MÅRSLET-bladet MAJ 2009

1

Maj
2009

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

www.maarslet-bladet.dk

2

MÅRSLET-bladet MAJ 2009

MÅRSLET-bladet MAJ 2009
MÅRSLET-Bladet

Enighed

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

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

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

3

Enighed gør stærk – det er et udsagn, som har været kendt længe og i
mange sammenhænge. I Mårslet har det været ganske svært at opnå noget der ligner enighed om en række sager; senest har det vist sig ganske
vanskeligt at nå til enighed om en stiføring, som ville give en bedre sammenhæng i stisystemerne i den vestlige del af Mårslet.
En analogi: På Mallorca er der sket meget siden ”grisefest turismen” havde sin storhedstid i 70’erne. Den form for turisme er ikke længere i højsædet; i dag ønsker rigtig mange en oplevelsesferie i stedet. Nu er det
sådan, at den nordvestlige del af landet er et af de smukkeste bjergområder, man kan tænke sig, og der er i årenes løb gjort en gigantisk indsats
for at gøre dette område attraktivt for de mange turister, der gerne vil besøge landet til fods. Og det kan jeg stå inde for er lykkedes – om end kun
i nogen grad. Der er et vel afmærket stisystem, og der er velbeliggende
og velfungerende refugier, hvor man kan sove og spise for små penge.
Når det kun er lykkedes i nogen grad skyldes det, at stierne i en del tilfælde går hen over jord, der er privat ejet. Og der må man så forhandle
med de private lodsejere for at nå til enighed om, hvordan det nu skulle
kunne lade sig gøre. Det er således efter adskillige år kun lykkedes at få
ca. halvdelen af den planlagte vandresti gjort tilgængelig for offentligheden.
Det kan være svært at nå til enighed, hvis nogle skal afgive noget, de har
ret til – når man med andre ord føler sig gået for nær. Og det kan være
svært at argumentere for, at velerhvervede rettigheder ikke længere skal
respekteres: det er let sagt, når det er andre, det gør ondt på!
Alligevel må vi appellere til alle om at forsøge at tænke på fællesskabets
bedste, også i de kommende år, hvor der måske igen vil ske forandringer
i Mårslet. Der skal laves en helhedsplan for trafikken og der skal findes
frem til en helhedsplan for en kommende begrænset udbygning af Mårslet. Kan vi fremstå i enighed, er jeg overbevist om, at det vil være klart
lettere at få kommunale midler til området, så kommunen kan lave gode
løsninger til gavn for os alle.

Tryk: Werks offset A/S
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Stort og småt fra Fællesrådet
Forretningsudvalgets arbejdsform
Der er indvalgt 3 nye medlemmer til
forretningsudvalget (FU), og på det
seneste møde i FU gennemgik formanden praksis for det tidligere FU som oplæg til en snak om, hvordan
det nye FU ønsker at arbejde.
- Uddeling af arbejde på enkeltpersoner vil ske efterhånden som behov opstår - og til folk, der føler noget for
opgaven. Er der ikke nogen, der ønsker sig at påtage sig en opgave vil
det som hovedregel medføre, at opgaven ikke bliver løst!
- FU holder normalt 10 møder om
året.
- dagsorden tilstræbes en uge før mødet - og offentliggøres på webben så
hurtigt som muligt.
- det vigtigste arbejde foregår i udvalg, som før møderne rundsender deres bidrag.
- møder er placeret i kalenderen, så
der kan refereres i det førstkommende
nummer af Mårslet Bladet.
- e-mails bruges meget til at orientere
hinanden - og kun i begrænset omfang til diskussion.
Trafik
Vi har deltaget i det årlige prioriteringsmøde hos Trafik og Veje.
I Mårslet er der nok at tage fat på meget mere, end der er penge til. Men
det gør måske prioritering så meget

vigtigere.
Mårslet melder ind med tre områder
som højt prioriterede:
For det første skal stikrydsningen
over Hørretvej ved banen sikres inden
næste mørke sæson.
Dernæst trafiksanering af Tandervej/
Hørretvej, som der på det mere idémæssige plan har været arbejdet med
det sidste år.
Endelig ønsker FU en bedre sammenhæng i stisystemerne i området Hørretløkken, Præstegårdsvej, Frøkærparken, Baneleddet og Mølleparken.
Dels for at gøre cykelstien til Tranbjerg attraktiv for flere, dels for at gøre det nemmere at bevæge sig mellem
områderne uden bil.
RASK udvalget
(RolleAfklaring og Strategi for Kommunikation)
- Kurt Søe er tovholder efter Lene
Ginnerup. Vi planlægger et nyt møde
med Per Henrik Hansen - dels som
status, dels som briefing for de nye i
FU.
Forslag fra repræsentantskabsmødet
"Jens Bech ønskede at få en cykelsti
mellem Mårslet og Langballe med på
aktivitetslisten"
- er på trafiknotatet

MÅRSLET FÆLLESRÅD
"Kurt Laursen spurgte, om FU vil
overtage rollen som koordinator af
byfesten efter at Kaj Christensen har
trukket sig"
- Vi forsøger at finde emner til den ledige post som koordinator.
"Kurt Laursen fortalte at der i forbindelse med multihalprojektet er mange
forslag til aktiviteter for unge. Han
foreslog, at der bliver knyttet kontakt
mellem TMG, skole og fællesråd med
dette fokus"
- godt input til Børn og Unge udvalget.
Optagelse af nyt medlem
Grundejerforeningen Mustrupvej
dækker husnumrene 41 – 249 (117
husstande).
- Vi byder grundejerforeningen velkommen.
Keld Schmidt-Møller
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HUSK Højst 50 km/t i Mårslet
Jo hurtigere du kører, jo større bliver din bremselængde, og jo kortere tid har du til at reagere, hvis en
af dine små bløde medtrafikanter
pludselig havner foran din bil.
Så husk at holde farten godt nede i
det risikofyldte byområde. Højst 50 men hellere 40 - eller 30.
Det tager 136 sekunder at køre fra
den sydlige til den nordlige rundkørsel i Mårslet, når du kører med 40-50
km/t. Øger du hastigheden til 50-60
km/t, kan du køre strækningen på 112
sekunder. Du kan med andre ord vinde 24 sekunder ved at overtræde lo-

Giv en

ven og tilsidesætte hensynet til dine
bløde medtrafikanter i Mårslet. Er 24
sekunder det værd? Nej, vel?
Ingen bilister ønsker jo bevidst at udsætte andre for fare - tværtimod.
Så de mange, alt for hurtige biler i
Mårslet er sikkert ”kun” det sørgelige
resultat af glemsomhed og sjuskeri.
Vi vil derfor appellere til bilister i
Mårslet om at være mere nærværende
og jævnlig kaste et blik på speedometeret: Højst 50 - hellere 40 - eller 30.
Mårslet Fællesråds
Trafikkampagnegruppe

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Nyt fra Mårslet-Bladet
Mårsletbladet i Maj og Juni bliver i
farver
Det ville jo være mere festligt og flottere hvis vi kunne trykke alle udgaver
af bladet i farver, men det har vi desværre ikke råd til.
Vi påtænker dog at trykke bladet nogle gange i løbet af året i farver. Første
gang bliver majnumret næste gang
juninummeret. Måske kan det give
inspiration til nogle ekstra annoncer
og artikler ledsaget af billeder fra såvel virksomheder, foreninger og privatpersoner. Vi ser frem til at kreativiteten blomstrer.
Deadline er den 10.5.2009
Mårsletbladet til alle uanset Post
Danmarks ”Nej til gratis aviser”

En som den nuværende med
”Reklamer – Nej tak” som fortsætter
uændret og en som kommer til at hedde ”Reklamer og gratis aviser – Nej
tak”
Uanset hvad man vælger, så vil Mårslet-bladet fortsat blive uddelt til alle
husstande i Mårslet.
Hvis man læser de nærmere regler for
uddelingen, så gælder ordningen ikke
for kirkeblade, men hvordan Post
Danmark ville se på Mårslet-bladet
ved vi ikke. Men da vi selv står for
uddelingen, vil vi fortsat uddele bladet til alle husstande i Mårslet.
Vi ved at andre lignende blade som
Mårslet-Bladet endnu ikke har sikkerhed for at deres blade kommer ud til
samtlige husstande.
Indlæg i Mårsletbladet

Den 30.4. erstattes Post Danmarks
eksisterende ”Nej tak til reklamer” af
en ny ordning. Der bliver frem over 2
ordninger.

Vi er meget glade for alle som bidrager med artikler i bladet og ser gerne
at nogle flere gør det.

I Mårslet Fællesråd er der over 50
foreninger og der ud over findes der
en hel del andre foreninger i Mårslet.
Mon ikke en del af disse foreninger
har lidt de gerne vil delagtiggøre de
øvrige Mårsletborgere i! Indlæg fra
privatpersoner er naturligvis også meget velkommen. Artikler, læserbreve
m.v. skal helst være noget som vedrører lokalsamfundet.
Indlæg til bladet ønskes sendt i Word
format og skrevet i Times New Roman til indlaeg@maarslet.bladet.dk
Vi har en enkelt gang været udsat for
at noget stof til bladet ikke er kommet
frem til os selv om modtageradresse
var korrekt. Dette er rigtig ærgerligt
for både afsender og os. Så for at sikre dig at mailen er nået frem kan du
bede om en kvittering for modtagelsen. Enten som en automatisk kvittering eller en almindelig bekræftelse
på det.
Jacob Lind
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Stjernetræf af nordiske jazzmusikere – i Testrup
Onsdag den 29. april kl. 19.30 er der
lagt op til en særlig oplevelse når Testrup Højskole indbyder til nordisk
jazz af bedste skuffe med den meget
eftertragtede islandske saxofonist Sigurdur Flosason.

no, Morten Ramsbøl, bas og Kristian
Leth, trommer.

med navne som Cæcilie Nordby, Ulf
Wakenius, Niels Lan Doky, Lars Janson, Scott Hamilton, Benny Golson
o.m.a.
Kom og hør en fantastisk koncert og
få en oplevelse af de sjældne.
Arrangement:
Koncert med Siggi Flosason, Jørgen
Emborg m.fl.
Tid:
Onsdag den 29. april kl. 19.30
Sted:
Testrup Højskoles Musikhus
Testrupvej 110, 8320 Mårslet

Sigurdur Flosason er en af Islands
mest succesrige og betydningsfulde
jazzmusikere. Han har udgivet 8 cd’er
i eget navn og har gennem tiden modtaget flotte anmeldelser for sine koncerter og indspilninger, ligesom han
ofte er blevet sammenlignet med toppen af europæiske saxofonister. I
2000 og 2006 blev Flosason nomineret til Nordisk Råds Musikpris.
Denne aften akkompagneres han af en
dansk supertrio: Jørgen Emborg, pia-

Jørgen Emborg har i mere end 25 år
været en af de mest markante komponister inden for jazz i Danmark. Hans
elegante og sangbare melodier er blevet rost meget, og såvel nationalt som
internationalt har han spillet sammen
med en lang række af jazzens store
navne.
Bassisten Morten Ramsbøl og trommeslageren Kristian Leth er blandt
de få unge musikere på den danske
jazzscene der har stor international
succes. De har turneret og indspillet

Arrangør:
Testrup Højskoles Musikforening
Entré:
100 kr.
For medlemmer af Testrup Højskoles
Elevforening, Skolekreds og Musikforening 50 kr.
Yderligere oplysninger:
Testrup Højskole, tlf. 86 29 03 55,
testrup@testrup.dk
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2009
I år 2000 kom der en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om at genoptage udnævnelsen mand eller
kvinde til

Årets Mårslet Borger.
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller
andet til glæde for børn, unge eller ældre.
Udvælgelsen blandt de indstillede (kun nye nominerede medtages) foretages af en komite med de seneste 2 prismodtagere samt lederen af Nordea Mårslet.
Komiteen består i år af:
* Ellen M. Albæk som modtager af prisen i 2007
* Kaj Christensen som modtager af prisen i 2008
* Erik Damgaard fra Nordea i Mårslet
Kåringen finder sted Pinselørdag den 30 maj. 2009 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet.

Begrundede indstillinger sendes eller indleveres i
Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 25. maj 2009.
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Kræftens Bekæmpelses
Søndag den 29. marts mødtes 37 indsamlere kl. 10 hos NORDEA, hvor
Lis Margrethe, Conny og Erik tog
imod med kaffe, og dertil fik vi dejlige rundstykker fra bager Makaros.
Efter en kort orientering blev indsamlingsbøtter og materiale udleveret, og indsamlerne gik ud i en dejlig, og efterhånden solrig forårsdag.
Indsamlerne var glade, da de kom
tilbage, de var blevet modtaget meget
positivt, men desværre var mange

ikke hjemme.
Medens bøtterne blev talt op, hyggede indsamlerne sig med vand og cola
sponseret af REMA 1000, TRANBJERG, og de fik også bolsjer og
nøgleringe af Nordea.
Det samlede indsamlingsresultat blev
igen over al forventning kr.
39638,75 en lille stigning i forhold
til sidste år.
Jeg vil gerne sige tak til indsamlerne

for den gode indsats men også en tak
til beboerne i indsamlingsområdet for
den positive modtagelse.
Tak til Nordea – Conny, Lis Margrethe og Erik.
Tak til bager Makaros og Rema 1000
Tranbjerg.
Jeg håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag den 11. april.
Ane-Mie Nielsen
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
Salatbaren åben i kantinen
Det ser ud til at eleverne er glade for
salatbaren i kantinen, som er åben
hver dag i spisefrikvarteret. Salget
har været støt stigende siden starten
den 24. marts. Der bliver solgt ca. 50
portioner om dagen, og der er selvbetjening i salatbaren, hvilket fungerer
tilfredsstillende. Det andet tiltag med
morgenmadsprodukter i det første frikvarter giver eleverne udtryk for, at
de er meget glade for.
Elevrådsdag
Elevrådet afholder den 13. maj en alternativ elevrådsdag, hvor de enkelte
elevrådsmedlemmer skal i ”praktik” i
forskellige funktioner på skolen efter
eget ønske. Det bliver blandt andet
som føl for ledelsen, sekretærerne, i
rengøringen, hos pedellen, i kantinen
og som hjælpelærer i en klasse. Baggrunden er, at eleverne ønsker at vide
mere om, hvad der sker i dagligdagen
på skolen, som eleverne normalt ikke
har indsigt i.

Skolefesten 2009
1. og 2. april var der skolefest for alle
skolens elever og deres forældre. Det
var to gode arrangementer, og vi vil fra
skolens side gerne sige tak for den store forældreopbakning. Musicalen var
som sædvanligt på et højt niveau, ikke
mindst i betragtning af at eleverne kun

går i 6. klasse.
Det var tydeligt, at der er lagt et stort
arbejde i projektet af både elever og
P-fags lærere.
Skolefestens tema ”Prinser og Prinsesser” kom tydeligt frem i elevernes
pyntning af hele skolen, og elevernes
fremtoning var et royalt bal værdigt.
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Louis Jensen besøger Mårslet skole
Af Anders Emil Beuchert 7.a
Onsdag d. 4 marts var den
kendte, og forholdsvis lokale,
børneforfatter Louis Jensen på
besøg på Mårslet Skole. Dette
forrygende arrangement blev
muligt i kraft af Mårslet skoles
venner – vi skylder dem en stor
tak!
Louis fremlagde et inspirerende
foredrag for eventuelle spirende
forfattere i 7.-8. klasse. Under
foredraget kom han vidt omkring og rundede bl.a. egne
værker, baggrund og den fascinerende billedinspiration.
Han stod stolt, med tydelig autoritet
oppe foran, da folk trappede ind i
kantinen. Langsomt inspicerede han
lokalet med sine øjne og dvælede få
sekunder ved de ting, han fandt interessante. Lidt efter lidt kom horden
på plads, hvorefter han med en livlig
hippie-mine rakte arme i vejret som
signal til salut. Da alle endelig stoppede med at klappe, begyndte han at
introducere sig selv og redegøre for,
hvad det var, eleverne skulle til at høre.

Det første emne, han fortalte om, var
barndommen i lokalområdet. Han boede i Beder og gik på Odder Realskole,
hvor han - i en usædvanligt tidlig alder
- udviste stor interesse for forfatterskabet. Allerede i 2. klasse var hans interesse så stor, at han satte sig for at skrive en roman. En stor én. Han måtte
dog se i øjnene, at han ikke fik skrevet
meget mere end to linjer, inden han gik
i stå.
Senere blev han uddannet som arkitekt.
En dag genfandt han dog ideen til bogen, han ville skrive som ung og gennemførte denne gang projektet. Overrasket og imponeret over sig selv valgte han herefter at dyrke skriveriet som
forfatter. Siden da har han formået at
vedligeholde den gyldne lyst. Lige nu
er han aktiv med både et teaterstykke
og en roman, der omhandler en dreng,
der virkelig føler uretfærdigheden ved
forskellene på den vestlige og den 3.
verden. Herefter blev Louis hurtigt mere øm, og han forklarede, hvor stor en
betydning emnet har for ham. Han kom
i den sammenhæng omkring flere relevante eksempler, der hjalp publikum til
bedre perspektiveringer. F.eks. lagde
han speciel vægt på den kendte Robin
Hood idealisme; ”stjæl fra de rige – giv

til de fattige”, som kommer til udtryk
i den kommende bog, lovede han.
Herefter påbegyndte han oplæsning
fra en af sine mest kendte bøger ”Den
Frygtelige Hånd”. Den handler om en
dreng, der har makabre mareridt om
en frygtelig hånd, der en dag bliver
til virkelighed. Hånden bortfører hans
mor, hvilket betyder, han må ud i
verden og lede efter hende. Koste
hvad det vil. På rejsen ind i eventyret
møder han mange mærkelige ting.
Sidst fik publikum lov til at stille
spørgsmål. Der blev bl.a. snakket om
hans inspirationskilder, indtjening
ved forfatterskabet, yndlingsbøger og
forfattere samt hans første udgivelse,
nemlig ”Krystalmanden”. I regnen af
spørgsmål kom der flere interessante
svar, men han var især glad for at
snakke om måden, han tilegner sig
sin inspiration på. Han forklarede,
hvordan det er de spontane illustrationer og scenarier, der opstår i hjernen
som klare billeder, der er hovedkilden til det meste af hans inspiration
som forfatter.
Han sluttede af, som han startede –
med armene i vejret og et bredt smil
på læberne!
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Fed Fredag
Fredag d. 20. marts var Galaxen
(2.klasserne) inviteret til Fed Fredag
ved 3. og 4. klasserne på Asgården.
Det var en rigtig hyggelig dag, hvor
de børn der havde lyst kunne optræde
med musik og dans, hvilket de gik
vældig meget op i. Der var desuden
et fantastisk publikum, der bakkede
”kunstnerne” op med bravour.
Dagen var en optakt til den fælles
uge som 2., 3. og 4.klasserne skal
have i uge 19. Her vil der være fokus
på udeliv, natur og bevægelse, blandt
andet gennem nogle spændende
sports- og bevægelseslege, hvilket
lever op til et af kommunens nuværende indsatsområder. Derudover får
vi besøg af UNO-centret, der kommer og laver interessante og forhåbentligt udfordrende aktiviteter i naturen.

Galaxens overnatning
Fredag d. 27. marts havde 2.klasserne
deres årlige overnatning. Den skulle
foregå i Holme Skoles SFO og de besluttede at gå de 6.9 km derhen, det var
kun kemisk regn der skulle kunne stoppe dem… Det var dog kun hagl der
kom ud af skyerne, så gåturen over
Hørret og Jelshøj blev gennemført,
oven i købet med godt humør. På turen
var der indlagte pauser, hvor børnene
blandt andet blev trakteret med frugt
og kildevand, sponsoreret af henholdsvis Fakta og Nordea.
Da de kom frem blev der leget på Holme SFO’s fantastiske legeplads, hvor
der blandt andet er Tarzanbane og multibaner. Om aftenen blev der spist forrygende suppe fra bål, leget og ikke
mindst set X-faktor, hvilket ungerne
gik vældig meget op i. Kl. 4 om morgenen var der nogle af drengene der

syntes det var tid at stå op, det blev
de dog talt fra igen.. Børnene nåede
at lege lidt om morgenen, inden de
blev hentet af deres forældre, efter en
fantastisk overnatning.
Udeliv
Generelt for alle grupper har der været meget udeliv det sidste stykke tid,
nogle af grupperne har oven i købet
haft udeuger. Alle grupper har investeret i nye, spændende udendørs legeting, eksempelvis hula hop ringe,
kænguru stylter, sjippetove og andet
godt der inspirerer til at bruge sin
krop. Derudover er alle vores bålpladser flittigt i brug, børnene nyder
at samles der, enten for at snitte, hygge med at lave mad eller for at få en
stille stund ved flammernes skær.

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Line blev logovinder
Af Steen Bille, formand for Mårslet skoles venner

Mårslet Skoles Venner har for første gang i sin 40-årige levetid fået sit eget
logo. I anledning af jubilæet udskrev støtteforeningen en konkurrence blandt
eleverne på de tre ældste årgange om at tegne det nye logo.
Otte elever sendte i alt 15 forslag ind til konkurrencens bedømmelsesudvalg:
Illustrator Julie Boelsmand Østergaard, lærer Dennis Hoffskov Larsen samt
Lone Thuesen, Marie Fitje og Steen Bille fra MSV’s bestyrelse.
Vi havde hver vore favoritter og drøftede retrotegninger a la Dea Trier Mørch,
sportselementer osv., men én illustration havde vi alle på listen.
Tegningen udmærkede sig ved tre kvaliteter: Enkelhed, et tidløst udtryk og et
umiskendeligt lokalt tilsnit, da rammen om en bold, en node, teatermasker og
to hænder, der rækker frem mod hinanden, er skolens hovedbygning set fra
indkørslen.
Derfor var det i sidste ende ikke svært at kåre konkurrencens bedste og flotteste logo, nemlig Line Emilie Sadolin fra 7.a.
Ud over æren vinder hun en Ipod Nano i en farve efter eget valg.
Men komitéen må understrege, at samtlige elever havde lagt store kreativitet i
deres forslag. Alle har opfattet, hvad Mårslet Skoles Venner helst giver sin
økonomiske støtte til, nemlig kreative aktiviteter som musik, drama og idrætsudfoldelser.
Derfor en stor tak til de elever, som sendte deres bidrag ind til konkurrencen.

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
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kiv@aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen

Værestedet Flash
Line Emilie fra 7.a samler MSV’s kerneområder i sin vindertegning

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
Bedømmelsesudvalget kom på en svær opgave, da det skulle vælge den ene
vindertegning blandt 15 forslag.
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Den ildrøde pinse
Der er traditionelt ikke så meget
fokus på pinse. Mange véd slet ikke,
hvad vi egentlig fejrer i pinsen. Det er
lettere med jul: Jesu fødsel, og påske:
Jesu død og opstandelse; men pinse…. Jo, til pinse bliver skoven rigtig
grøn. Nogle spiser frokosten i det
grønne. For andre hører pinse og karneval sammen. Nu bliver det lunt, og
vi kan danse og feste til den lyse morgen. Men den kristne pinse?
Pinsens historie.
Efter Jesu død og opstandelse viste
han sig for sine disciple, men han var
kun hos dem en kort tid, så forsvandt
han. Kristi Himmelfarts dag markerer,
at han ikke længere er i denne verden.
Men inden han forlod disciplene, trøstede han dem. Han fortalte, at efter
ham ville Helligånden, som er kærlighedens ånd, komme og så ville de
blive fyldt med mod og kærlighed, så
de frejdigt kunne forkynde evangeliet.
Så var han væk, og de ventede og
ventede. De holdt sig inden døre, knugede og frustrerede. Men pinsedag
skete noget forunderligt. I Apostlenes
Gerninger står der: ”Og med ét kom
der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset,

hvor de sad. Og tunger som af ild
viste sig for dem, fordelte sig og satte
sig på hver enkelt af dem. Da blev de
alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt
efter hvad Ånden indgav dem at sige.”
Pinsens betydning.
Pinsen betyder flere ting:
a) Guds kærlighed er ikke bundet,
men er overalt. Jesus var Guds søn,
men også et menneske i kød og blod.
Derfor var han bundet til en bestemt
tid og et bestemt sted. Helligånden er
derimod ikke bundet af tid og rum, og
det betyder, at Gud kan nå os hvor
som helst og når som helst.
b) Helligånden er Guds kærlighedsånd, der skaber troen i vore hjerter.
Helligånden er den kraft, der åbner de
døde bogstaver i Bibelen og forvandler den tomme prædiken, så ordene
bliver betydningsfulde, levende og
meningsfyldte for os.
c) Helligånden er den kraft, der kan
trøste og lindre vor sorg og smerte.
d) Helligånden er også den kraft i
verden, der skaber fællesskab og stærke kærlighedsbånd, for den er en liv-

givende og skabende ånd, der gør
glad og skaber frimodighed.
Man siger tit, at vi i pinsen fejrer
kirkens fødselsdag. Og det er også
rigtigt, for uden Helligåndens kraft til
at skabe tro og kærlighed var der ingen kirke; og uden disciplenes mod til
at gå ud og forkynde evangeliet var
kirken aldrig blevet grundlagt. Men
pinsedag fik de tunger som af ild, så
de kunne tale glødende om det, de
brændte for, så alle kunne forstå det.
Vi kender vel alle det, at vi føler en
blokering, der gør, at vi ikke kan finde de rette ord, ikke tør sige noget. Vi
tvivler på os selv og bliver usikre.
Men i det rette selskab, hvor den rette
ånd hersker kan vi pludselig få munden på gled, og vi overraskes over vor
egen iderigdom og flydende talestrøm. Ånden kommer over os, siger
vi. Det var netop det, som skete for
disciplene. Der tændtes et flammende
bål og ilden bredte sig, hoppede fra
mund til mund, fra hjerte til hjerte og
kærlighedsbudskabet blev forkyndt
verden over. Derfor står der en kristen
kirke i Mårslet.
Hanne Davidsen

Pinsedag tages den nye røde messehagel i brug.
Festdag for de nye messehageler
søndag den 31. maj.
Pinsedag tages den røde messehagel
i brug for første gang!
Den er designet af Bente Sørensen i
samråd med messehagelgruppen, der
består af:
Bente Sørensen, designer, brodeuse
Bodil Bjødstrup
Kristensen,

idé og vejledning

Ibrugtagningen af den røde messehagel markerer samtidig afslutningen på
Bente Fisker-Sørensen, brodeuse
messehagelprojektet, der tog sin beKaren Lunderskov,
brodeuse
gyndelse i efteråret 2003.
Efter 5½ års intenst arbejde kan vi
Karen Bülow Madsen, brodeuse
stolte præsentere fire unikke kunstværOlga Nielsen,
brodeuse
ker skabt af lokale kunstnere og broderientusiaster.
Ninna B. Sørensen,
brodeuse
Et fremragende kvindeprojekt, der
Lilian E. Hejlsborg,
montering
viser, at kvinder kan arbejde sammen
om at skabe enestående kunstværker
Ryon Sørensen,
hagelbøjler
til gavn og glæde for den gudstjenestePelse Asboe,
faglig konsulent fejrende menighed.
Bente Andersen,

brodeuse
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Rød messehagel (fortsat)
Dagen festligholdes ved:
I. Festlig gudstjeneste pinsedag, 31.
maj kl. 10:00.
II. Festlig reception i Sognehuset
efter gudstjenesten, hvor alle er velkomne.
Ved receptionen serveres en let frokost, som nydes med mousserende
vin. På programmet står desuden fællessang, taler og musikalsk underholdning.
Biskop Kjeld Holm har lovet at deltage i receptionen.
Alle fire messehageler vil blive udstillet, ligesom der også vil være en
lille udstilling, der fortæller om projektets forløb.
Arrangør:
Mårslet Menighedsråd / Aktivitetsudvalget.
FRI
Sognepræst Hanne Davidsen er på
kursus 18.- 20. maj og har ferie fra den
21.- 24. maj.
Embedet passes fra d. 18.- 22. maj af
sognepræst Anne Vejbæk, Astrup, tlf.
8692 7454, og fra den 23.- 24. maj af
sognepræst Finn Malthe Madsen, Malling, tlf.8693 1732

BØN
Nu begynder bryllupsklokkerne
snart at ringe, også i Mårslet.
Derfor bringer vi her en bøn, som
man nok kan få brug for, når hverdagen melder sig:
Far i Himlen, du har bestemt os for
hinanden og knyttet os sammen for
hele livet.
Hjælp os til at overvinde, hvad der
skiller os.
Lad os erkende, hvad der gør samlivet svært for os, og hvor vi er skyldige over for hinanden.
Hjælp os til at tale med hinanden.
Skænk os oprigtighed og fortrolighed.
Giv os kraft, så vi tilgiver hinanden, sådan som du tilgiver.
Gør os tålmodige, og lad ikke vores kærlighed slukkes, men lad den
modnes og gør den bestandig.
Hjælp os at finde hinanden, så vi
forbliver hinanden tro.
MANDAGSCAFÉEN
Mandag den 4. maj 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!

Pinsen er kirkens fødselsdag.
Oplev den i et større fællesskab.
For tredje år i træk mødes alle kirker i Århus Søndre Provsti til fælles
pinsefejring i Hørhaven
2. Pinsedag, 1. juni 2009 kl. 11:00.
Den dag står alle kirkerne i provstiet
tomme. Til gengæld håber vi på, at
rigtig mange fra sognene har lyst til at
mødes under nyudsprungne bøge og
en forhåbentlig blå himmel – til salmesang akkompagneret af messingblæsere, et stort kirkekor sammensat
af sangere fra hele provstiet og en
fælles nadvergudstjeneste forestået af
præster fra alle provstiets kirker.
Pinsen kaldes som bekendt også

kirkens fødselsdag – den dag, hvor
pinseunderet muliggjorde, at evangeliet kan nå ud til hele verden. Derfor
giver det særlig stor mening at mødes
i et større fællesskab end sognemenigheden netop i pinsen og opleve glæden ved, at vi er mange!
Vi glæder os til en stor oplevelse og
til en dejlig dag med mange mennesker i skoven.

Med venlig hilsen fra ansatte og
præster i Århus Søndre Provsti.

KIRKETIDER I MAJ
SØNDAG d. 3. maj kl. 10:00
Konfirmation 7.a
HANNE DAVIDSEN.
FREDAG d. 8. maj kl. 10:00
konfirmation 7.b
JETTE R. CHRISTIANSEN
SØNDAG d. 10. maj kl. 10:00
konfirmation 7.c
HANNE DAVIDSEN
SØNDAG d. 17. maj kl. 10:00
5. søndag efter påske
Joh. 16,23b-28
HANNE DAVIDSEN
Kaffe og kunst i Sognehuset
TORSDAG d. 21. maj kl. 9:00
Kr. himmelfarts dag
Mark. 16,14-20
ANNE VEJBÆK (Astrup)
SØNDAG d. 24. maj kl. 14:00
6. søndag efter påske
Joh. 15,26-16,4
FINN MALTHE MADSEN (Malling)
Søndag d. 31. maj kl. 10:00
Pinsedag
Joh. 14,22-31
HANNE DAVIDSEN
Ibrugtagning af rød messehagel, med
efterfølgende fest i Sognehuset.
Kirketider i juni:
Mandag d. 1. kl. 11:00 i Hørhaven
Søndag d. 7. kl. 10:00
HD
Søndag d. 14. kl. 9:00
JRC
Søndag d. 21. kl. 11:00
Spillemandsmesse
HD
Søndag d. 28 kl. 9:00
KN
(KN= Kirsten Niekerk, Tranbjerg)

KILDEVANG
Onsdag den 6. maj kl. 14:30
afholdes der gudstjeneste i dagligstuen. Vi begynder med en kop
kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 14.
Prædikant er sognepræst Hanne
Davidsen.
KIRKEBIL
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
og ved andre arrangementer kan
ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Henvendelse til kirketjener fru Lis Nissen senest fredag
kl. 8:30 på tlf.nr. 8629 8190.
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NYT KIRKESPIL
Orienteringsmøde den 26. maj kl. 19:30
Til efteråret skal der i samarbejde
med menighedsrådene i Århus Søndre Provsti opføres et nyt kirkespil i
Mårslet kirke, ”Galilæerens Skygge”
Dramaet, der er baseret på en roman af Gerd Theissen, er skrevet af
dramatiker Ann Sofie Oxenvad.
Som instruktør er valgt Jakob Sheppard Hermann.
Der er premiere 14. november
2009, og der spilles 9 gange over to
weekender.
Der indbydes til orienteringsmøde
tirsdag den 26. maj kl. 19.30 i Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4.

Vi får brug for:
• skuespillere (der er 17 voksenroller
og 2 børneroller/ca. 10 år)
• scenearbejdere
• syersker
• sminkører
• sangere
praktiske hjælpere (kaffebrygning,
kagebagning, madlavning oma.)

Salmesangsdag
Onsdag den 27. maj inviteres alle
4. klasser og 5. klasser fra Mårslet
Skole til salmesangsdag i Mårslet
Kirke.
Vi begynder i kirken kl. 10:00 med
at synge sammen. Temaet i år er
”Pinse” og eleverne vil – som de første – få lov at se vores nye røde messehagel, som tages i brug, pinsedag
søndag den 31. maj.

I september, oktober og november
skal der øves, bygges scene, syes kostumer osv.

Sognepræst Hanne Davidsen leder
salmesangstimen, hvor vi også får
hjælp af organist Pia Labohn.

Du har nu mulighed for at være
med i et unikt fællesskab med andre
teaterglade mennesker. Kom og vær
med og få en oplevelse for livet!

Efter kirkebesøget går vi over i
præstegårdshaven og får en is.

Hanne Davidsen, projektleder.

HYGGEKLUBBENS HELDAGSUDFLUGT TIL TUNØ
Torsdag den 14. maj 2009
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Forårets arrangementer i Hyggeklubben slutter som sædvanlig
med en heldagsudflugt med følgende vifte af et program:

• Busafgang fra Kildevang kl. 7:45 og fra Sognehuset kl. 7:55 direkte til
tunøfærgen i Hou.
• Kaffe og rundstykker på færgen.
• Ankomst til Tunø kl. 10 hvor vi bliver modtaget af øens turistvejleder
Hanne Tromborg Thaysen, som følger os hele dagen.
• ”Traxa” (traktortaxa) fra havnen og op til byen, hvor der fortælles om øens
historie, natur, landbrug, sygepleje, festival og skole.
• Fra gadekæret kører vi ud på selve Tunø, gennem mose og skov til havet
med en smuk udsigt over hele øen og tilbage til byen og kroen.
• Middag på kroen. (2 retter, men drikkevarer for egen regning)
• Mulighed for at komme op i fyrtårnet (5 kr) med panoramaudsigt over
hele øen og Kattegat.
• Beretning om Tunø Kirkes spændende historie og udsmykning, Thunø
Museum og Stenhuset.
• Mulighed for indkøb af øens friske grøntsager m.m.
• Kl. 16:20 afgang til havnen, hvor færgen sejler kl. 16:40. Eftermiddagskaffe om bord. Bus fra Hou direkte tilbage til Mårslet, med ankomst ca.
kl.18:30.
Hele denne spændende dag til en pris af kun 285,- kr. pr. person!
Tilmelding senest 7. maj til Olga Nielsen 8629 0470 eller
Else Svendsen 8693 6038 / else.svendsen@gmail.com
Alle pensionister, efterlønsmodtagere og andre interesserede er hjertelig velkomne. Se mere om Hyggeklubben og billeder fra tidligere arrangementer på
maarslet-kirke.dk (Mårslet Hyggeklub)

Vi håber at se rigtig mange elever
og lærere på denne dag.

UDSTILLING I SOGNEHUSET
Frem til pinse er der malerier af
23-årige Mette Torp på væggene i
Sognehuset.
Mette siger selv, at hun er glad
for det farverige og maler efter humøret. Der er tale om akrylbilleder
og stilen betegner hun selv nærmest
som popart, men spørg hende selv!
Det er der mulighed for efter
gudstjenesten søndag den 17. maj,
hvor der er der arrangeret kirkekaffe i Sognehuset, og her vil Mette
Torp være til stede og fortælle om
sine billeder.

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag d. 13. maj kl. 18:30 - 22
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen.
Navne og billeder af medlemmerne
kan ses på kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk (MR)

kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn

kan ses allerede fra den 10. i måneden på: maarslet-kirke.dk (Info)
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Mårslet Kirkes Kor til nordisk
korfestival i Finland
Ca. 500 børne- og ungdomskorsanFor nu 10. gang deltager Mårslet
Kirkes Kor i den nordiske korfestival – gere fra de 5 nordiske lande deltager.
NORBUSANG - for børne- og ungDet store arrangement afvikles i dadomskor.
gene 20. maj – 24. maj. Alle deltagenI 1998 deltog vi for første gang i Stade kor inddeles i 4 workshops – efter
vanger, Norge, i 2000 var det Reykjaalder og erfaring. Mårsletkoret deltager
vik, Island, i 2001 Kalmar, Sverige, i
i en workshop ledet af Sanna Kurki2002 Esbjerg, Danmark, i 2003 var det
Suonio - specialist i finsk folkemusik Nordnorge – nærmere betegnet i Bodø
samt koreografen, Johanna Elovaara.
– i 2004 var det Åbo i Finland, i 2005
En spændende workshop med både
var det Västerås i Sverige, i 2006 var
sang, drama og dans.
det Odense her i Danmark, i 2007 gik
Samtlige 500 korsangere synger med
turen til Gardabær i Island, og denne
på
fællesværket, et nykomponeret
gang bliver det Jakobstad, der ligger i
værk
i nordisk folkemusiktradition
den midterste og svensktalende del af
Finland lige ud til Den Botniske Bugt. komponeret og arrangeret af Patrick
Wingren. Udover arbejdet med fælles-

værket samt workshoppen får vi også
mulighed for at optræde alene ved kirke- og skolekoncerter.
Afslutningskoncerten, hvor resultaterne af arbejdet i de 4 workshops +
fællesværket med de 500 deltagere kan
høres, finder sted lørdag den 23. maj.
Ingen tvivl om, at der venter os en
rigtig stor oplevelse.
Flere oplysninger på
www.norbusang.fi
Pia Labohn
korleder

Epitafiet i Mårslet Kirke
Det har måske undret én og anden,
at epitafiet på nordvæggen i Mårslet
Kirke i lang tid har været plastret til
med små papirlapper.

der bl.a. rumopvarmning og luftfugtighed - når det vender tilbage.

en del af beløbet blev skaffet ved en
indsamling.

Epitafiet er opsat i 1641 af Rasmus
Pedersen Thestrup som et eftermæle
over sine forældre Peder Nielsen og
Ingeborg Pedersdatter Fog samt fem
af hans søskende.

Menighedsrådet lod i 1984 epitafiet
gennemgå en ny gennemgribende
restaurering, og denne gang kostede
det mere end tyve tusinde kroner at få
skaderne udbedret. Beløbet denne
gang anslås at blive ca. 175.000 kr.
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Efter at det i 2006 blev konstateret
at maleriet skallede af, blev Nationalmuseets bevaringsafdeling og et konserveringsværksted kontaktet, og forsiden blev herefter midlertidigt fikseret (af papirlapperne), indtil en endelig restaurering kunne finde sted.
En restaurering er imidlertid en
meget kostbar sag, og en nærmere
undersøgelse har nu vist, at det forventede tilskud fra provstiet overskrides betydeligt. På et møde i kirken
den 30. marts mellem repræsentanter
for menighedsrådet og provst KnudErik Bager Jensen blev det diskuteret,
hvordan det videre forløb skal være,
og ikke mindst, hvilke tiltag der skal
etableres omkring epitafiet - det gæl-

Åben kirke og kimning
Mårslet Kirke er åben i sommerhalvåret mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag mellem kl. 9:00 og
17:00.
I forbindelse med klargøring til
kirkelige handlinger kan den dog
være lukket. Lørdag er kirken lukket
og søndag er den åben i kirketiden.
Det er en gruppe frivillige i sognet,
Fra mødet i kirken: Kirkeværge Moder sørger for, at kirken kan være
gens Eskildsen, arkitekt Per Kristensen
åben så længe.
og provst Knud-Erik Bager Jensen.
*
Pinselørdag
bliver
der kimet med
I 1906 gennemgik epitafiet en
kirkeklokkerne
fra
kl.
17:00 og indtil
grundig istandsættelse og restaureaftenringningen
kl.
18:00.
ring, efter at tandlæge Frederik Visby
Pinsedag ringes der med klokken
– en efterkommer af Rasmus Pedersom
til en gudstjeneste kl. 9:00, kl.
sen Thestrup – i 1905 havde fundet
9:30
og
kl. ca. 9:58.
det nedtaget fra sin plads i kirken og
Mellem
de sidste to ringninger blihenlagt i stykker på tårnloftet. Restauver
der
kimet
med kirkeklokken.
reringen dengang kostede 450 kr., og
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INDRE MISSION

BØRNEKLUBBERNE

Tirsdag d. 12. maj kl. 19:30

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

Guds trofasthed er temaet for denne aften, som er overladt til Per Weber
fra bevægelsen “Ordet og Israel”.
Gennem hele Bibelen beskrives Gud
som den trofaste Gud, hvilket bl.a.
betyder, at han altid holder, hvad han
lover. Dette vil blive belyst både i
Guds forhold til Israel og i Guds forhold til det enkelte menneske. Et af de
stærkeste steder i Bibelen, som belyser
denne side ved Gud, er ordene: “Er vi
utro, forbliver han dog tro”.
*

Per Weber, der nu er pensioneret,
har i mere end 42 år været landssekretær i bevægelsen ”Ordet og Israel” og
har et indgående kendskab til konflikten i Mellemøsten. Han er en meget
brugt foredragsholder og har især
beskæftiget sig med Bibelens tale om
det jødiske folk, og hvilken betydning
det har for Israel og den kristne kirke.
Per Weber var i Israel første gang i
1963 og har, sammen med fru Aase, siden været der på studieophold.
I samarbejde med Felix Rejser har
han arrangeret mere end 100 turistrejser til Israel, Jordan og Egypten.
Per Weber har tidligere besøgt Mårslet IM. Sidste gang var 26. oktober i
2005.
Mødet er i Sognehuset, Obstrupvej 4.
SOGNEHUSET I MAJ
Tirsdag d. 12. maj kl. 19:30
Indre Mission
Onsdag d. 13. maj kl. 18:30
Offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 26. maj kl. 19:30
Orienteringsmøde (Nyt kirkespil)
Hver mandag
kl. 16:15 - 17:30: Mariehønen
kl. 16:15 - 17:30: Lærkereden
kl. 19:00 - 20:30: Ørnereden
Hver torsdag:
kl. 15:00 - 17:30

Kor og korskole

Se hjemmesiden for evt. ændringer:
maarslet-kirke.dk (Kalender)

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

KIRKELIGE FJERNSYNSPROGRAMMER
produceres bl.a. af Århus Folkelige
TV under titlen ”TRO PÅ”.
Det er et lille, men meget aktivt
foretagende, som har eksisteret siden 1996.
Arbejdet finansieres af en lang
række menighedsråd i Århus Stift og
deres væsentligste opgave er at sætte
fokus på de kristne grundværdier,
der kendetegner livet i rammerne af
den danske folkekirke.
Se ”TRO PÅ” hver fredag i Middags Magasinet på TV2 Østjylland
fra kl. 11:00 til 11:30 .
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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.
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 (VIKAR)
Rakel Yde Olsen (RYO)
Tlf. 2618 2969
ryo@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
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Frøkærparken 68
Tlf. 8629 9395
els@maarslet-kirke.dk

se evt. maarslet-kirke.dk (Kontakt)
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Et liv uden religion
Eftersom sognepræst Hanne Davidsen
(HD) er kristen og jeg er ateist er der
naturligvis en del vi er uenige om,
fred være med det. Derfor vil jeg i
forbindelse med hendes indlæg, ”Gud
og Darwin” i aprilnummeret heller
ikke kommentere på, at hun mener, at
videnskaben ikke har noget at sige
om sandhedsværdien af irrationelle
påstande som jomfrufødsler, genopstandelse fra de døde eller eksistensen
af skaberguder. Ej heller vil jeg argumentere imod hendes holdning, at det
er modigt og ligefrem godt at tro på
fænomener og hændelser uden evidens. Alt dette har hun naturligvis ret
til at tro på og det vil også tage for
meget plads op i dette forum.
Derimod er jeg nødt til at rette et par
misforståelser der bunder i, at HD er
et religiøst menneske og derfor har
svært ved at se, at andre mennesker
kan leve godt og lykkeligt uden religion. Hun skriver om de ’aggressive
ateister’ der har gjort Darwinismen til
en ’ideologi med religiøs karakter’.
Hvis HD mener det er aggressivt at
blive højrøstet forarget, når man kon-

fronteres med religiøst motiverede
steninger af voldtægtsofre i Pakistan,
bosættelser på vestbredden, devaluering af biologiundervisningen i visse
amerikanske stater eller blot den generelt stigende indflydelse som bogstaveligt fortolket religion synes at
have i verden, ja, så er vi måske aggressive. Jeg er blot ikke enig i hendes definition af ordet. Og der er ingen der har ’ophøjet’ Darwinismen til
noget religiøst, lige så lidt som der er
nogen, der har gjort tyngdeloven eller
det heliocentriske verdensbillede til
noget religiøst. Ikke med mindre vi
udvander betydningen af ordet religion til at inkludere accept af og behørig respekt for velunderbyggede videnskabelige teorier. Evolutionsteorien er en teori, der lige som de andre
jeg har nævnt, består indtil der dukker
evidens op, der taler den direkte
imod, hvilket står i klar modsætning
til religion. Brugen af ordet religiøs i
denne sammenhæng er et eksempel
på, at mange religiøse mennesker mener, at alle mennesker må forholde sig
religiøst til livet, uanset hvad der er

objektet for deres tilbedelse.
Andetsteds fremturer HD med en
gammel traver, nemlig man ikke kan
tale om godt og ondt uden at referere
til gud, og at humanister og ateister,
der mener at have en holdning til disse ting, derfor må være skabskristne.
Der findes mange, velbeskrevne bud
på hvordan moral kan have udviklet
sig evolutionært og hvordan det faktisk er en nødvendighed for at kunne
nå det udviklingsstade som vi har.
Der er ganske enkelt sund, evolutionær fornuft i at holde ord og lade være med at slå ihjel til højre og venstre.
Så nej, kristne, og religiøse mennesker generelt, har ikke monopol på at
opføre sig anstændigt overfor deres
medmennesker, det kan snildt lade sig
gøre uden en gud som reference.
Der skal være plads til os alle, både
troende og ikke-troende, og det er
sundt og godt at vi udfordrer hinandens synspunkter. Vi skal blot passe
på ikke at fejlrepræsentere den anden
side, når vi gør det.
Mads Møller
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Oplevelser af – og i dagplejen i Mårslet
Da vi for ca. 2 år siden søgte pasning
til vores datter, havde vi egentligt forestillet os, at hun skulle passes i en
vuggestue. Men skæbnen (og pladsanvisningen) ville, at hun kom i dagpleje, og det er vi superglade for den
dag i dag. Dagplejen har vist sig at
være et fantastisk sted for et lille barn.
Her er trygge, hjemlige rammer og
mange gode traditioner. Hver uge
mødes vores dagplejer + børn med de
andre dagplejere i legestuen i Skovbørnehavens lokaler. Her er der forskellige aktiviteter og fælles hygge.
Flere gange om året låner dagplejerne
Skovbørnehavens bus og kører en tur
til Mariendal Havbakker til stor glæde
for børnene, som elsker at lege i det
fri og kaste sten i vandet ved stranden. Generelt er vores dagplejer rigtig
god til at tage børnene med ud – og
det næsten uanset vejret – så vi finder
tit kastanjer, sten og krankogler i min
datters lomme, når hun kommer hjem.
Forståeligt nok elsker vores datter
dagplejen. Ikke en eneste gang har vi
oplevet, at hun ikke ville af sted om
morgenen. Så vi er ikke i tvivl: vores
andet barn skal også i dagpleje.
Hanne Kaiser,
næstformand forældrerådet for dagplejen Mårslet-Solbjerg

Vore to børn på hhv. godt 1 og knap 3
år bliver begge passet i dagplejen i
Mårslet.
Da beslutningen om et egnet pasningstilbud til vores ældste barn i sin
tid blev truffet, valgte vi helt bevidst

dagplejen for at opfylde vores behov
– og det vi vurderede var vores barns
vigtigste behov – nemlig det nære og
trygge. Den eneste usikkerhed som
jeg kunne se ved pasning i dagplejen
er at ”alt satses på en hest” da det i
situationer med sygdom og dermed
sygedage for dagplejeren, kunne give
anledning til en besværlig hverdag.
Vores erfaring med dagplejen er positiv, både mht. vores initielle behov for
det nære og trygge, men også mht.
dagplejernes fravær pga. sygdom og
ferie, som ikke på nogen måde har
været et problem.
De forholdsvis små grupper af dagplejere og de ugentlige fællesaktiviteter gør at børnene kender de andre
dagplejere og deres børn, så besværlighederne ved ”gæstepasning” minimeres.
Bitten Aagaard,
formand forældrerådet for dagplejen
Mårslet-Solbjerg

Det kan siges meget kort: Bertel har
det bedst hos Ulla. Det er der mange
grunde til, men jeg vil bare nævne et
par her. Jeg kan godt lide det personlige præg, der er kendetegnende for
dagplejen. Lige fra det lille lys i lygten ved indgangen samt det
”godmorgen”, der møder min dreng
en mørkvintermorgen til respekten for
andre og deres ejendom, som han
nødvendigvis må lære, da han bliver
passet i et privat hjem.
Det mest værdifulde er dog, at min
dreng har fundet en person, en anden

voksen, som har hans fulde fortrolighed uden for hjemmet og som vi er
kommet til at betragte som en uundværlig sparringspartner i forhold til
vores barns udvikling.
I København var både Bertel og vi
meget tilfredse med den vuggestue,
han gik i. Derfor var vi ikke i tvivl
om, at vi ønskede en vuggestueplads,
da vi flyttede til Mårslet. Da vi blev
tilbudt en plads i dagplejen, var vores
første reaktion: Øhh, dagpleje.. hvordan fungerer det egentlig? Det er jo et
mere sårbart system, da der kun er en
voksen. Hvad nu hvis vi ikke kunne
sammen? Og hvad når dagplejen var
syg eller holdte ferie? Ville han få
udfordringer nok, når der ikke var
uddannede pædagoger?
Disse spørgsmål tog vi op, ved vores
første møde med dagplejen og den
pædagogiske leder. Efter mødet var vi
meget positivt overraskede og sagde
derfor ja til pladsen med det samme.
Selvfølgelig er det vigtigt at vi kunne
sammen med vores dagpleje, men i
virkeligheden er systemet ikke så sårbart, som vi troede. Gæstedagplejen,
den ugentlige legestue med de andre
dagplejere og det pædagogiske tilsyn
fjernede vores bekymringer.
Om seks måneder når lillebror Rasmus skal hjemmefra, er der ikke den
mindste tvivl om, at han også skal i
dagpleje. Nu må vi så bare håbe på, at
der bliver en plads.
Pernille og Mads Villesen,
Forældre til Bertil
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Det er forår
Det er forår og alting klippes ned,
som Benny Andersen har skrevet og
Poul Dissing synger, men alt det afklippede behøves ikke køres på genbrugsstationen som haveaffald. Det
kan gøre nytte i haven både som kompost og som skjul for pindsvin og meget andet, der er med til at skabe liv i
haven. Forår er også havetid for mange og der er mange måder at tænke
grønt på, når man er i haven, og vil
man gøre det i mere en én forstand, så
er der et par overordnede råd her:
• Brug så vidt muligt mekaniske
redskaber i stedet for elektriske og
benzindrevne. Især de maskiner, der
bruger benzin, forurener luften og
påvirker din sundhed. Slå fx græsset
med en mekanisk plæneklipper - det
giver samtidig motion
• Drop de kemiske sprøjtemidler.
Fjern ukrudt med hakke- eller skuffejern så tidligt som muligt, og inden

planterne kaster frø. Vi bor stadig
oven på noget af verdens bedste drikkevand, og det vil vi gerne blive ved
med, og vi vil også gerne bevare et
rigt fugleliv i haven, så det dur ikke at
fuglene fodre deres unger med nysprøjtede skadedyr.
• Drop kunstgødningen og lav din
egen kompost af haveaffald og grønne rester fra køkkenet. Der er mindst
to miljøgevinster at hente her. Det
sparer også mange køreturene til genbrugsstationen med haveaffald.
• Riv græsplænen for mos og så
bare pletter med græsfrø. Klip ikke
plænen kortere end 4 cm og klip den
tit, så græsset kan blive liggende, så
slipper du for at gøde så meget og
regnormene m.v. fodres.
• Sørg for at samarbejd med naturen i stedet for at modarbejd den.
Sørg for at jorden af dækket af planter, så kommer der mindre ukrudt.

Sørg for at lav skjul til alle nyttedyrene, de er med til at skabe liv i haven
og kan hjælpe med bekæmpelsen af
mindre velkomne gæster som bladlus
o.l. Vidste du f.eks. at Guldøje-larver
æder 200-500 bladlus, mens de vokser op. Den voksne svirreflue (den der
ligner hvepse) når at æde op mod 900
bladlus i sit liv. Løbebiller er forslugne rovdyr som bl.a. æder snegleæg.
Vil du hver uge have et gratis input
til, hvad det er tiden at gøre i haven
netop nu, så kan du abonnere gratis på
Havenyt via hjemmesiden
www.havenyt.dk (tilmelding til nyhedsbrev øverst på siden).
Har du miljøspørgsmål ikke bare om
haven men om alt muligt fra affald til
klima, så er du altid velkommen til at
kontakte Grøn Guide på tlf. 61 65 16
64 eller groenguide@mail.dk
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TMG - Nyt

Jens Svendsen (Fodbold) blev æresmedlem af TMG

Bente Seerup (Gymnastik) fik Ungdomslederpokalen

Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand og
halhusansvarlig

Kurt Kirkedal Laursen
Kent Pedersen

Bedervej 14
Bedervej 56

86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk
86 29 98 55 makpedersen@mail.dk

Kasserer
Sekretær

Gerda Svendsen

Visbjerg Hegn 29

86 72 25 80 gjs@tdc.dk

Badminton
Basketball
Cykelmotion
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Pétanque
Tennis
Volleyball

Afdelingsrepræsentanter:
Steen B. Hansen
Langballevænget 72 86 29 12 28
Claus Holm
Hørretløkken 445
86 29 86 16
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

steen@steenbhansen.dk
lundgaardholm@webspeed.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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Lars Jensen (Håndbold) fik Træningsfremgangspokalen

Christian Kaas-Petersen (Basketball) fik Kammeratskabspokalen

Mogens Sørensen ( Badminton) fik
Jubilæumslederpokalen og blev samtidig Æresmedlem af Bamintonafdelingen.
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Fodbold

TMG´s U-13 piger hjem fra Holland med fortjent 2. plads
I påsken var 17 spillere fra TMG U-13
pigehold i Holland, for at deltage i den
store internationale fodboldturnering Holland Cup i Almere. Pigerne skulle over 2
dage spille 8 kampe, svarende til 4 timers
fodbold. Afrejse var tidligt fredag morgen
med ankomst til Holland sidst på eftermiddagen. Efter aftensmad var der en let
træning for lige at få gang i benene efter
den lange bustur.
Lørdag bød på 4 kampe og modstanderne
både lørdag og søndag var Bramming
Boldklub fra Danmark, Headstone Manor
FC fra England, Burtscheider TV fra
Tyskland, og ASC Waterwijk fra Holland. I forvejen er det svært at vide hvor
gode modstanderne er, og vi havde valgt
turneringen i Holland mere som en træningsturnering forud for forårssæsonen,
end en turnering, hvor resultaterne var det
vigtigste. Det viste sig hurtigt, at niveauet
var højt. I først kamp tabte vi lidt ufortjent 1-0 til Headstone Manor FC, og i 2.
kamp tabte vi 3-0 til Bramming. Herefter
fik vi rokeret lidt rundt på specielt den
centrale midtbane, så vi spillede med
samme formation som sidste efterår, hvilket straks gav resultat. 3-0 over både
Burtscheider TV og ASC Waterwijk var
ikke et mål for stort. Lørdag aften var vi
en tur gennem strøget i Almere, en spændende oplevelse, hvor vi fik set helt speciel moderne strøgarkitektur.
Søndag mødte vi de samme hold i modsat
rækkefølge. Vi lagde ud med en meget
fortjent, men alt for lille 2–0 sejr over
ASC Waterwijk. Herefter var turen kommet til Tyskerne. Kampen blev en sand
belejring af det tyske mål, med målchancer i massevis og rigtig mange langskud.
Men ind ville bolden ikke, og så måtte vi
nøjes med 0-0. På det tidspunkt troede vi
at 2. pladsen var langt væk, men da
Headstone Manor samtidig tabte deres 4.

kamp i træk efter 3 sejre, kunne vi pludselig selv afgøre det med en sejr i sidste
puljekamp mod netop Headstone Manor.
Inden det skulle vi spille mod Bramming,
som havde kørt os lidt over om lørdagen.
Det skulle vise sig, at blive en rigtig lige
kamp, og det var tydeligt, at vi for alvor
var ved at være oppe i gear. Lidt uheldigt
tabte vi 1-0 men spilmæssigt havde de
sidste 2 kampe vist, at vi var ved at være i
det rigtige niveau. Sidste kamp mod
Headstone Manor blev lidt af en gyser. Vi
var klart bedre end englænderne, men
alligevel kom vi bagud 1-0. Midt i 2.
halvleg fik vi endelig udlignet, på et flot
langskud efter hjørne, og så blev hele
holdet dirigeret frem til angreb. Det blev
til et par store chancer, men ind ville bolden ikke, og så blev det 1-1. På det tidspunkt troede vi, at vi var blevet 3 eller 4 i

turneringen, men da vi fik regnet efter var
vi endt med 11 point, et flere end både
tyskerne og englænderne, og fik dermed
en fortjent 2. plads efter de suveræne
vindere fra Bramming Boldklub. Så var
der pokal og gruppebillede med alle holdene.
Efter aftensmaden var der tur til Amsterdam. Vi var på kanalrundfart, og fik set
lidt andet end fodboldbanerne i Almere.
Billeder fra turen kan ses på pigernes
egen hjemmeside: www.tmg-u13piger.dk.
Trænerteamet vil gerne takke spillere og
supporters for en rigtig dejlig tur, og ser
frem til en god forårssæson.
På trænerteamets vegne
Jørgen

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Tennis

TENNIS 2009
Du bydes velkommen til sommerens
glæder af TMG Tennis : midt i
”Mårslet naturpark”, med fire velfungerende baner, gode og hyggelige
faciliteter, store udfordringer til dig
selv og dine venner, muligheden for
nye kontakter, samt masser af sport
og samvær !
TMG Tennis byder på masser af
GRATIS GLÆDER :
Udstyr : vi har gratis træningsbolde
og ketsjere til begyndere og gode
sponsoraftaler med sportsforretninger,
hvis man vil ha’ sit eget. Vi har desuden en tenniskanon, som er en STOR
hjælp til træning/selvtræning !
Træning til de voksne (hver søndag
formiddag fra 10-12) uanset niveau.
Træning til ungdommen (se opslag i
Klubben, kom til standerhejsningen,
eller ring til Henrik).
Træning for de lidt øvede : mød
frem til doubler alle mod alle hver
søndag kl 12.00, og/eller til vores faste !”kom-frit-frem”, hver tirsdag fra
19 til 21. Alle er velkomne !!!
Individuel træning : vores gode trænere stiller gerne op til enetimer - se
opslag i klubhuset.
Sommerstime : i løbet af sæsonen
kan man stille op i puljer, hvor alle
spiller mod alle, får nye venner, nye
udfordringer og masser af tennis : helt
frivilligt, og sjov for alvor ?
M/K-listen : savner du, eller vil du
ha’ flere makkere, er der særlige
kvinde- og mandelister, man kan skrive sig på og bruge for at få flere at
spille med : se i Klubben !
Altså rig lejlighed til at møde nye
udfordringer og makkere !
I løbet af sæsonen vil der blive afviklet fire stævner, som danner udgangspunkt for uddelingen af
en VANDREPOKAL : bestyrelsen
vælger diktatorisk den bedste ud fra
disse stævner, og anden optræden i
løbet af sæsonen : NB: det har ikke

Sommerens sjoveste sport !
nødvendigvis noget med kampresultaterne at gøre : mød op, og vis din indsats : den kan give præmien !
Vil du opdateres om stævner, tilbud,
kontakt med andre, så har vi brug
for DIN MAIL : vi har en mail-liste i
Klubben til fælles glæde.
Send mail til Gunnar
på glhs@sam.sdu.dk
Aktiviteter :
T-faktor
lørdag den 20. juni kl 13.00
En turnering for dem som enten
HAR afviklet deres ferie, eller sukker fordi de ikke har afholdt den
endnu… Vi afleder alles tanker ved
at foreslå en god gang fælles tennis.
Kom som du er ! I forbindelse med
dette arrangement satser vi på at
arrangere grill-party for hele familien.
Sommertræf
lørdag den 15. august kl. 13.00
Ja men så er alle vel nok i gang
igen, og sukkene skal så lyde på
tennisbanerne, men på grund af indsatsen med ketsjeren !
Bare kom an !
Afgørelsen
lørdag og søndag den 5. og 6. september fra 12.00
I løbet af hele sommeren har vi opdelt os i puljer, hvor alle møder alle
frem til dette sidste stævne, hvor
udfordringerne sættes på plads….
Alle kan deltage i løbet af sommerens puljekampe, alle som spiller
for… at spille sammen med andre !
Den Gyldne Ketsjer
Årets sidste udfordring : hvad
har du lært ? Hvem kan du slå ?
Kan du holde op med at grine og
stadig udfordre dig selv ? Åben
doubleturnering, så du altid har én

at støtte dig til… Velmødt !
Og så udløses spændingen efter sæsonens optræden :
VANDREPOKALEN UDDELES !
Kontingent (overfør via Netbank :
1920 920 560 4005 eller Giro : 9570
666 1580, eller mød op ved standerhejsning og tal med Sigurd)
Seniorer : 800,Juniorer u/18 : 450,Pensionister o/60 : 600,Familier (fx 2 voksne, 1 barn) : 1850,
Intro-rabat : - 100,Søskende u/18 : 400,Nøgler : fås v. henvendelse til Sigurd,
mod 100,- i depositum. Sigurds adresse: Præstegårdsvej 41.
Bemærk : TMGs Hovedforening får
en andel af kontingentet til fælles udgifter : 160,-pr voksen og 60 pr barn.
Opslagstavle : du kan kontakte os
som følger :
Formand : Henrik Breyen –
86298322, henrik.breyen@mail.dk
Kasserer : Sigurd Dalsgaard –
86293260, sigurd2002@hotmail.com
Næstformand/turneringer : Birger
Christiansen –
86298118, balle18@mail.dk
Teknisk Ansv : Niels V. Nielsen –
86296282, n.v.nielsen@post.tele.dk o
g
Frans Keemink (baner) :
86299559, fk@ju.dk
Presse : Gunnar Svendsen,
86295586, glhs@sam.sdu.dk
Sponsorer : vi takker for bidrag til
Klubbens aktiviteter :
Djurslands Bank, Tranbjerg
Super Brugsen, Mårslet
Svalk, Mårslet
KK Ventilation, Mårslet
Revision 2 A/S, Mårslet/Åbyhøj
Ok Benzin, Mårslet
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XL Byg, Malling
Tecco VVS, Århus
Sportsmaster, Viby

Mårslet Hvidevare, Mårslet
Torben Hyldgaard, Mårslet
Velmødt !
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TMG Tennis
Gl Bedervej 11
8320 Mårslet

LOPPEMARKED LØRDAG DEN 6. JUNI

Hvis du ikke allerede har sat X i kalenderen den 2. og 6. juni så gør det nu.
Tirsdag den 2. juni er der indsamling til loppemarkedet over alt i Mårslet
og Lørdag den 6.juni er det at selve loppemarkedet foregår.
Brug foråret til at få ryddet op i dine gemmer og hold tingene parat til os til tirsdag den 2. juni.

Vi er altid meget glade for de mange effekter vi får indleveret, men da vi også har et stort arbejde i at køre det væk som
vi ikke får solgt, er der visse ting vi ikke tager imod. Nemlig sådan noget som gamle solarier, gamle store PC- skærme,
vinballoner og defekte hårde hvidevarer og tv m.v.
Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så hvis du har lyst til at give en
hjælpende hånd med, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi gerne fra dig.

Flemming Kristiansen
Tlf. 86 29 76 67
anfk@webspeed.dk

Mads Pedersen
Tlf. 20 13 09 91
ovesdal25@profibermail.dk

Jacob Lind
Tlf 86 29 26 06
jacoblind@tdcadsl.dk
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TMG håndbold U6 og U8 mix
U6 og U8 har haft en forrygende sæson, hvor vi hver torsdag har haft ca.
40 børn i hallen fra kl. 15-16. Til tider
kunne dette føles uoverskueligt, men
ved hjælp af frivillige kræfter (4
voksne og 3 ungdoms spillere) og
hallen opdelt i 3 ’stationer’ er det gået
over al forventning.
Lørdag den 28. marts deltog 34 børn i
afslutningsstævnet i Hammel hallerne. Det var en rigtig god dag med
masser af håndbold og ikke mindst
medaljer til alle deltagende børn.
Trænerteamet siger tak for i år.
John, Helle, Michael, Ole, Nicklas,
Julie og Line.
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TMG håndbold U10 piger og drenge
U10 drenge 1 og 2 har haft en flot
sæson med mange succeser. Det er
blevet til ca. 36 kampe pr. spiller,
hvor hovedparten af kampene er
blevet vundet.. Drengene har opnået
topplaceringer i såvel turneringen
som til stævner. De har spillet imod
nogle af Danmarks allerbedste hold
og sammenholdet på de to hold har
været enestående!
Før jul blev Jesper Degn og Filip
Steffensen valgt flest gange af deres
holdkammerater som noget specielt
indenfor håndbold - kammeratskab
etc. Efter jul blev Jacob Jelling og
Morten Sommer Juul valgt til
årets håndboldspiller på de to hold
2008/09.
Tak drenge for en flot sæson.
Anders og René
U10 drenge 3 i Gråsten:
En stor ros til TMG's yngste deltagere, der trods svær modstand og
tidlige kampe, bevarede det gode
humør hele weekenden.
Ann og Liselotte.
22 friske U10 piger fra Mårslet stillede op til Gråsten turen d. 27/3-09 alle iført en grøn hættetrøje sponsoreret af "Terminalen" Århus. Det
var en fornøjelse at have alle de
"grønne" piger med på tur og weekenden forløb i godt humør. Vi spillede i alt 10 kampe - fordelt på 2
hold. Det blev til - 5 vundne, 1 uafgjort og 4 tabte kampe hen over hele
weekenden - alt i alt blev det til en
1. og en 3. plads i vores puljer. Søvn
blev det ikke til så meget af - fredag
aften stod den på X-faktor finale tidligt op lørdag - disko lørdag aften
og igen MEGET tidligt op søndag
(kl. 4.45 før sommertiden) for at
pakke sammen inden den første
kamp skulle spilles kl. 8.00.
Tusind tak for en dejlig tur
John og Elsebeth
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TMG håndbold U12 piger og drenge
Årets afslutnings tur gik igen til
Gråsten. I alt drog 122 børn og 25
voksne af sted med 3 busser fredag
eftermiddag den 27/3.
Det blev til 60 spillede kampe, 32
vundne, 2 uafgjort og 26 tabte. U10
drenge, U10 piger, U12 piger og
U14 drenge var hold der alle vandt
finalen i deres respektive rækker.
Her ses u12 pigerne få overrakt deres gevinst efter finale kampen.
Se mange flere billeder på
www.tmg-haandbold.dk

U12

Drengene tog i år af sted til Gråsten
med 2 hold - i alt 19 spillere og 4
trænere. Vi havde en fantastisk tur
både socialt og spillemæssigt.
1. holdet spillede sig frem til finalen
i A-rækken (hvor vi desværre tabte)
og 2. holdet nåede frem
til semifinale i B-rækken (før de
blev slået ud).
Begge resultater må siges, at være
meget flotte og en dejlig afslutning
for begge hold, efter en sæson hvor
1. holdet blev nr. 4 i puljen i Eliterækken, og 2. holdet blev nr. 4 i Brækken.
Alle drengene har stort set mødt op
til træning hver gang, og den enkelte spiller har udviklet sig meget,
så mon ikke vi alle allerede glæder
os til at komme i gang med en ny
sæson efter sommerferien.
Til slut vil vi sige tak for denne sæson til alle drengene samt til deres
altid hjælpsomme forældre.
Thomas, Kasper, Christian og Flemming
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VÆR MED I

KONKURRENCEN
OM AT BLIVE

ÅRETS TEGNER
AF

MÅRSLET
JULEMÆRKE
2009
KRAV TIL FORSLAG:
- MOTIV FRA MÅRSLET SOGN
- AFLEVERES I A4-STØRRELSE
- INDLEVERES TIL IB FOSS, BEDERVEJ 28, MÅRSLET – SENEST 15. MAJ
GEVINST:
- ÆRE OG AGTELSE SAMT GAVE.
’MÆRKE’LIGE SPEJDERHILSNER
KFUM SPEJDERNE OG DE GRØNNE PIGESPEJDERE I MÅRSLET
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AKTIVITETER I Maj 2009
Onsdag d. 6. maj:
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. 7. maj:
”Tag selv bord” kl. 11.30
Pris 50 kr.

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

Fredag d. 15. maj:
”Bederspillemændene”

Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30 tilmelding nødvendigt

Onsdag d. 20. maj:
”Eventyr” ved Hanne Torp
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

Annoncepriser og størrelser for år 2009.
Priserne gælder for hele året incl. Moms.
MÅRSLET FÆLLESRÅD
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 kr. 2,400
19,00 x 5,5 cm kr. 4.000
19,00 x 8,5 cm kr. 4.900
19,00 x 11,5 cm kr. 5.825
19,00 x 14,5 cm kr. 7.200
19,00 x 27,0 cm 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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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. (Juli undtaget)
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for orientering og samtale og evt. modtagelse af arkivmateriale.
Alle er velkomne.
Næste gang er onsdag den 13. maj
Uden for åbningstid er man velkommen til at kontakte
Hans Møller, tlf. 8629 0295 eller
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680
Sognets lokalhistorie kan ses på
Mårslet Egnsarkivs hjemmeside:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/
maarslet

Arkivet rummer mange
interessante avisudklip.
Her er et fra den hedengangne Tilbuds Avisen fra
den 18. juli 1973, da Mårslet Kirke skulle have udskiftet taget med de såkaldte bæverhaletagsten.

Bliv medlem af Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening. Det koster kun den ringe sum af 50 kr. for en husstand - om året!

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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Billetsalget til Cabaret starter d. 1. april
Så skyder Vilhelmsborg Festspil billetsalget i gang til dette års forestilling Cabaret. Saml familie og venner
til en uforglemmelig oplevelse i den
danske sensommer til en tur i det
grønne med Skovturspakke og forestilling.
Cabaret spiller i Vilhelmsborg Parken, Vilhelmsborg Allé 1, 8320
Mårslet. Den har Premiere d. 29.
juli 2008, og spiller til d. 15. august,
alle aftener kl. 20.00. Dog ikke torsdag d. 30. juli og søndage. Særlig
eftermiddagsforestilling d. 8. august kl. 15.00. Efter aftenforestillingen lørdag d. 1., 8., 15., og fredag
16. august er alle velkomne i Vilhelmsborg Festspils egen berømte
og berygtede Natkabaret.
Cabaret er fortællingen om Berlin in
1930’erne, hvor der er et ulmende
had, en sprudlende løssluppenhed, en
dødelig laden-stå-til, og ikke mindst
en masse kærlighed. Den engelske
forfatter Clifford Bradshaw ankommer til Berlin, og bliver straks lullet
ind i to verdener. Om natten lever han
i den dekadente natklub KitKatClub,
hvor han fester natten lang sammen
med sangerinden Sally Bowles og
Konferencieren. Her lyder tonerne fra
de kendte evergreens blandt andre
Willkommen, Bienvenue, Welcome
og Cabaret, med satiriske undertoner
mod et samfund som er under drastiske ændringer. De lyse timer tilbringer Clifford Bradshaw i Freulein
Schneiders pensionat, hvor blandt
andre den jødiske grønthandler Herr
Schultz, og den matros elskende
Freulein Kost også bor. Historien tager form i en turbulent tid, hvor mange meninger og ideer udveksles, når
en skare farverige karakter krydser
hinandens veje mod Hitlers Tredje
Rige.
Med Cabaret er der lagt op til en aften med komik og drama, ørehængen-

de sange og lårsvingende dansere.
Der kan læses meget mere om Vilhelmsborg Festspil og Cabaret på
www.vbf.dk.
Dette års plakat er lavet af Hans Henrik Ruus fra Senrik Tegnestue. Se
venligst vedhæftede fil.

Spørgsmål eller ønske om interview
med nogle af de medvirkende, kontakt
venligst PR-ansvarlig Kirstine Marie
Bauning på tlf.: 26 80 59 87 eller via
mail: kmb@vilhelmsborgfestspil.dk.
Se også www.vbf.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.
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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