Jo langsommere det
går, jo flere gange skal vi spytte i kassen - og jo senere kommer hallen. Vi
skal ikke betale den alene, men vi
skal vise en overbevisende vilje og
evne til at bidrage, før de store investorer tager fat.

betale en god del.
Sidst, men ikke mindst, synes jeg
man skal overveje, hvor mange penge
man som familie vil bruge de næste
mange år på de aktiviteter, der foregår
i hallen og den kommende multihal.
Det bliver formodentligt et stort beløb
- præcis fordi disse aktiviteter udgør
en skattet og værdifuld del af vores
liv. Jeg synes, man skal se sit bidrag
til indsamlingen i dette perspektiv.

Kurt Søe
Bedervej 36

Grøn Guide
Hundelorte og æbleskrog.
Nå jeg er ude på skolerne og snakker
med elever om affald og affaldssortering, er et af de tilbagevendende
spørgsmål affald smidt i naturen eller
på gaden. Stort set alle børn synes,
det er OK at smide et æbleskrog ind
under en busk, men det er ikke OK at
smide det på fortovet. Det er ikke alle
voksne, der er lige så gode til at tænke sig om. Tyggegummi og cigaretskod smides ofte som om det forsvandt på et par uger ligesom æbleskrog, men det gør de ikke, uanset om
cigaretskoddet eller tyggegummiet
smides i naturen eller på fortovet, tager det flere år, inden de er nedbrudt.
Så det skal altid i skraldespanden.
Hundelorte og æbleskrog - Det er den
slags affald, som kræver lidt omtanke.
Det er begge dele affald, som ofte
havner i naturen eller på naboens fortov. Er det OK?? Det er OK, hvis
hundelorten eller æbleskroget place-

Giv en

res i naturen usynligt og utilgængeligt, så det hverken sviner skosåler
eller udsyn. Begge dele nedbrydes i
kontakt med jord og fugt på få uger.
Det er IKKE OK at putte hverken æbleskrog eller hundelort i en pose og så
smide det i naturen eller ind under naboens hæk, så har man lavet et langvarigt affaldsproblem, som tager ca.
50 år, før det forsvinder. Det er selvfølgelig helt OK at samle hundelorten
op i en pose og bære den til nærmeste
skraldespand. Det er den eneste rigtige løsning, hvis hundelorten er havnet
på naboens fortov eller tilsvarende
sted. Det kræver lidt omtanke, men
alle kan finde ud af det. Har du lyst til
at prøve din viden om affald, som
havner i naturen på andre og sværere
spørgsmål så gå ind på
www.vildfred.dk og klik på affaldsindsamling og derefter affaldskort, så
kan du starte et spil om affald i naturen.

Ukrudt og boulsbaner
Der er efterhånden kommet nogle
bouls /petang baner rundt omkring i
lokalområdet. Da vi bor i et frodigt
land invaderes disse steder af ukrudt,
og hvad gør man så, når vi bor oven
på vores drikkevand og derfor ikke
må sprøjte mod den slags. I Egelund
er der også en petangbane og kommunen sprøjter helt sikkert ikke på den.
Et godt råd fra kommunens folk, der
holder den slags områder er, at det er
nemmere at holde banen ren end at
gøre den ren. Altså forebyggelse frem
for helbredelse. Når man har spillet så
riv banen så ukrudtet ikke får lov at
etablere sig. Med ukrudt er det altid
godt at være særligt over det om foråret, mens der kan slappes lidt mere
af om sommeren, når det er tørt.

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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MÅRSLET EGNSARKIV
Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening
Det er muligt at besøge Egnsarkivet den anden onsdag i hver måned fra kl. 16 til 17:30 (juli undt.). Uden for
åbningstid er man velkommen til at kontakte Edvard Borgbjerg, på tlf. 8629 2148 eller Ingerlise Wendland, på tlf.
8629 2680.
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for en snak, tegning af medlemsskab og evt. modtagelse af arkivmateriale eller andet.
Og så følger vi succeen fra 2008 op:

Prøv også at besøge Mårslet Egnsarkivs hjemmeside på adressen: http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/
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TMG - Nyt
GENERALFORSAMLINGER I TMG
BADMINTON

tirsdag

17. februar kl 19.30 i HalHuset

BASKETBALL

mandag 23. februar kl 19.30 i HalHuset

BORDTENNIS

tirsdag

3. februar kl 19.30 i HalHuset

FODBOLD

tirsdag

24. februar kl 19.30 i HalHuset

GYMNASTIK

mandag 23. februar kl 19.30 i HalHuset

HÅNDBOLD

onsdag

4. februar kl 20.00 i HalHuset

MÅRSLET CYKEL MOTION

tirsdag

24. februar kl 19.30 i HalHuset

PETANQUE

onsdag

11. februar kl 19.30 på Damgårdstoften 49

TENNIS

tirsdag

17. februar kl 19.30 i HalHuset

VOLLEYBALL

mandag 23. februar kl 19.00 i HalHuset

HOVEDGENERALFORSAMLING

Torsdag 12. marts kl 19.30 i HalHuset

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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Basketball

Derfor er det sjovt at spille basketball i TMG
TMG basketball startede et alliancesamarbejde med BMI omkring juniorbasket i sæsonen 2007/2008 og efter
lidt startvanskeligheder kan vi melde
klart ud, at det bare er sjovt at spille
basket i TMG. I juniorrækkerne hvor
vi har et hold i både Junior Herre A
og Junior Herre B er turneringerne
startet med lutter sejre. Alliancesamarbejdet betyder, at vi spiller hjemmekampene i efteråret i Mårslet Hallen,
hvorefter forårets kampe afvikles i
Egelund Idrætscenter i Malling.
I A rækken har alliancen foreløbig
spillet 3 kampe. Vi startede turneringen ude mod Danmarksmesterklubben Skovbakken som blev besejret
med ikke mindre end 116-24, herefter
ventede en spændende nøglekamp i
hjemmekampen mod Aabyhøj IF,
som blev vundet med 63-52, og i sidste kamp besejrede vi ude Hadsten
SK med hele 107-38. Status efter de 3
foreløbige kampe er 6 point og en
samlet målscore på ikke mindre end
286 – 114. Men spændende kampe
venter straks forude, da næste udfordring er udekampen den 22. november 2008 mod Viby IF 1 der også er
ubesejret i de 2 første kampe

”lillebror” eller spille 2. violin. Det
kan godt være, at det ”kun” er 1. års
juniorere, men Horsens IC rejste hjem
fra Mårslet Hallen med et nederlag på
94 - 34 i sæsonpremieren. Herefter
var det så TMG’s tur til at tage turen
sydpå for at møde det andet Horsens
hold nemlig Horsens BC som blev
besejret med 83 – 27 og rundede Ry’s
hjemmebane med en sejr på 71 – 39.
Så også her er status 6 point for de
første 3 kampe og en samlet målscore
240 – 100. I næste kamp møder Junior B Odder IF på hjemmebane den
15. november.
Efter et par udsatte kampe var det så
årgangen Drenge’s tur til at indlede
sæsonen. Også her gik turen til Højvangshallen hvor Horsens BC tog
imod og det var som om, at værterne
denne gang havde læst grundigt på
lektien. Vi blev i alt tilfælde sendt retur til Mårslet med et nederlag på 15 –
100. Det skal retfærdigvis skrives, at
Horsens BC fører puljen med 6 point
for 3 sejre og 226 – 50 i scoren. Nu er
for alvor lagt op til et spændende lokalderby når vi hjemme møder BMI
den 14. november, da BMI hjemme
tabte 21 – 56 til netop Horsens BC.

che til gode efter den første kamp,
som i et spændende lokalopgør endte
med en hjemmebane sejr til BMI på
69 – 24. Men turneringen er lang og
trænerduoen omkring holdet er ægte
basketball optimister der tror på fornyet fremgang når AGF kommer på
besøg i Mårslet Hallen den 15. november.
Til gengæld viste Yngste Mini drenge
hvordan det skal gøres. Men ikke
uden sværdslag. Først forsøgte TGF
fra Rønde at sende os til en låst hal, så
var adressen skrevet forkert så
GPS’en sagde ”vend om når det er
muligt…” og så tog hverken formand,
kasserer eller kampfordeler telefonen
da vi desperat ringede rundt. Til sidst
fandt vi hallen, og i en mindst lige så
spændende kamp som turen derud
vandt de hårdt kæmpende drenge fra
TMG med 24 – 22, uha uha. Næste
kamp er heldigvis på hjemmebane
mod Randers BC den 15. november.
Har du lyst til at spille basket, så kig
ned i Mårslet Hallen. Træningstiderne
og kontaktpersoner finder du på vor
hjemmeside
www.tmg-basket.dk

I B rækken vil man ikke være

Også Ældste Mini drenge har revan-

Tidsplan for Mårslet MultiHal

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

2008 Økonomisk indsamling, udsendelse af prospekt og ansøgning om
støtte til Århus Kommune

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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HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00

HalHuset!
Vi har igennem en årrække nu bemandet kiosken i HalHuset med frivillige.
Vi holder huset åbent mandag til torsdag 16.30 til 22.00
Det giver følgende ”vagtplan”:
LIGE UGER
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

A.+ K. Pedersen

16.30-19.30

Inge Helge

Winie Brandstrup

Dorte Mortensen

Per Mikkelsen

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

16.30-19.30

Rene Valente

Kirsten/Uffe Villadsen

Annette Lønskov

Alice Sørensen

19.30-22.00

Jørgen Haunstrup

Elsebeth Haunstrup

Lena Henriksen

H + T Stockholm

19.30-22.00

Flemming Kristiansen

TORSDAG

ULIGE UGER

Så vi mangler desværre stadig et par frivillige til at tage de to ledige vagter:
Mandag i lige uger kl. 16.30 – 19.30 og onsdag i lige uger kl. 16.30 – 19.30.
Vi synes i TMG at det er vigtigt at huset er åbent, idet det er med til at give et godt klubliv.
Det giver også tryghed til både børn og forældre at der altid er en voksen i HalHuset, en man kan tage en snak med
imens man måske venter på at blive hentet, en til at sætte et plaster på og ikke mindst til at holde kiosken åben - alt
sammen noget der styrker en idrætsklub.
Vi har nu igennem længere tid ikke kunnet finde disse frivillige hjælpere selv - så vi håber at vi via Mårslet Bladet kan
finde de sidste – og vi igen kan holde åbent som forventet.
Vi vil selvfølgelig sørge for oplæring til at stå i kiosken, og er også gerne til stede i de første vagter, indtil alt er på
plads og man som hjælper føler sig rustet til at klare vagten selv.
Vi håber på at høre fra dig!
Hilsen

Annette Nørager
86 29 76 67

Kent Pedersen
86 29 98 55
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Gymnastik

TMG Gymnastikafdeling beretter:
I weekenden d. 25. – 26. oktober
mødtes 1500 entusiastiske gymnastik-trænere til
Gymnastikinspiration 2008 i Messecenter Herning.
Gymnastikafdelingen i Mårslet havde 7 deltager med.
Og da vi kom hjem var vi en fed oplevelse rigere:
Vi mødtes lørdag kl. 8.20 i Mårslet for at være med i det
kæmpestore Messecenter i Herning til indkvartering kl.
10.00.
Hallerne var omdannet til store og mindre gymnastiksale
fyldt med springredskaber, musikanlæg, store og små bolde
og andre sjove ting vi skulle prøve.
I nogle af de store haller var opstillet skillevæge der dannede sove-nicher for os deltagere.
Ved tilmelding havde vi meldt os på forskellige inspirations
moduler, så vi alle kunne få nye input på netop de områder
hvor vores interesse og daglige træning er.

Vi kunne vælger mellem 21 gymnastik-, 20 fitness og
sundheds- og 10 foreningsledermoduler.
Emnerne spændte over alt fra Tai Chi, springindlæring
gennem leg, boot camp, mix motion og børnegymnastik
til instruktørrekruttering.
I Hal E havde 24 virksomheder med relation til gymnastikken udstillet. Et mekka for sportstøj interesserede og
for dem der ville se, mærke og prøve de nyeste gymnastik- og springredskaber, store og små.
Vi gik ofte gennem Hal E og drømte om alle de gode ting
vi i TMG gymnastik desværre ikke har råd til..
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I fire moduler af 1½ times varighed
boltrede vi os forskellige steder i hallerne om lørdag.
En times frokostpause, en halv times
eftermiddagspause og ellers 15 min
mellem hver undervisning. Hårdt program J
Kl. 18.45 Bad og omklædning – vær
forberedt på ”trange kår”! Det var der!
Kl. 19.30 til 01.00 Spisning og fest i
Hal H. Musik Sophie Shag.
Og hvis der er noget gymnaster kan,
udover gymnastik, er det at feste og
danse. Vi følte os ret heldige, for natten gav os en time ekstras fest!
(Sommertid – vintertid)
Søndag gav vi os i kast med to undervisningsmoduler, lidt mere trætte efter
kun få timers søvn, men glade og opstemte over det gode arrangement.
Kl. 12.00 fik vi frokost og sagde derefter farvel til Herning og en god inspirationsweekend.
Trods træthed var der en dejlig afslappet stemning i bilerne på vej hjem. Ideer og tanker blev udvekslet. Nu skal vi her
i Mårslet i gang med at give videre hvad vi har suget til os og lært af spændende ting. På den måde får alle vores medlemmer glæde af kurset.
DGI skal have super stor ros for det virkelig gode arrangement. Alt klappede som det skulle, var gennemtænkt og afprøvet.
De ansatte i Messecenter Herning gjorde deres til at Gymnastikinspiration 2008 blev afviklet i en positiv stemning.
Gymnastikafdelingen TMG er klar til at tage af sted igen om to år når der atter arrangeres gymnastikinspiration i Herning.

Hilsen Susanne, Britt, Emil, Bjørn, Andreas, Nis og Bente

Er du 16 år og ældre? Så læs lige her!
TMG gymnastikafdeling har et godt tilbud til dig.
Hver 3. til 4. fredag mødes vores unge instruktøre til gymnastik, spring og hygge i gymnastiksalen og
fredag d. 5. december åbner vi døren så du kan være mere med.
Vi starter med en god gang opvarmning, en leg eller to for at styrke kondien og så er der ellers
mulighed for at boltre sig på alle vores forskellige redskaber. Under kyndig vejledning selvfølgelig.
Vi slutter af med en pizza slice og en cola efter ca. 1½ til 2 timer.
Kan du ikke få nok af alt det sjove, er det mulighed for at være med igen i januar. Herom senere!
Tilmelding er ikke nødvendig.
Men har du et spørgsmål så send en sms til 30 65 47 70, eller en mail til etneb13@gmail.com
Hilsen Emil og Bente
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Hvad er Mårslet Juletræslaug ??
lørdag i advent. En tradition er skabt.
Det er også blevet en tradition at kirken efter juletræet er tændt - at åbne
dørene, for at vi sammen kan synge
julen ind.
Nytårsdag arrangerer Juletræslauget
Nytårsluntningen med afgang fra OK
-tanken kl. 13.30. En frisk travetur
rundt om Vilhelmsborg, ( ca.5 km. ).
Her serverer Juletræslauget saftevand, kaffe og måske en dram. Her
mødes de friskeste af byens borgere.

Mårslet Juletræslaug er et rimeligt
privat sammenrend. Sådan kan man
roligt betegne Mårslet Juletræslaug .
Lauget består af 7 mennesker. Der
findes ingen love eller vedtægter.
Lauget er for nyligt blevet medlem af
Mårslet Fællesråd.
Så langt, så godt !
Det hele startede lige ved år 2000,
dengang man i 8320 Mårslet gennemlevede Væreby/Levebyprojektet, et projekt der blev støttet
økonomisk af Århus kommune.
En af de 5 grupper der arbejdede hed
"Egne Begivenheder". Et noget besynderligt navn kan man syntes her
nogle år efter, men det var gruppens
opgave at understøtte eksisterende
Mårsletbegivenheder, eller måske
opfinde nyt, der kunne gøre Mårslet
lidt festligere at bo i.
En anden gruppe tog sig for eksempel af kommunikation, som siden er
blevet til Mårslet-webben.
Gruppen "Egne Begivenheder " besluttede allerede dengang, at prøve at
forny byfesten i Mårslet, der var gået

noget død i det. Byfesten skulle flyttes ned i byen.
Det blev til det kræmmermarked vi
kender i dag i Bomgårdshaven. Et
særdeles populært og velbesøgt
kræmmermarked endda. Flytningen
fra telt og boldbanerne må siger at
være lykkedes. Også Fodboldens
Venner flyttede nogle år efter til
Bomgårdshaven med deres spisning,
der begynder umiddelbart efter der er
ryddet op efter kræmmermarkedet.
Om søndagen bliver der nu afholdt
friluftsgudstjeneste netop i Bomgårdshaven.
Gruppen "Egne Begivenheder" fortsatte også efter Væreby/Levebyprojektet var afsluttet. Nogle år efter
tog man navneforandring til Mårslet
Juletræslaug, det var helt naturligt,
fordi vi i år 2000 lavede det allerførste
juletræsarrangement i Mårslet, med
musik, fællessang, julemand og slik
til 300 børn. Siden den lørdag i
år 2000 er denne juletræstænding
blevet et fast arrangement den første

Økonomisk ligger Mårslet Juletræslaug lunt i svinget. Hvert år
sælger vi medlemsbeviser à 20 kr.
Heldigvis er der mange af byens beboere, der køber disse medlemsbeviser. Det takker vi for. Disse medlemsbeviser er hele grundlaget for
vor eksistens og vore aktiviterer. Det
hjælper naturligvis også, at vi (og byen ) de seneste år har fået det store
juletræ fra private uden beregning.
Juletræslauget tjener da heldigvis også en skilling på kræmmermarkedet i
byfesten.
Derfor er Juletræslauget heldigvis i
stand til at yde økonomisk støtte til
flere events i Mårslet gennem de
forløbne år. Vi har således nogle
gange givet bidrag til trafikkampagner i byen, gribetænger til Gøre Rent
Dagen i april, blomsterløg til græsplænen foran OK-tanken, og til
Tyvstarten, cykelturen for de ældre i
byfesten, og ikke mindst til træskulpturen i midtbyen som Jørn Rønnov
skar med motorsaven i 2005.
Lige netop i disse dage, medens dette
skrives, overvejer vi en donation til
Multihal-projektet, der kører deres
indsamlingskampagne i øjeblikket.
Med venlig hilsen Mårslet Juletræslaug.
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LILLEJULEAFTEN I HALHUSET
Tirsdag d. 23. december

Traditionen tro holder vi lillejuleaften i HalHuset, så kom og ønsk gamle og nye venner God Jul! Den hyggelige stemning er gratis og der vil være mulighed for at købe
juleøl og Breezers
Vi åbner dørene kl. 20.30 og fortsætter til 01.00.
HalHuset ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår !
På gensyn i 2009.
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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JULETR≠SSALG HOS SPEJDERNE

Traditionen tro, afholder De grønne spejder i
Mårslet juletræssalg lørdag d. 13. december & søndag
d. 14. december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge dage er der åbent fra klokken 10-15.

Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset.
De Grønne Pigespejdere´s Bankospil
Den 8. oktober afholdt De Grønne Pigespejdere et familie-banko, som gav et stort overskud til spejderarbejdet i Mårslet. Tak til sponsorerne, både forældre til spejderne, og firmaerne
Dansk Autohjælp, Fakta i Mårslet, Fiskehallen, Frisørhuset, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, Ken storkøkken,
Konica-Minolta, Kosmetolog Camilla Gebert, Kjer terrazzo, Kvickly i Tranbjerg, Kaae's fisk, Makaro's bageri,
Sminipac, Soul-Hair, SuperBrugsen i Mårslet, TextWise og Treasure-House.
På vegne af De Grønne Pigespejdere
Christian Kaas-Petersen
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Gl¥delig jul og godt nytår
Alle vore læsere, annoncører og Bladets Venner ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Antallet af husstande som modtager bladet er i årets løb vokset med godt 100, så der nu er over 2.000 husstande som
modtager bladet. Og på grund af fuldstændig ublu prisstigninger hos Post Danmark er bladet i det forgange år på absolut tilfredsstillende vis blevet uddelt af Rasmus Salling og hans familie, hvilket vi er særdeles taknemmelige over.
Vi sender en stor tak til alle vore annoncører og Bladets Venner. Uden deres økonomiske støtte ville bladet være ilde
stedt. Alle som har bidraget med stof til bladet skal have en stor tak, og vi opfordrer til at der er flere som vil skrive
noget mere i bladet.
Har du kendskab til noget som sker i lokalsamfundet eller har du en mening om et og andet så skriv til os.

Bladgruppen.
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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