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Er det nu ? er det den rigtige beliggenhed ? – og hvad med trafikken ?
Et forslag om at give tilladelse til at bygge en dagligvarebutik på Mårslet Byvej
er nu sendt i offentlig høring- og DU har nu mulighed for at give din mening
tilkende.
Klik ind på www.aarhus.dk/kommune/lokalplaner - og se på nr. 860 – har du
kommentarer/holdning til det – kan du maile det til pob@aarhus.dk, - så vil det
indgå i den endelige beslutning som Århus Byråd træffer i denne sag.
Mårslet er jo et vigtigt handelscentrum – ikke kun for Mårsletter , men da også
for alle os der bor rundt om Mårslet i de mange små landsbyer, som ikke mere
har bare skyggen af butikker tilbage.
Ønsker vi et samlet handelscentrum eller er fint at der bliver spredt butikker
rundt i Mårslet , således at der er butikker i rimelig nærhed af boligen- og giver
det yderligere trafikale udfordringer – for dem er der jo nok af i Mårslet. Ja –
det er nogle af spørgsmålene i denne sag.
Men uanset udfaldet af denne sag – så er der én ting der nager mig – nemlig det
arkitektoniske. Det er for mig en gåde at en lavprisbutik absolut også behøver at
emme af lavpris arkitektur. I forslaget
til denne lokalplan er der vedlagt en skitse af byggeriet – og den er ligeså fantasiløs som mange andre lignende discountbutikker. Der er bl.a. skitseret en 50 m
lang mur- uden nogen som helst oplivende elementer - det er jamrende kedsommeligt.
Et lokalt eksempel:
Malling - på den gamle stationsplads, som ellers er omgivet af smukke gamle
bygninger – der er der opført en ny dagligvarebutik. Her er der en veritabel grædemur –
ikke kun lang, men også megahøj. Tænk – hvilken smuk plads det kunne have
været – hvis man havde overladt opgaven til én af de meget dygtige arkitekter,
som Århus er så kendt for at huse. (de har jo (desværre)også lidt god tid p.t.)
Jeg har lidt på fornemmelsen at man ”bare” trækker et projekt op af skuffen –
der kan huse de antal m2 der nu er behov for/plads til og de P-pladser som lovgivningen fastsætter – og så lader man 5 og 7 være lige.
Er det ikke på tide med et ”oprør” mod arkitektur – der ikke harmonerer med
det omgivende samfund – men kun ”harmonerer” med egne m2 behov.
ja – jeg spørger bare !!!

Tryk: Werks offset A/S
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Stort og småt fra Fællesrådet
Indsigelse mod kommuneplanen
Fællesrådet har gjort indsigelse mod
kommuneplanen – den fulde ordlyd
kan læses andetsteds i bladet.
Natur- og miljøgruppen har ligeledes
sendt indsigelse - set i deres perspektiv.
Børn og Unge
Den nye afdeling i "Vores Dagtilbud"
kommer til at hedde Nymarken, den
åbner for børneindtag d. 16.3.2009.
Der er ansat personale som begynder
d. 16.2. (pædagogisk leder) og pædagoger der begynder 1.3. og så medhjælpere til sidst.
Natur- og miljø
- Det undersøges, om der er andre
muligheder end græsbeklædning af
rundkørslen på Tandervej.
- Trampestien langs spor to ved stationen trænger til udbedring. Men der
skal findes penge til det.
- Klima- og miljøhandlingsplaner for
Århus Kommune ser umiddelbart
godt ud. Høringsfrist er den 5. februar.
- Vi vil gerne følge op på Folkeparken. Der er sendt en henvendelse til
en repræsentant for grundejerforeningen i området.
- Gruppen mangler flere hænder!

Trafik
- Kurt rykker for processen omkring
VVM undersøgelse i forbindelse med
Beder-Bering vejen.
- Mårslet midtby (repræsenteret ved
Kurt fra FU, Tina Vestergaard fra
Grundejerforeningen Ovesdal og Birthe Jørgensen og Kaj Christensen fra
Mårslet Gamle Bydels Beboerforening) har holdt møde med Trafik og
Veje om trafikdæmpning og midtbyen
i almindelighed og omlægning af vejen ved den gamle busendestation i
særdeleshed. Det var et godt møde,
hvor der blev rykket ved præmisserne
for arbejdet, da kommunen er ved at
æ n d r e
p r a k s i s .
Enden blev, at kommunen "straks" vil
starte på tegneriet - og faktisk har
penge i 2009.
- Helleanlæg ved fodgængerovergangen er umådeligt kompliceret.
Til en start vil Trafik og Veje lave en
samlet beskrivelse af forholdene:
Hvem har (eller fået lovning om) udkørsel til Tandervej? Hvor skal der
være parkering? Hvem har tinglyst ret
på hvad?
I øvrigt:
- Vi skal have købt og distribueret
grus til trampestierne. De er visse steder noget hullede.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
- Belysning bag fakta - Poul rykker
kommunen.
- Belysning ved stikryds ved banen Kurt rykker kommunen igen.
- Cykler, der kommer fra Hulvejen ud
på Eskegårdsvej bliver ikke bremset
før de pludselig er ude på Eskegårdsvej. Kommunen mener det er private
veje og vil derfor ikke røre ved det.
Spejderhus på trekanten ved Brugsen?
De blå Spejdere søger en plads til en
spejderhytte – gerne centralt i Mårslet. FU synes det er vigtigt, at de finder et godt sted og vil gerne hjælpe til
med at finde et egnet sted; men vi
tøver med at lave grøn kile om til andet, hvis der findes brugbare alternativer.
KS/KSM

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Fællesrådets indsigelse mod kommuneplanen
For meget og for tidligt
Mårslet Fællesråd vil med denne indsigelse protestere mod to forhold i
forslaget til Kommuneplan 2009.
Det drejer sig om størrelse og placering af Ny-Malling samt for tidlig
mulighed for udstykning af område
nord for Mårslet.
Ny-Malling
Planstrategien bygger på nogle principper, når det handler om byer som
Mårslet: Løgvæksten skal stoppe - og
landsbyerne skal være tydeligt adskilte af åbent land. Det er gode argumenter, som vi støtter.
Det er så en skam, at den første kommuneplan, der udspringer af planstrategien, har flyttet Ny-Malling helt op
i baghaven af Mårslet.
I forbindelse med processen omkring
planstrategien var der tænkt på to nye
byer syd for Mårslet, nemlig NyMårslet og Ny-Malling. Det var vi betænkelige ved, ikke mindst fordi et
nyt Mårslet i sin udbygning nødvendigvis måtte benytte Mårslets faciliteter. Det er vi ikke klar til de første
mange år, som vi skal bruge på at
komme på omgangshøjde med den
vækst, byen allerede har haft.
Så det var dejligt, at Planstrategien i
sin endelige form kun medtog NyMalling. Desværre er det nu blevet i
en meget nordlig udgave - kun 80 meter fra husene i Mårslet syd-øst.

Ikke alene bliver vi nu alligevel
"ammeby". Den tydelige adskillelse
mellem byerne er helt illusorisk - og
spillerummet for placering af BederBering vejen er kraftigt indsnævret.
VVM-undersøgelsen er dårligt startet
endnu - og hvor vejen bedst kan forløbe er derfor endnu helt ukendt.
Vi vedgår, at der er gode grunde til at
flytte Ny-Malling væk fra sårbare jorder. Vi mener, at der er lige så gode
grunde til at gøre området mindre.
Altså tage den nordlige hat af området, så området nord for Nymarksvej
forbliver åbent land - og den nye bebyggelse, helt i tråd med planstrategiens ånd, bliver mere koncentreret.
Mårslet nord
Mårslet er blevet lovet indflydelse på
byudviklingen, efter at sidste kommuneplan åbnede for en rekordstor udstykning, som prompte blev realiseret. Vi tolker det som et løfte om, at
vi får indflydelse på, hvilke brikker,
der skal ligge hvor i det puslespil,
som en by udgør.
Planstrategien foreskriver - og vi er
stadig helt enige - at puslespillet ikke
skal være større. Mårslet skal blot afrundes. Men denne afrunding er jo så
også et af de få steder, hvor der er
plads til nye brikker.

kommuneplanen betyder (og historien
taler sit tydelige sprog), at ejeren af
jorden kan kræve lokalplaner indenfor et år - og dermed en fastlåsning af
anvendelses-mulighederne. Vi mener,
dette er et løftebrud, og det fjerner effektivt grundlaget for et godt samarbejde om en helhedsplan for Mårslet.
Der er allerede plads til en god del
indflytning til Mårslet uden yderligere lokalplaner i de nærmeste år. Vi
ønsker området taget ud af kommuneplanen - eller at det i det mindste beholder sin status som perspektivareal,
som det netop var beskrevet i Kommuneplan 2001: perspektivareal indtil
tidligst 2013.
I forbindelse med Beder-Beringvejens
vedtagelse blev det besluttet, at der
skal laves en trafikmæssig helhedsplan for Mårslet. Lad os komme i
gang med den, på tegnebrættet og bevillingsmæssigt, i stedet for at stakke
flere problemer op.
Vi synes, det er mærkværdigt, at man
på rådhuset kan købe en rapport for
20 kr. om "Århusmodellen for Borgerinddragelse", der angiveligt handler om "rettidig omhu på et kvalificeret grundlag", og samtidig i kommuneplanen finder projekter, der er helt
hen i vejret.
KSM

At området nord for byen er med i

Hvor er det dejligt at have mange venner
Her den 10.2. hvor der er deadline til
Mårslet-bladet har vi allerede i år
modtaget ca. kr. 10.000 fra bladets
venner. Sidste år modtog vi i alt kr.
16.595.
Det er bare så fantastisk dejligt. Det
tager vi som et positivt udtryk fra bla-

dets læsere, og vi vil gøre vort til at vi
fortsat kan lave et godt blad.
Bladgruppen sætter jo bare det stof op
som vi får leveret fra de respektive
foreninger m.v. og skriver som sådan
ikke artikler i bladet. Så vi vil opfordre alle byens borgere og foreninger

til at bidrage med stof til bladet. Men
det skal jo være noget lokalt og aktuelt for byens borgere.
Tusind tak til Bladets venner for de
fine bidrag. Det både varmer og motiverer.
Bladgruppen
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Ny dagligvarebutik i Mårslet – nu?
Byrådet i Århus har besluttet at sende
lokalplan 860 i offentlig høring. Lokalplanen gør det muligt at bygge en
dagligvarebutik på Mårslet Byvej –
angiveligt en Rema 1000 butik.
Forhistorien
Mårslet Fællesråd blev den 17. april
då. spurgt af Århus Kommune, hvordan vi ville se på, at en dagligvarebutik kunne placeres uden for det centerareal, hvor Brugsen mm. ligger –
butikken skulle placeres på Mårslet
Byvej. FU debatterede sagen, men var
ikke enige om, hvor vidt det var en
god idé. For talte, at det var vort indtryk, at mange borgere i byen gerne så
en dagligvarebutik mere, imod talte
primært at vi helst så, at handelen
samledes i bymidten i forbindelse
med centerarealet. Så er man da i det
mindste forskånet for trafik imellem
de forskellige butikker. Da grunden
imidlertid ligger tæt på den nordlige
rundkørsel, hvor et stort antal mårsletter alligevel kommer i forbindelse
med kørsel til og fra arbejde, og der
kun ville blive tale om trafik i en meget lille del af et blandet erhvervs- og
boligområde, og der desuden ikke er
plads på det nuværende centerområde, var der en overvejende positiv
stemning for at sige ok til udarbejdelsen af lokalplan for området.
Kommuneplanen
Da Forslag til Kommuneplan 2009
kommer i offentlig høring fremgår
det, at der ”i dialog med Mårslet Fællesråd i næste kommune-planperiode i
2010 – 2013 udarbejdes en helhedsplan som grundlag for overvejelser

om eventuelle afrund-inger af Mårslet
…”
Rådmanden
Da en dagligvarebutik er en så væsentlig del af byens struktur, skrev
Fællesrådet straks til rådmand Peter
Thyssen for at få ham til at skrinlægge projektet indtil den omtalte helhedsplan skulle laves. Det var rådmanden imidlertid ikke indstillet på.
Han skriver: ”at vi gennem den offentlige proces omkring lokalplanforslaget skal høre, hvordan borgerne
stiller sig til en butik det pågældende
sted”.

lokalplan860.pdf . Fællesrådet vil gøre indsigelse med henvisning til, at en
så vigtig brik som en dagligvare-butik
ikke bør placeres umiddelbart forud
for en helhedsplan for Mårslet. I en
sådan situation må der først ses på alternative placeringsmuligheder.
Demokratiets røst
Resten er op til dig! Du kan blive hørt
ved at skrive din mening til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10,
8100 Århus C, E-mail:
pob@aarhus.dk, senest den 25. marts
2009.
Keld Schmidt-Møller

Lokalplan 860
Det er så der, vi er nu. Lokalplanen er
sendt i høring med høringsfrist den
25. marts. Den kan f. eks. læses på:
ma a r s l e t . n e t / l o k a lt / ark iv/2 009 /

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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MÅRSLET
EGNSARKIV
er åbent for alle interesserede.
Har du brug for at undersøge noget i Egnsarkivet - eller måske et besøg - er der altid en mulighed den anden onsdag i hver måned fra kl.
16:00 til 17:30.
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for orientering og samtale
og evt. modtagelse af arkivmateriale.
Alle er velkomne.
Næste gang er det onsdag den 11. marts
Udenfor åbningstid er man velkommen til at
kontakte
Hans Møller, 8629 0295 eller
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680
Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet
Egnsarkivs hjemmeside:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet
HUSK GENERALFORSAMLINGEN
fredag den 6. marts kl. 18 i Borgerhuset hvor
foreningen er vært ved en efterfølgende festmiddag for medlemmerne. Pris 75 kr. incl.
drikkevarer.
Tilmelding til Else Svendsen tlf.: 8693 6038
eller Jørgen Lauritsen tlf.: 8629 3411

Billedet er fra Hørret. Det er gården ”Hørret Overgaard, Højballevej nr. 11. Billedet , der opbevares i Mårslet Egnsarkiv, har en
tekst på bagsiden, hvoraf det fremgår at barnet er Agnes Jensen.
Men hvem er de andre personer? Ved du det så send en mail til
erik.moldt@gmail.com
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LIONS CLUB støtter Mårslet MULTIHAL

Kurt Kirkedal Laursen fortalte kort om
ideen med Mårslet Multihal.

Lørdag den 7. februar fejrede
LIONS CLUB Beder-Malling
deres 25 års jubilæum ved bl.a. en
uformel reception i Vilhelmsborg’s
flotte herskabsstald.
I forbindelse med jubilæet uddelte
club’en midler til foreninger og institutioner i deres lokalområde.
I alt uddelte Lions Club kr. 125.000
og blandt de begunstigede var
MÅRSLET MULTIHAL med kr.
15.000.
Mårslet Multihal – som var den enkeltforening der modtog det største
bidrag – var repræsenteret ved Kurt
Kirkedal Laursen og Svend-Ove Christensen.
Kurt glædede sig over, at projektet
også havde opbakning udenfor Mårslet, og kunne til de fremmødte fortælle, at projektet er kommet godt fra
start og indsamlingen gik fremad
trods tiden vi lever i.

Kurt K. Laursen ses her sammen med
præsidenten Knud S. Thisgaard for
Lions Club Beder-Malling
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Dråben
Marts er den første forårsmåned, selv
om det måske ikke lige føles som
forår, og den kan snyde med lidt frost
om natten. Det kan gå ud over blomster, som har fået lidt for meget forårsfornemmelse. Men man kan begynde at forberede sig til livet i haven igen. Og husk: Frem med havemøblerne søndag d. 28 marts, sommertid begynder.
Der er allerede en del planter, der er i
fuld gang med blomstringen. Der er
erantis, vintergæk og krokus, og der
er den gule Kirsebærkornel, som står
med grene fyldt med små gule blomster. Og meget andet er på vej.
Den første sommerblomst, du kan
plante ud, er stedmoder. Den kan
godt plantes ud nu. Skulle det blive
frost, er det eneste, der sker, at de
blomster, der er længst fremme, visner bort, men lige så snart det igen
bliver nogle få plusgrader, skyder der
nye blomster frem.
Stedmoderblomster holder sig pæne
hele foråret.
Mange grene kan også tages ind til
drivning. Kirsebærgrene, æblegrene og mange andre. Nogle drives for blomsternes skyld og andre
for de sarte grønne blade.

Haven tilbyder masser af god motion allerede i marts måned. Så snart
forårstemperaturen begynder at stige,
kommer der liv i ukrudtet. De små
planter myldrer frem, og det betaler
sig at være over dem med det samme. Dels er de lettere at få has på nu,
mens de er små, dels undgår man, at
de når at blomstre og kaste en masse
frø, der bliver til endnu flere ukrudtsplanter.
Beskæring af løvfældende træer og
buske er også et godt job i marts. Det
er nemt, mens grenene endnu er bare,
og knopperne er nu så store, at de afslører, om de indeholder blomster eller kun blade. Fjern døde og sygdomsramte grene og ret op på buskenes facon efter sneskader. Det er
nemmest at se, hvor der skal skæres,
før de springer ud.
Citronsommerfuglen er en rigtig forårsbebuder, og ofte er det den første
sommerfugl, der flyver om foråret.
Det sker normalt i marts. Med sin
flotte gule farve og flagrende flugt er
den let at få øje på. Det er de citrongule hanner, der viser sig først. De
hvidgule hunner kommer et par uger
senere. Citronsommerfuglen er almindelig i hele landet. Den strejfer
vidt omkring og kommer hyppigt på

besøg i haver for at suge nektar fra
de tidligste forårsblomster.
Æble- og pæretræer giver bedre
frugt, hvis de beskæres. Her fjernes
de unge lodrette skud for at give lys
til de mange frugter nedenfor. De
små knopper på det lange lodrette
skud bliver kun til blade, mens de
store knopper på de små krogede grene bliver til både blomster og blade.
Når grenene klippes lige over de store knopper, får frugterne lys og dermed masser af smag og flot farve.
De fleste holder meget af Lathyrus
(ærteblomst), og efterhånden kan
man få rigtig mange slags, både hvad
angår farve, højde og duft. For at få
rigtig gode, blomsterrige og sunde
planter er opskriften: På med tøjet og
ud i haven. Find en flamingokasse
eller lignende og fyld den med såjord. I med frøene og dæk dem godt
og sæt så kassen et beskyttet sted i
haven, hvor der er mest lys. Det er
nemlig sådan med Lathyrus, at de
gerne vil have en kold periode, inden
de skal i gang med at gro.
Karin Bredmose
Björnsson
Natur-og miljøgruppen
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Indskrivning til
børnehaveklassen 2009/2010
Ved indskrivningen den 13. og 14.
januar blev der indskrevet 72 børn til
kommende børnehaveklasse. Det er
umiddelbart kun til tre klasser. Jeg
tror dog stadig på, at det bliver fire
små klasser, da der kan komme flere
elever. Det endelige antal klasser vil
først være sikkert omkring maj
måned.

Læringsstile
Læringsstile er et af skolens
fokusområder i den lokale udviklings
-plan for skoleåret 08/09. I den forbindelse afholdes to arrangementer for
det pædagogiske personale i form af
en aften og en lørdag.
Målet med arbejdet med læringsstile
er:
- at det pædagogiske personale
får teoretisk viden om
læringsstile
- at der bliver fundet
muligheder for afprøvning af
forskellige arbejdsmetoder
og tilgange til viden hos
eleverne
- at læringsstile bliver et
pædagogisk redskab til brug
for elevernes læring

Marianne Schmidt, der er oplægsholder de to dage, var upervisor for Per
Havgaard i udsend-elsen ”Plan B” og
stod for lærernes kursus på Gauerslund
Skole, som med-virkede i udsendelsen
” En skole i ver-densklasse på 100
dage”
Populært betyder læringsstile, at man
finder frem til den måde, den enkelte
elev bedst lærer på inden for de fire
genre: At se, at høre, at føle eller at
gøre/bevæge sig.
Arbejdet med læringsstile kan bl.a.
bruges i forbindelse med undervisnings
-differentiering og giver bedre muligheder for at styrke levernes tilgang til
læring.

Skolefest
I år afholdes skolefesten onsdag den 1.
april for 0.-4 kl. og torsdag den 2. april
for 5.-9.kl. Musicalen, som eleverne
på 6. årgang opfører, hedder ” Prins
Swing og Prins Rock” og skulle efter
sigende være en mild parodi på
kongehuset. De øvrige aktiviteter vil
fremgå af programmet, som udkommer
senere.

Uddannelsesvejledning for
6.klasserne
Vi har igennem flere år haft en tradition med, at 6. klasserne laver en virk-

somhed i samarbejde medkonsulenter
fra LO, hvor de skriver ansøgning og
kommer til ansættelsessamtale.
Derefter arbejder de med fremstilling
af et produkt, salg og regnskab. De
tidligere år har det drejet sig om bolschefremstilling, hvilket vi gerne
ville have ændret. I år har klasserne i
samarbejde med kantinepersonalet
fremstillet sunde madvarer, som derefter er blevet solgt i kantinen.
Eleverne fra 6.b har selv beskrevet
deres oplevelser og erfaringer her i
bladet.

Udbygning af skolen
I processen med at beskrive vores
ønsker i forbindelse med nybygning
af fælleslokaler, pædagogisk læringscenter og flytning af musiklokalet har
vi ønsket at få så mange kvadratmeter som muligt for pengene.
Derfor har vi fraveget ønsket om at få
det pædagogiske læringscenter
(biblioteket) placeret i atriumgården
ved glasgangen, da det er en meget
dyrere løsning. I stedet vil det sandsynligvis blive en hel ny tilbygning i
forbindelse med A-huset, der hvor
pedellens hus ligger nu. Det nye
byggeri forventes klar til brug ved
starten af skoleåret 2010/2011.

HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Indlæg ved skolebestyrelsen
v/ Erling Sørensen, formand skolebestyrelsen
Et nytår – og skoleudvidelse

ser skal dækkes.

Et nyt år skal til at begynde - ikke et
nyt skoleår, for det er vi halvt igennem, men på mange måder er der tale
om en ny begyndelse. Det første synlige på noget nyt på skolen vil sikkert
være indvielse af de totalt renoverede
fysik- og biologilokaler – der forventes åbnet for undervisningen omkring
vinterferien.
Dette skulle gerne være det første - af
en række projekter der renoverer - og
moderniserer vores lokale skole.
Hertil kommer den længe ventede
udbygningsplan med tilførsel af flere
fælleslokaler samt et helt nyt pædagogisk servicecenter og nye musiklokaler. Ifølge Århus kommune er der
den aktuelle tidsplan og rammen
herfor, at en kommende udbygning
kan stå færdig i slutningen af skoleåret 2009/2010. Nu er den indledende
fase ved at være tilendebragt – og så
vil vi fra Skolebestyrelsen gøre vort
til at baglandet bliver holdt op på de
løfter der hidtil er givet.
Der er mange ildsjæle i byen der
arbejder for Multi Hal projektet og
dette arbejde fortjener fuld opbakning. Fra skolens side håber vi, at alle
mulige interessenter omkring et projektet kender deres besøgelsestid, når
de væsentlige beslutninger løbende
skal træffes. I takt med at, også skolens, behov for speciallokaler ændres,
skal vi være opmærksomme på de
åbenlyse fordele ved at danne fælles
front når de kommunale lokalinteres-

Trivsel og sundhed
Trivsel og sundhed er overskriften på
et af Skolebestyrelsens højt prioriterede fokusområder i 2009. Herunder
ligger udformningen af en sundhedspolitik der dækker områder som lokal
trivsel, krop og bevægelse, fysiske
rammer såvel indendørs som udendørs,
kostpolitik – mad og vaner samt indeklima for støj og hygiejne.
Tredje lørdag i januar har skolebestyrelse det årlige heldagsbestyrelsesmøde, hvor et af hovedemnerne netop er
trivsel og sundhed. Der vil henover
resten af skoleåret blive arbejdet med
et projekt med arbejdstitlen ”Sammen
mod mobning”.
Desværre er der også i Mårslet børn
som ikke altid føler det rart at komme i
skole når der mobbes og det vil vi i
skolebestyrelsen forsøge, at være obs
på ved at formulere rammer og strategier for antimobning.

Rummelighed og integration
Vi har i snart 2 år haft tilgang af tosprogede børn især i de mindste klassetrin og netop erfaringerne fra den forløbne periode blev vendt på et møde
med klasseforældrerådene i oktober
måned. 8 klasser var repræsenteret på
mødet, hvor også Jesper Holme, der er
konsulent ved Videncenter for integration deltog.
Jesper Holme, der har stor faglig viden

og indlevelse på området, er med til
at afklare og svare på spørgsmål fra
alle deltagere. Spørgsmål man er
usikre på. Det handler eksempelvis
om børnenes kulturelle baggrunde,
deres sociale status og om det at skulle indgå i nye fællesskaber (… det at
komme til Mårslet Skole).
En afvejning af såvel positive som
negative eksempler i forløbet hidtil
giver et overvejende positivt resultat
og på mødet kom man frem til 3
punkter/spørgsmål der blev debatteret:
• Hvordan kan vi som klasseforældreråd støtte op omkring de tosprogede forældres deltagelse i sociale arrangementer ?
•

Hvordan er skolen ”klædt”
på til at modtage denne gruppe børn ?

•

Hvad kunne gøre mødet med
denne gruppe børn og deres
forældre nemmere ?

Skolebestyrelsen tager ideerne og
svarforslagene fra mødet med i det
videre arbejde og følger op på møderækken med klasseforældrerådene.
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN

SFO-konference
Lørdag d. 24 januar var størstedelen
af personalegruppen på SFO- konference, et arrangement for alle SFOér i
Århus Kommune. Dagens første oplæg var ved fremtidsforsker Annemarie Holst, hun talte blandt andet om
de udfordringer fremtidens samfund
bringer. Den anden oplægsholder var
Svend Erik Schmidt, kendt blandt andet fra programmet ”Verdens bedste
skole på 100 dage”. Han gav en underholdende indgangsvinkel på begrebet læringsstile og på vigtigheden
af at bruge det som et redskab i nutidens og ikke mindst fremtidens folkeskole.

Nye medarbejdere
I 0. klassesgruppen er Peter Lyng
Togsverd blevet ansat og Lissi Lykke
Eskildsen er ansat på Asgaarden,
begge i pædagogstillinger. Derudover
har vi fået tre nye praktikanter i huset; Merete Holmgaard i øvelsespraktik og Martin Hummelgaard i 1. lønnet praktik, begge er i
1.klassesgruppen. Den sidste, Jakob
Krogh, skal have sin 2. lønnede praktik hos 2. klasserne. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde med
dem.

Personalemøder

Her i foråret vil der være forskellige
tiltag i forhold til vores pædagogiske
virke. Vi skal blandt andet høre oplæg
omkring inklusion af børn med handicap, hvilket er blevet meget relevant
efter fusionen med Fritidshjemmet.
Derudover vil en læge fra Videnscentret give os redskaber vedrørende stresshåndtering, vi satser ikke
på, at det bliver alt for relevant..

Torsdag d. 29. januar havde 3. klasserne aftenåbent og det blev fejret
med maner. Aftenens tema var åben
scene, hvor børnene kunne optræde
med sang, dans, teater eller hvad
hjertet nu lystede. De havde en rigtig
hyggelig aften, med masser af hygge,
fine optrædener og et fantastisk publikum.

Vintergrillfest i Galaxen
Projektuger
I uge 5 og 6 havde 1.klasserne et par
uger med fokus på dyr. De var på mange ture, blandt andet til Beder Landbrugsskole. Her så de blandt andet køer
der blev malket og spændende dyr som
varaner, papegøjer og fugleedderkopper, hvilket kunne spærre nogle øjne
op..

FIFA-turnering
Fredag d. 23.januar startede 3.-4. klasserne en årlig PS3 FIFA-turnering op.
Det foregik på storskærm, og der var
ægte landsholdsstemning med bannere,
konfetti og popcorn. Årets vinder blev
Kristian Andersen fra 4.D.

Aftenarrangement på Asgaarden

Fredag d. 30. januar havde
2.klasserne deres årlige vintergrillfest. Vi skulle konkurrere mod håndboldherrernes semifinale ved Verdensmesterskabet, så vi valgte at sætte storskærm op, hvilket lokkede rigtig mange til. Derudover optrådte 12
af byens sejeste drenge i et drengekor
og sang blandt andet Nationalsangen,
så ikke et øje var tørt. Det var en rigtig hyggelig aften, vi glæder os allerede til den næste..
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Forældrefolder rundt til alle
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner

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

Nu burde alle have modtaget en fiks A-5 folder, der i en frisk, kort form giver et
portræt af støtteforeningen Mårslet Skoles Venner.
Folderen har to formål: Dels at informere om MSV’s arbejde og dels at motivere
endnu flere end de nuværende 203 familier, som har indbetalt det frivillige kontingent på 95 kr., til at støtte MSV. Jo flere, der bakker MSV op, jo bedre muligheder har vi for at give dit barn nogle særlige oplevelser i skoletiden i samarbejde
med lærergruppen.
Bestyrelsens fire medlemmer brugte sit seneste møde til at lægge forårsplanen for
aktiviteter klar. Vi bevilgede samtidig 2.250 kr. til det efterhånden årlige besøg af
stand up-foredragsholderen Søren Lynge. Han fortæller 8. årgang sin egen historie med alkohol, stoffer og kriminalitet på en måde, der giver de unge et tydeligt
billede af konsekvenserne af et forkert valg.
Vi har udskudt DGI’s Legepatruljes besøg hos de yngste årgange til foråret, så de
kan lege gamle idrætslege udendørs.
Vi er på vej med et par timers wellness-formiddag for 7.årgang, hvor de ikke bare
masseres og sminkes, men også lærer om skadelige stoffer i sminken, i hårgeléen
osv. De lærer også om alternative produkter.
Desuden er vi i samarbejde med lærerne på vej med et udfordrende besøg i DGIHuset, hvor 3.-4. årgangenes elever skal prøve at klatre op ad vægge.
Sidst med ikke mindst lancerer vi snart en konkurrence om et nyt logo til Mårslet
Skoles Venner for de unge i de tre ældste årgange. Anledningen er MSV’s 40 års
jubilæum, så vi glæder os til at præsentere det nye logo hen på foråret.

LO food

Telefon: 87139640
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
bohv@aarhus.dk
Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen

I uge 5, tirsdag og onsdag havde 6.b og halvdelen af 6.a en opgave, hvor vi Ungdomsskolen
skulle lave sund mad til skolen. To børn fra 6.b fortæller hvordan det var.
Leo fra LO kom tirsdag den 13/1 og fortalte om, hvad vi skulle lave, og hvordan
vi skulle lave maden til den næste uge. Vi skulle lave burgere, smoothies, sandwich, tomatsuppe, madbrød og frugtsalat. Han fortalte også om, at vi skulle lave
en jobansøgning, og han fortalte også, hvordan vi skulle komme ind, når vi skulle
til jobsamtalen. Der var tre forskellige slags jobs, vi kunne vælge imellem. Runnere som skulle aflevere maden fra hjemkundskabslokalet til kantinen og hjælpe
kantinen med at sælge maden, Catere som skulle lave maden, en teamleder som
stod for at holde orden i sin gruppe og en køkkenchef som skulle have overblik
og orden over hele køkkenet. Tirsdag morgen da vi skulle starte projektet, skulle
vi have både hårnet og forklæder på. Vi startede lige, da vi kom ud i vores grupper. Caterne havde lidt stres på, mens Runnerne ikke havde så meget at lave i
starten. Da der var 5 minutter til, at alt maden skulle afleveres, var der stres på,
fordi vores køkkenchef havde sagt, at der skulle laves 25 smoothies til det første
frikvarter, men der skulle have været 25 smoothies i alt til begge frikvarterer.
Men det var nogle hyggelige dage.
Skrevet af: Søren Holste og Clara Andrea Leth Risum 6.b

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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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn - Marts 2009

Fadervor – i skole, kirke og hjem
af sognepræst Hanne Davidsen
Der har været en voldsom debat om
det er i orden, at Fadervor bliver bedt
i folkeskolen. Debatten blev sat i
gang af en af de ateistiske foreninger i
Danmark, hvilket resulterede i, at især
disse foreninger fik en vældig omtale!! Men det betød også, at mange
blev udfordret til at tage stilling.
Fadervor i hjemmet.
Fadervor hører hjemme i hjemmet.
Den er vor barnebøn, men den er også
meget mere end det. Fadervor stammer ifølge evangelierne fra Jesus selv
og er blevet ført videre op gennem
historien fra slægt til slægt.
Forældre har bedt bønnen med deres børn som morgenbøn og sikkert
især som aftenbøn. Det er den bedste
bøn, der findes!! Den rummer det hele: bøn om det nære, det daglige brød,
om beskyttelse mod til onde og hjælp
til at modstå fristelser; bøn om det
kommende, at Gud engang vil gøre
alting godt, så vi kan leve i håbet; bøn
om tilgivelse og vilje til selv at tilgive
andre; og endelig fortrøstning om at
vi er i Guds hånd og vil lade hans vilje ske.
Som barn lirede vi den nok ofte bare af; men den gav alligevel en dejlig
tryghed og ro, og vi kunne lægge os
til at sove uden bekymring.
Som voksen kommer den på læben,
når vi i forskellige situationer når til
vor grænse for kontrol, og vi må se
vor afmagt i øjnene. Da bliver bønnen
en henvendelse til Gud om at tage
over.
Fadervor i kirken.
Både ved barnedåben og ved nadveren indgår Fadervor som et fast led.
Barnet får Fadervor som gave ved
dåben og ved nadveren mindes vi
voksne om, at det stadig er godt at
hvile ved et Fadervor at bede. Fadervor bedes ofte i kirken som en fællesbøn, hvor alle beder med højt. Bøn-

nen bliver på den måde stærkt fællesskabsstiftende. Den er en arv, vi vedkender os, og som vi lader os bære af.
Fadervor i skolen.
Nu er skolen ikke forkyndende og
skal heller ikke være det. I skolen er
man kundskabsformidlende, men der
arbejdes også med livsanskuelser,
eksistentielle spørgsmål og etiske problemstillinger.
Bøn kan også komme på skemaet.
Man kan tale om bøn, men man beder
ikke bønner i skolen, heller ikke Fadervor. Sådan er det de fleste steder.
Men inviterer kirken skolens børn til
gudstjeneste, så kommer man ind i et
rituelt rum, hvor bøn og forkyndelse
hører til. Det må så være en frivillig
sag, om børnene skal deltage i sådanne arrangementer (som f.eks. skolens
juleafslutning i kirken).
Religion i det offentlige rum.
Ønsket om fra ateistisk side at udrydde Fadervor fra skolens praksis
skal ses i et større perspektiv al den
stund at Fadervor jo rent faktisk ikke
bedes i ret mange folkeskoler i dag.
Det ærinde man egentlig er ude i,
er at udrydde religion af det offentlige
rum. Det projekt er jeg helt uenig i.
- For det første kan det slet ikke lade
sig gøre uden at begå overgreb.
- For det andet ville en sådan renselse gøre det offentlige rum tomt og
farveløst.
Skulle der så indføres et religionspoliti, der på stalinistisk vis skulle
holde øje med alle synlige religiøse
udtryk på gader og stræder, i offentlige bygninger og i butikker.
Jeg ser for mig en hær af kinesiske
arbejdere i de samme kedelige arbejdsdragter - grå streng ensretning.
Og hvad med de religiøst begrundede klædedragter – ja, tørklædedebatten har jo været intens.
Men jeg mener, at så længe klæde-

dragten ikke hæmmer den personlige
udfoldelse, og så længe vi kan se hinanden ansigt til ansigt, så må folk
klæde sig i, hvad de vil.
Og hvad med smykker? Skulle det
så være slut med at gå med
kors/Thors hammer/stjerne osv. om
halsen?
Hvad med kalenderlys, julehjerter,
adventskrans og påskeæg – skal det så
også være forbudt i butikker og skoler?
Må taxachaufføren ikke have en
rosenkrans hængende i bilen osv.
osv.?
Vi lever i et multireligiøst og multikulturelt samfund. Det kan ikke benægtes, så lad dog mangfoldigheden
få lov at folde sig ud på demokratiets
præmisser.
Så, Fadervor i skolen? Ja, hvis den
demokratisk valgte skolebestyrelse
kan blive enig om det.
Vi bøjer os for demokratiets afgørelse. Og passer så ellers vores i kirke og hjem.

Foto: Jørgen Lauritsen
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UNGDOMSGUDSTJENESTE

MØDE FOR KONFIRMANDER
OG FORÆLDRE

Der afholdes ungdomsgudstjeneste
i Mårslet Kirke:

torsdag den 12. marts kl. 17:00.
Temaet er:
KAMP OG KÆRLIGHED!
Alle længes efter kærlighed og anerkendelse, alle kender til kampen
om at få lov til at være med i fællesskabet.
I gudstjenesten viser og fortæller
vi, hvad Jesus har at sige om disse
ting.
Konfirmanderne kommer til at deltage aktivt i gudstjenesten ved at opføre et lille drama, læse (selvformulerede) bønner og prædike.
Kirkens kor medvirker også.
Gudstjenesten henvender sig til især
børn og unge, men alle er naturligvis
velkomne.

FRI
Sognepræst Hanne Davidsen holder
fri 14.-15.3.
Embedet passes af sognepræst Anne
Vejbæk, Astrup, tlf. 8692 7454

KIRKEBIL
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
og ved andre arrangementer kan
ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Henvendelse til kirketjener fru Lis Nissen senest fredag
kl. 8:30 på tlf.nr. 8629 8190.

FORÅRETS STUDIEDAGE OM
JESUSSKIKKELSEN
I rækken af forårets 4 studiedage er
vi nået til den fjerde og sidste.
Lørdag den 21. marts kl. 9:30

7. a og 7. c:
Tirsdag den 24. marts kl. 19 - 21
ved sognepræst Hanne Davidsen.
.

7. b:
Onsdag den 25. marts kl. 19 - 21
ved sognepræst Jette R. Christiansen.
Der vil på disse møder blive orienteret om konfirmationen generelt og informeret mere specifikt om konfirmationsgudstjenesten.
Desuden vil en række praktiske
spørgsmål bliver besvaret.
I pausen bydes på en lille festlig forfriskning.

HYGGEKLUBBEN
i
MARTS:
”Sukkersyge og
Nordisk Folkemusik”

KIRKETIDER I MARTS
SØNDAG d. 1. marts kl. 10:00
1. søndag i fasten
Matt 4,1-11
HANNE DAVIDSEN.
SØNDAG d. 8. marts kl. 10:00
2. søndag i fasten
Matt 15,21-28
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 15. marts kl. 9:00
3. søndag i fasten
Luk 11,14-28
ANNE VEJBÆK
SØNDAG d. 22. marts kl. 10:00
Midfastesøndag
Joh 6,1-15
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 29. marts kl. 11:30
Mariæ bebudelsesdag
Luk 1,26-38
JETTE R. CHRISTIANSEN
Kirketider i april:
Søndag d. 5. kl. 10:00 + 14:00 HD
Torsdag d. 9.
kl. 17:00 HD
Fredag d. 10.
kl. 10:00 HD
Søndag d. 12.
kl. 10:00 HD
Mandag d. 13.
kl. 10:00 OD
Søndag d. 19.
kl. 10:00 HD
Søndag d. 26.
kl. 10:00 HD

Torsdag den 12. marts kl. 14:00
1. del: Henry Bleeg, biokemiker, fortæller om sukkersyge og det, den så
snigende, umærkeligt gør ved kroppen. Hvorfor er det så vigtigt at holde
øje med den i tide?
2. del: To medlemmer af Ramsbjerg
spillemændene fra Over Randlev vil
spille og fortælle om Nordisk folkemusik.
Helge Kristoffersen på harmonika
og Henry Bleeg på violin

KILDEVANG
Onsdag den 4. marts kl. 14:30
afholdes der gudstjeneste i dagligstuen. Vi begynder som sædvanlig
med en kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 14. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.
HUSK SØNDAG DEN 1. MARTS
hvor Folkekirkens Nødhjælp arrangerer sogneindsamling over hele landet til fordel for Verdens sultne.
Tag godt imod indsamlerne når de
dukker op til din dør!

i Sognehuset i Mårslet.
Lektor Lise Gotfredsen, Hadsten,
har kaldt sit fordrag
Fra Jellingesten til Isenheimeralter / Krucifiksets forvandling
Der serveres en kop kaffe eller the
og et rundstykke.
Deltagelse koster 25 kr.

MENIGHEDSRÅDSMØDE

MANDAGSCAFÉEN

Onsdag d. 18. marts kl. 18:30 - 22
(Kirkesyn kl. 15:00)
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen.
Navne og billeder på medlemmerne
kan ses på kirkens hjemmeside:
http://maarslet-kirke.dk (MR)

Mandag den 9. marts kl. 9:30
Cafeen i Sognehuset er åben fra kl.
9:30 til 11 med frisklavet kaffe, the
og rundstykker. Kom og få en hyggelig snak i samvær med andre fra
Mårslet! - Og så er det helt gratis!
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En aften med Kåre Norge i Mårslet Kirke
Danmarks vel nok mest kendte klassiske guitarist, Kåre Norge, præsenterer ved denne koncert sin sidste CD
”VIVA LA MUSICA”,
som er nr. 18 i rækken.
CD’en udkommer den 2. marts
2009, og koncerten i Mårslet Kirke
bliver således den første efter udgivelsen, hvor man kan høre musikken
live. Et rigtigt scoop.
CD’en kan selvfølgelig, sammen
med de 17 øvrige i rækken, købes signeret - i forbindelse med koncerten.
Der er adgang fra kl. 15:30.
Foto: Jørgen Lauritsen

Værd at vide:

Entré 50,00 kr.
Det er nu muligt at se kirkesiderne på nettet, allerede fra den 10. i måneden forud. Klik ind
på Mårslet Kirkes hjemmeside: maarslet-kirke.dk og gå til Kirkesiderne i ”ARKIVET”

Kirkelig statistik for 2008 for Mårslet Sogn. (maarslet-kirke.dk - Info)
2008

2007

2006

Fødte

49

66

37

Døbte

76

66

39

Navngivne

15

8

4

Døde

22

33

42

Jordfæstelser

6

9

11

Bisættelser

17

19

22

Vielser

17

14

13

Kirkelig velsignelse af ægteskab

6

3

2

Konfirmerede

70

64

73

Minikonfirmander: Forår 2008 (2 hold)
Efterår 2008 (2 hold)

33
24

62
28

66

Udtrædelser af folkekirken

13

6

16

Optagelser/genoptagelser i folkekirken

2

5

1

Navneændringer
Navneændringer på bryllupsdagen

21
27

45
15

90

Og hvad kommer børn så til at hedde i dag ? Selv om grundlaget er lille, er
det interessant at se, hvordan de gode, gamle navne vinder frem. De populæreste navne i Mårslet Sogn i 2008 var for pigernes vedkommende
Anna, Emma og Johanne, - og på drengesiden var det Sofus.

Mårslet Kirkes hjemmeside opdateres
ikke bare med aktuel, kirkelig relateret
information. I ”ARKIVET” findes blandt
meget andet en næsten komplet samling
af konfirmationsbilleder gennem de sidste
46 år, fra 1962 til 2008. Klik ind på
maarslet-kirke.dk
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INDRE MISSION

Onsdag den 11. Marts kl. 19.00
viser vi filmen ”Luther”.
Luther er et actionfyldt drama om
en af historiens væsentligste revolutionære perioder, da middelalderen banede vej for renæssancen, og en
mands overbevisning havde styrke til
at forandre verden.
Filmen er provokerende og mere
end blot en historisk film.
Efter filmen, bliver der mulighed
for debat, med udgangspunkt i filmens budskab.
Onsdag den 25. Marts kl. 19.30
”Myter og fordomme om Indre
Mission”
foredrag ved lektor i kirkehistorie,
Kurt E. Larsen.
SOGNEHUSET I MARTS
Søndag d. 1.marts kl. 10:00
Koordination af sogneindsamlingen.
Folkekirkens Nødhjælp
Mandag d. 9. marts kl. 9:30
Mandagscafé
Onsdag d. 11. marts kl. 19:00
Indre Mission (Filmen ”Luther”)
Torsdag den 12. marts kl. 14:00
Hyggeklubben
Onsdag d. 18. marts kl. 18:30
Menighedsrådsmøde
(Kirkesyn kl. 15:00)
Onsdag d. 25. marts kl. 19:30
Indre Mission
2

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
kl. 11: Babysalmesang (uge 8 - 15)
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)

ADRESSER

”Nogle tror vist nok, at Indre Mission
er en særlig religion for vestjyske fiskere - præget af mange lovbud og
leveregler”.
I sit foredrag vil lektor Kurt E. Larsen, der er tidligere sognepræst i
Vestjylland, tage disse opfattelser op
til kritisk revision ud fra sin egen
forskning i emnet.
Emnet har også en lokalhistorisk
vinkel, idet Indre Mission på et tidligt
tidspunkt kom til egnen syd for Århus, hvor landets første missionshus
da også blev bygget.
Begge møder finder sted i Mårslet
Sognehus, Obstrupvej 4 A

BØRNEKLUBBERNE
Mariehønen
er legestuen i Sognehuset hver mandag kl. 16:15 - 17:30 for børn op til 6
år .
Vil du vide mere så kontakt evt.:
Jette Kristoffersen,
tlf. 8628 9965 eller
Susanne Lunderskov,
tlf. 8621 2186
Lærkereden
er for alle børn fra BH klasse til og
med 3. klasse. Vi synger, hører en
fortælling fra bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter.
Sognehuset, mandag kl. 16:15-17:30.
Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge,
tlf. 8629 5002
Mette Nørgaard Pedersen,
tlf. 8629 7155
Jørgen Knudsen,
tlf. 8629 1097
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 fås i Sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:
Anders Kristoffersen,
tlf. 8628 9965
René Lunderskov,
tlf. 8621 2186

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.
SOGNEPRÆST
Jette Rosenberg Christiansen (JRC)
Tiset Præstegård
Tlf. 8692 7330
jrc@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn (PL)
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen (LF)
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
PRÆSTESEKRETÆR
Henny Margrethe Bauning (HMB)
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
SOGNEMEDHJÆLPER
Mette Bugge (MB)
Tlf. 2216 6792
mb@maarslet-kirke.dk
KIRKETJENER
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
se evt. maarslet-kirke.dk (kontakt)
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Påske - Leg og Latter!
Aktivitetsudvalget under Mårslet Menighedsråd indbyder til et festligt påskemåltid

fredag den 27. marts 2009 kl. 17:30
Årets tema er: Påske – Leg og Latter! For påskens budskab er virkelig et glædeligt budskab, der kalder den gode, forløsende latter frem.
Måske er der nok også lidt skadefro i latteren, for vi fryder os over, at ”Død og Djævel”
må stikke halen mellem benene og se sig besejret!
Deltagerne opfordres til at medbringe musikalske indslag, muntre historier eller
erindringer om påskelege og påsketraditioner.

Program:
• Påskemåltid
(kreeret af Margit Jakobsen)
• Causeri om ”Guds Påskelatter
(Ole Davidsen)
• Muntre fællessange
• Musikalske indslag

Menu:
• Fiskefilét med krydderurtesauce og flûtes
• Lammesteg / rodfrugter / kartofler, sauce.
Bulgursalat med dressing
• Forårsdessert (Youghurt hindbær) / flødeskum
• Kaffe / the
Medbring selv drikkevarer

Seneste tilmelding er fredag den 20. marts. Tilmelding og samtidig betaling hos
sognepræst Hanne Davidsen, tlf. 8629 0234 eller hos præstesekretær
Henny Margrethe Bauning, kirkekontoret, Obstrupvej 4 A, tlf. 8629 3440.
Pris: 125 kr. Max. deltagere: 60 personer – så det er ”først-til-mølle-princippet”.
Eventuelt overskud går til det nye kirkespil ”Galilæerens Skygge”, der har premiere 14/11 kl. 17 i Mårslet Kirke.
Der spilles: 14/11 og 15/11 kl. 17 og kl. 20; den 20/11 kl. 20 og den 21/11 og 22/11 kl. 17 og kl. 20
Mårslet Kirkes Menighedsråd
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AKTIVITETER I Marts 2009
Onsdag d. 20. marts:
”Syng med” - Bente Fisker

Tirsdag d. 3. marts:
Indkøbstur Kl. 13.30
Tilmelding nødvendigt

Mandag d. 30. marts:
Eventyr med Hanne Torp

Onsdag d. 4. marts:
Gudstjeneste

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 17.00 samt 1. Lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00

Torsdag d. 5. marts:
”Tag selv bord” kl. 11.30
Pris 50 kr.
Onsdag d.11. marts:
Lars-Bo Bendixen ”Undervandsbilleder”
Mandag d. 16. marts:
”Den lille Cabaret” – Revy

1.Tors. i mdr. serverer Cafeen på Kildevang
,,Tag selv bord”
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,Indkøbstur 1. tirsdag 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

Salg af Kildevangs sommerhus
Da der i dagspressen og på Mårsletwebben har været forkerte oplysninger, vil vi gerne her komme med de
rigtige fakta.
Sommerhuset blev købt for en testamentarisk gave fra Svend Brandt. I
testamentet står der klart og tydeligt,
at arven skal gå til plejehjemmet Kildevang og ingen andre. Både bruger-

rådet og ledelsen er helt enige om, at
sådan skal det naturligvis også være.
Det kan absolut ikke komme på tale
at de andre lokalcentre i Lokalcentrene Syd (Beder – Malling – Solbjerg
og Tranbjerg) skal have nogen af pengene.
Vi håber, at dette kan være med til at

gøre tingene krystalklare.
Nu mangler så bare Byrådets tilladelse til at sælge sommerhuset, så
vi kan få pengene at gøre godt med på
Kildevang.
Brugerrådet
v. Lokalcenter Kildevang
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TMG - Nyt
GENERALFORSAMLING I TMG
HOVEDGENERALFORSAMLING

Torsdag 12. marts kl 19.30 i HalHuset

Tidsplan for Mårslet MultiHal

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

2009 Fondsansøgninger, fortsat indsamling og arkitektkonkurrence

www.MultiHal.nu

2010 Byggestart

eller kontakte:

2011 20.11 indvielse

Kurt Kirkedal via kurt@kirkedal.dk
Steen Bille via
bille1113@hotmail.com

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
87 53 82 26
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
etneb13@gmail.com
mogenslassen@webspeed.dk
hahn-thomsen@webnetmail.dk
henrik,breyen@mail.dk
krusejacobsen@mail.dk
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Basketball

TMG Baskets mikrostævne 2009
TMG basket afholdt sit efterhånden
traditionelle nytårsstævne den 17. januar i Mårslethallen. Stævnet er en
endags begivenhed for mikrospillerne, der jo ikke har en egentlig
turnering. Der var også i år en god tilslutning med fint fremmøde af spillere og engagerede forældre på tilskuerrækkerne. Hele stævnet blev afviklet i
en tilpas afslappet atmosfære hvor der
var tydeligt, at spillerne ville vise

hvad de kan, godt assisteret fra trænerbænkene – og klubbens egne dommere, der dømte kampene, brugte også den fornødne tid på at instruere de
små poder i basketspillets mange facetter. Stævnet bliver derfor afviklet
uden nogen form for placeringskampe.
DGI Østjylland stod for tilmeldingerne og havde desuden sendt fine

diplomer. Der skal også lyde en stor
tak til Nordea, som sponserede nogle
flotte drikkedunke som spillerne var
meget glade for. Tak for de frivilliges
hjælp ved dommerbordene og i cafeteriaet.
Vi ser allerede nu frem til igen at invitere mikrospillere til mikrostævne
2010.

BMI holdet har erobret bolden under kurven.

Dommerbordet følger spillet. <med en stilling på 5 - 4 er
det nok en jævnbyrdig kamp.

TMG i de røde trøjerprøver at aflure, hvad det grønne
holds træner fortæller sine spillere.

Dommeren med bolden ved godt hvem der skal have bolden, men det er vist ikke endnu gået helt op for spillerne
hvor de skal bevæge sig hen.

MÅRSLET-bladet MARTS 2009
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Gymnastik

Sommertræning med TMG gymnastik
Nu kan du tilmelde dig sommertræning i TMG gymnastik!
Det koster 500,- kr. Du vælger mellem nedenstående hold og kan bytte undervejs som det passer dig.
Tirsdag kl. 20:30-21:30: Aerobics + mave/ryg
Få pulsen op med 45 minutters high/low aerobics (simpel koreografi) med efterfølgende stræk
og styrketræning for ryg og mave. Max 26 deltagere.

Torsdag kl. 20:30-21:30: Effekt + afspænding
45 minutters funktionel muskeltræning for mave, ryg, lår, baller, arme og skuldre med efterfølgende afspænding og
stræk. Max 26 deltagere.
Sommer gymnastik foregår i den lille gymnastiksal med indgang fra Obstrupvej.
Sommertræningen begynder d. 14. april 2009 og løber frem til 10. september 2009.
(med pause i uge 27, 28, 29, 30, 31 og 32, fra og med d. 30. juni til og med 6. august).
Instruktør: Anna Bak
Du behøver ikke at have prøvet aerobics før. Vel mødt!
Tilmelding skal ske pr. mail til Bente Seerup: etneb13@gmail.com fra mandag
d. 2. marts kl. 18.00. Kun en deltager pr. mail.
Angiv hvilket hold du ønsker at gå på, navn, adresse og telefonnummer. Når du modtager svarmail er du tilmeldt det ønskede hold. For yderligere information ring til Bente 30 56 47 70, eller til Anna 86 18 32 71

Gymnastikafdelingen

indbyder alle til en festlig opvisning i Mårslet Hallen
søndag d. 5. april entre fra kl. 13.30.
Vores hold vil vise hvad de har lavet vinteren igennem og vi slutter af med opvisning af DGI Østjyllands 10-14 års hold.
Vel mødt! Bente Seerup
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Fodbold

Kom til Fodboldweekend i TMG
Den 25. – 26. april 2009 vil der blive
afholdt Fodboldweekend på Mårslet
stadion for alle pige- og drengespillere i årgangene 97,98,99 og 00. dvs.
U12, U11, U10 og U9-spillere, som
er medlem af TMG. Det hele foregår
på vores egne baner, og vi bliver rigtig mange, så der bliver aktiviteter på
alle banerne. Det bliver næsten som
du kender det fra DBU’s fodboldskoler med masser af træningsøvelser og
fodboldsjov. Hvis du har lyst til at
være med, så reserver allerede nu
weekenden.
Der kommer mange flere informationer i begyndelsen af marts.

Mange hilsner fra holdet bag Fodboldweekenden.

Jesper Knudsen, Kent Zacho,
Torben Riis, Henrik Kløverpris og
Jens Sommer Juul

Til alle interesserede i Nordic Walking – stavgang.
Alle jer der har gået i mange år og alle nye,
der gerne vil prøve!
Jeg vil gerne holde et møde med jer omkring stavgang/Nordic Walking i Mårslet
Mandag d. 9. marts kl. 19.30 i Hemsen i HalHuset.
Vi skal snakke om hvordan vi kommer i gang igen og hvornår vi skal gå.
Helle, Inga og jeg er åbne for forslag og nye ideer.
Der serveres sodavand og kaffe under mødet, som forventes at vare ca. 1½ time. Jeg håber mange vil møde op!
Vel mødt - Bente

Giv en

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Bordtennis

TMG Bordtennis
2009 – skæbneår
Lukker afdelingen ?

Denne artikel kan risikere at blive
den sidste om TMG Bordtennis.
Afdelingen har i de sidste 2 kæmpet
for overlevelse, først på grund af
trænermangel og i denne sæson 2008
-2009 med et katastrofalt lavt
medlemstal. Det undrer mig faktisk
lidt, at der tilsyneladende er så lav
interesse, specielt blandt børnene, for
at spille bordtennis. Når jeg taler
med venner, bekendte og familie om
bordtennis, er det næsten enslydende,
at bordtennis er et sjovt og hurtigt
spil for alle, og « det kunne da være
sjovt at begynde på « . Jamen hvorfor

så ikke komme igang.
I denne sæson har vi fået tilknyttet en
træner, Christian Brunbjerg. En ung
entusiastisk fyr, som meget gerne vil
lære børn og andre jævnaldrende,
hvordan man bliver bedre til
bordtennis. Og det er da underligt, at
så få børn har lyst at bruge 2*1 time
om ugen på dette herlige spil.
Og jo, man kan faktisk godt udvikle
sig til noget stort indenfor
bordtennis, også selvom det er en
lille klub. Vi har tidligere spillet
divisionsbordtennis og været
venskabsklub med flere af de store
bordtennisklubber i Danmark. Og
hvis ambitionerne alligevel ikke kan
blive opfyldt i TMG Bordtennis,
formidler vi gerne kontakt til feks
Viby IF eller SISU.
Nu har vi netop afholdt
generalforsamling i TMG
Bordtennis, og som i de fleste andre
afdelinger, var fremmødet desværre
begrænset. Vi behøver nye friske
kræfter i bestyrelsen, og det er
faktisk ikke så stor en opgave at
udfylde. Det vigtigste er lysten til at

bruge et par timer om måneden, ja
mere behøver det ikke være – så er
der mulighed for mange gode
oplevelser med TMG Bordtennis.
Næste skridt er – desværre – at vi har
måttet indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, tirsdag d.10-marts
-2009 kl.19 :30 i halhuset, hvor
eneste punkt på dagsordenen er
afdelingens fremtid. Hvis der på
mødet ikke kommer frem nye folk,
der tager førertrøjen, og vil bringe
TMG Bordtennis videre, sammen
med d e tilbageværende 2-3
bestyrelsesmedlemmer, er udgangen
desværre uundgåelig, nemlig lukning
af den mest afdeling i TMGs historie.
Spørg ikke, hvad TMG Bordtennis
kan gøre for dig, men hvad du kan
gøre for TMG Bordtennis.
Vel mødt 10-marts
/Formanden
Af Martin Andersen
Afgående formand
www.tmgbordtennis.dk
Mail: martin-andersen@mail.tele.dk
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Vis dit engagement i klimasagen

Sluk lyset Danmark foregik første
gang lørdag den 29. marts 2008, og
fik stor opbakning fra befolkningen.
På opfordringen om at vise engagement i klimasagen, valgte tusindvis
af danskere sammen at slukke lyset
en time.
Sluk lyset Danmark - en time fuld
af aktiviteter
I Danmark slukkede 18 danske kommuner centrale pladser, torve, rådhuse og kommunale bygninger. Samtidig summede byerne af kulturelle aktiviteter, arrangementer og events
rundt om i landet. Sluk lyset Danmark blev en stor succes, og var samtidig den største klimaevent i Danmark nogensinde. Det er håbet,
at Sluk lyset Danmark i 2009 bliver
endnu større.
2009 bliver et skæbneår i kampen
mod global opvarmning
Den 28. marts 2009 fra kl. 20:30 til
21:30 opfordres danskerne igen til at
slukke lyset en time og vise deres en-

gagement i klimasagen. 2009 bliver
et afgørende år i kampen mod global
opvarmning, og Danmark får en nøglerolle i forbindelse med FNklimatopmødet, som afholdes i København. Lad os slukke lyset en time
og vise, at vi støtter kampen mod
global opvarmning. Vis dit engagement til omverden.
Sluk lyset Danmark del af Earth
Hour
Sluk lyset Danmark er den danske
udgave af den globale event Earth
Hour. Klimaeventen startede i Sydney i Australien i 2007 med opfordring om at slukke lyset en time. Det
blev en stor succes, hvor 57 % af
Sydneys befolkning valgte at deltage.
I 2008 udviklede Earth Hour sig til
en global begivenhed med deltagelse
af over 30 lande, hundredvis af byer,
20.000 virksomheder og millioner af
mennesker verden over. Alle deltog
med fælles ønske om, at der skal gøres noget mod den globale opvarmning. Hvad der i 2007 startede som et
stærkt - men samtidig også isoleret
klima-statement fra Sydney - blev i
2008 en global klimaevent med stor
gennem-slagskraft rundt om i verden.
I 2009 bliver Earth Hour endnu større.
Når danskerne slukker lyset 28.
marts fra 20.30-21.30, bliver det
sammen med 40 danske kommuner
og 370 byer på verdensplan. Rio de

Janeiro, Las Vegas, London og Rom
stemmer for klimaet med deres stikkontakt. Gør du? Vis dit engagement
i klimasagen sammen med Nobelprismodtager Desmond Tutu og den
oscarvindende skuespillerinde Cate
Blanchett, der begge er ambassadører
for Earth Hour, den verdensomspændende Sluk lyset-kampagne. http://
www.earthhour.org/
Danske virksomheder er klimafrontløbere
70 virksomheder har allerede tilmeldt
sig Burning Pandas klimakampagne
Det Store Klimaår for virksomheder.
Kampagnen skydes i gang med et
klimaseminar, hvor bl.a. generalsekretær Gitte Seeberg og videnskabsjournalist Tor Nørretranders giver
deres bud på, hvordan virksomheder
som klimafrontløbere kan være med
til at gøre en forskel. Tilmeld din arbejdsplads til Det Store Klimaår h
http://www.burningpanda.dk/Menu/
Sluk+lyset+Danmark/Tilmeld
er.
http://www.burningpanda.dk/
Menu/Det+store+klima%c3%a5r/
Deltag
Ulrik og Karin Björnsson
Natur-og miljøgruppen

MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER
2009:
Lørdag d. 4 april kl. 10 påskeharen kommer til Mårslet
Lørdag d. 21. marts bogudsalg kl. 13.00 - 16.00 i Halhuset
Halbal

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
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BOGUDSALG
LØRDAG D. 21. MARTS
FRA 13.00—16.00
I HALHUSET
BØRNEBØGER, TEGNESERIER, FAGBØGER, KOGEBØGER, KRIMIROMANER, KLASSIKERE NYE OG GAMLE—BRUGTE OG NÆSTEN NYE—ALLE BØGER SÆLGES TIL :

10 KR PR KG
(MAN FÅR MANGE SIDERS GOD LÆSNING FOR 100 KR …….)
VI SÆLGER KAFFE OG KAGE FRA KIOSKEN I HALHUSET, OG HELE
OVERSKUDDET HERFRA OG FRA BOGSALGET GÅR TIL MÅRSLET MULTIHAL.
ARRANGØR : EVENTGRUPPEN.

Hvem
diskuterer
hvad?
Se
debatten
www.
maarslet.net
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Verdens Vanddag hvert år den 22. marts
red oppurtunities" med særlig fokus
på "Transboundary Water". På den
måde behandler Vandets Dag de
grænseoverskridende problemstillinger, der er knyttet til vand. Se FN's
hjemmeside:http://www.unwater.org/
worldwaterday/flashindex.html
Det internationale år for ferskvand
skulle medvirke til at sætte fokus på
verdens vandproblemer. Året blev
brugt som en platform for at fremme
eksisterende aktiviteter og til at stå i
spidsen for nye initiativer vedrørende
forvaltning af vandressourcer på internationalt, regionalt og nationalt niveau.
Vandet har haft sin egen dag siden
1992. Vandets dag er den 22. marts,
og hvert år sættes der forskellige temaer for den internationale dag for
vand. Den internationale mærkedag
giver forsyningerne her til lands mulighed for at gøre opmærksom på det
vidunderlige vand, vi har i Danmark.
I 2009 er temaet "Shared waters - sha-

Et glas koldt vand fra hanen er naturens gave, der skånsomt er fravristet
naturen, så du og din familie kan nyde
det hele livet. Vand danner rammen
om vores liv, og det er uden tvivl
Danmarks mest værdifulde naturressource

um i Danmark, at vi bare kan åbne for
hanen og slukke tørsten i et glas dejligt, koldt og forfriskende vand. Det
er ikke en selvfølge, at der kommer
rent drikkevand ud af din vandhane.
Det ved vi fra verden omkring os. Bare tænk på din seneste ferie syd- eller
østpå.
Og samtidig bliver der sørget for
håndtering af spildevandet, så vi beskyttes mod sygdomme. Vand er kilden til alt liv og den mest vitale byggesten i det enkelte menneskes
krop og det basale fundament for
et velfungerende samfund.

Links:
http://www.egjylland.dk/sw783.asp,
http://www.danva.dk/sw1800.asp og
http://www.vandfrahanen.dk/
Ulrik og Karin Björnsson
Natur-og miljøgruppen

Vand og sundhed er to sider af samme sag, og vi har det store privilegi-

Fuldt hus på Testrup Højskole
Testrup Højskole modtog torsdag 29.
januar 105 elever på forårsskolen, der
varer 20 uger frem til Skt. Hans.
Dermed kan Testrup Højskole endnu
engang melde fuldt hus på forårskurset.
Langt hovedparten af eleverne er unge i den traditionelle højskolealder,
dvs. 19-21 år. De fleste har afsluttet
en ungdomsuddannelse (studentereksamen, hf) sidste år eller forrige år.
I efteråret har de typisk arbejdet som
kassedamer, pædagogmedhjælpere,
lærervikarer mm. for at tjene penge til

deres højskoleophold.
Testrup Højskole, som også kalder
sig ”Det frie Akademi”, lægger vægt
på de traditio-nelle højskoledyder og
ser sig selv som en ”eksamensfri zone” - et alternativ til det formaliserede uddannelsessystem med pensumkrav, test og evaluering.

opleve mere af det samme, som de
har oplevet i skolesystemet i 12 år.
Højskoleopholdet skal tjene til studieafklaring og det, som altid har været
meningen med et højskole-ophold:
almendannelse og personlig udvikling
som menneske og sam-fundsborger.”

Skolens forstander Jørgen Carlsen har
i den standende højskoledebat erklæret sig som energisk modstander af
eksamen på højskoler: ”Eleverne, der
kommer her, er ikke kommet for at

/PM/BiJ
Kilde Mårslet web
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MÅRSLET REVY 2009 - OPSTARTSMØDE
Onsdag den 11. marts 2009 - klokken 20.00

i MÅRSLET BORGERHUS

En ny Mårslet Revy, til afholdelse i uge 40 dette år, starter forberedelserne.
Derfor inviterer Revyforeningen 105 gram Blandet alle, som har lyst til at
deltage, til opstartsmøde onsdag den 11. marts kl. 20.00 i Mårslet Borgerhus.
Vi vil gerne møde jer, der har lyst til at være med til at lave årets Mårslet Revy: Tekstforfattere, skuespillere,
musikere, scenografer, pr-folk, kostume, etc. så vi ved, hvem der vil være aktive i år.
Foreningen vil sørge for herlige forfriskninger af divergerende art.
Skulle I være forhindret i at deltage i opstartsmødet - men gerne vil være med i revyen alligevel - så send en mail
til undertegnede. Samme aften forud for opstartmødet afholdes generalforsamling i 105.gr. Blandet og det er
kl.19.00.
Med venlig hilsen
Pia Voxtorp, Formand

piavoxtorp@yahoo.dk

Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet
Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed.
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Mirabellen Borrevænget har fået nyt skilt
Børnehaven Mirabellen, Mårslet har
fået nyt skilt. Alle børn og voksne
havde en hyggelig fredag i sidste uge
med ophængning af nyt skilt med tale
og efterfølgende hygge i institutionen.

Pft.
Charlotte K. Bernholm
formand for forældrebestyrelsen

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING
finder i år sted
SØNDAG DEN 29. marts

Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som
sidste år kr. 39.473,50 eller om muligt overgå dette beløb. Vort mødested bliver som tidligere NORDEA på butikstorvet.
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune var der desværre ingen vindere
blandt indsamlerne i Mårslet.
Igen i år håber Århus Lokalforening at få sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne.
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 29. marts.
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: anemie@profibermail.dk.
Jeg bor Agervej 7.

Ane-Mie Nielsen
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Åben stald lørdag den 28.2.2009
på Tandergård
Fra kl. 10.00 – 15.00
Joan og Ole Munk Nielsen og Pia og
Bent Munk Nielsen der på Tandergårdsvej 8, driver I/S Tandergård
inviterer omegnens borgere til åben
stald lørdag den 28.februar fra kl.
10.00 til 15.00 og samtidig byder på
pølser og drikkevarer. Den nye svinestald ligger på Tisetvej 37a. Lige
over for Tandergården.
Gennem det sidste halve år har de

eje i mere end 100 år, ejes af tvillingebrødrene Bent og Ole Munk Nielsen. Næste generation er på vej, idet
Bent og Pias søn Peter, der er uddannet landmand, er ansat på gården og
Peters søster Nikoline er også landmand. Joan og Oles søn Brian, som
for nylig blev færdiguddannet landmand/agraøkonom fra Bygholm
Landbrugsskole, er nu også er ansat
på gården.
Bent og Pia bor på Tandergård, mens
Ole og Joan bor på Mustrupvej, hvor
der for øvrigt også for få år siden
blev indviet en ny svinestald.
Ved planlægningen af den nye stald
er der lagt vægt på at der tages store

både varme og el. Endvidere betyder
det også væsentlig mindre lugtgener
fra den afgassede gylle, og mindre
udvaskningsrisiko m.m.
Tag imod gårdens tilbud, mød op til
åben stald lørdag den 28.2. og få

større viden og indsigt i et moderne
landbrug.
Jacob Lind
fleste sikkert bemærket, at der på Tisetvej er ved at blive opført en ny
stor moderne svinestald.
Familien Munk Nielsen vil gerne inden staldene tages i brug, vise omegnens borgere en moderne, miljø- og
dyrevenlig svinestald, så folk kan få
indsigt i og forståelse for hvordan et
moderne svinebrug fungerer når der
også er taget store hensyn til dyrevelfærd og miljø.
Udvidelsen af Tandergård er den første større sag i Århus Kommune der
er behandlet efter den nye lov om
miljøgodkendelse af husdyrbrug i
Kommunen siden loven trådte i kraft
den 1.1.2007,
Tandergård der har været i familiens

hensyn til både miljø og dyrevelfærd.
Der er ikke alene taget hensyn til de
nuværende krav, men også taget højde for kommende krav til miljø og
dyrevelfærd. Man forventer at den
kommende besætning på ca. 1200
søer vil producere ca. 700 smågrise
om ugen, hvoraf de ca. 550 efter afvænning sælges videre til andre landmænd der opfeder dem til slagtning.
De resterende forventes at indgå i
egen besætning.
I forbindelse med byggeriet etableres
der også et helt nyt biogasanlæg hvor

gyllen bliver afgasset og man vil så
fremover være selvforsynende med
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Påskeharen kommer til byen!
Med påskeæg til alle byens børn.

I skal selv lede efter dem!

Vi mødes ved HalHusets P-plads Lørdag d. 4. april kl. 10.00. Derfra følges vi ad
på en lille gåtur til påskeharens gemmesteder!
Tag mor og far med! Der kan købes kaffe, te og kage som skal nydes i det fri!
Det koster kun 25,- for alle børn på 2 år og opefter. Overskuddet går til vores projekt Multihal i Mårslet
Hilsen MultiHal eventgruppen og Line, Emil, Bjørn og Jørgen Seerup
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MÅRSLET VANDVÆRK I/S
GENERALFORSAMLING
Onsdag, d. 25.03.2009 kl. 19.30 i Mårslet Borgerhus.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger
før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet.
PRISER 2009
Fast afgift, almindelig måler, pr. år ……………………………….. kr. 375,00
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter ….. …………………………... kr. 36,93
Incl. moms.
BETALING 2009
D. 10.02.2009, d. 10.06.2009, og d. 12.10.2009.
KONTAKT
Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888
Kaj J. Lambertsen, vandværkspasser, tlf. 86298688
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk

MÅRSLET FÆLLESRÅD

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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Bliv værtsfamilie
Tag på udveksling i dagligstuen

At få en udvekslingsstudent gennem
YFU betyder, at du åbner dit hjem for
et ungt menneske i aldersgruppen 1518 år..
At være værtsfamilie er at tage på udveksling i sin egen dagligstue. I vil
opleve at få et helt nyt perspektiv på
jeres hverdag og jeres familie ved at
opleve det gennem øjnene på en udvekslingsstudent.
I vil give jer selv og udvekslingsstudenten en unik mulighed for at
knytte bånd for livet på tværs af kultur, sprog og landegrænser.
Det det først og fremmest kræver af
jer er, at I er motiverede til at tage
imod en student og inkludere ham/
hende som et fuldgyldigt familiemedlem.
YFU ønsker alle former for værtsfamilier; småbørnsfamilier, par uden
børn, teenageforældre, enlige forsørgere, pensionister, par med voksne
børn…… læs mere om det praktiske
ved at være værtsfamilie på
www.yfu.dk eller ring til sekretariatet
og bestil en brochure.

ståelse. Vi er en foreningsbaseret organisation uden religiøs, politisk eller
økonomisk tilknytning.
YFU’s internationale målsætning:
”To prepare young people for their responsibilities and opportunities in a
changing, interdependent world”

Vi yder support til vores værtsfamilier gennem hele opholdet, og har altid
2 kontaktpersoner tilknyttet hver student. Det betyder, at du som værtsfamilie altid har et hold bag dig klar til
at hjælpe.

Hvad er YFU?
Youth For Understanding har som
formål at fremme international for-

”Det er en udfordring og en glæde at
være værtsfamilie. Det er en oplevelse hele familien vokser af”
Har dette vagt din interesse så kig ind
på
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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