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Mårslet har altid været en by i udvikling, og vil fortsat være det, om man vil det
eller ej. Byudvidelsen i Mårslet er sket i små og store etaper efter ”løgringe”
princippet, hvilket har givet en sund og naturlig vækst med mulighed for tilpasning af samfundet. Op mod 25-30 % eksisterende Mårslet-borgere, unge som
ældre, flyttede typisk med ud i nye boligområder, hvilket har hjulpet integrationen af byområdet og af tilflytterne – Det kan vi være stolte af.
Byudvikling medfører indlysende nye udfordringer for lokalsamfundet i fx daginstitutionerne og på skolen. Men dette er ikke første gang, at Mårslet har stået
over for en sådan udfordring. For 30 år siden havde Mårslet netop afsluttet en
omfattende byudvidelse, med bl.a. Præstegårdsvej og Frøkærspaken – Her måtte Mårslettere også køre til nabobyerne for institutionspladser og Mårslet skole
havde også pladsmangel, hvorfor vandreklasser også fungerede dengang.
Spørgsmålet er nu, om vi skal indstille den fortsatte udvikling og byudvidelse i
Mårslet for at undgå samme strukturelle udfordringer - Det kan måske være er
en stor fejl at begå.
Mårslet er og bliver afhængig af en forsat udvikling, hvis der skal holdes liv i
det lokale kultur-forretnings- og foreningsliv. Grunden til, at vi i dag har en velfungerende hal med klubhus er netop, at Mårslet har fulgt med udviklingen og
tilpasset sig nye tider med mange nye og velkomne tilflyttere.
Der har i tidens løb ofte været fremført en vis, og til tider upassende, skepsis
over for byudviklingen og de mange tilflyttere. Ikke mindst i Mårslet fællesråd.
Vi har i dag en igangværende byudvidelse, især syd for byen, der i særdeleshed
har pustet til debatten. Når alt kommer til alt, klarer daginstitutionerne og skolen sig lige så godt, om ikke bedre, i dag, end som for 30 år siden. Idrætslivet er
velfungerende og byen er ved at have en størrelse, så nye aktiviteter og interessante initiativer kan komme på tale. Dette lader sig kun gøre, hvis byen fortsat
udvikler sig.
Mårslet Fællesråd har altid handlet ud fra begrebet "fra væreby til leveby", men
har trods dette samtidig haft en bremsende og afstandtagende holdning til en
fortsat byudvidelse af Mårslet. Det virker underligt, når netop udviklingen i
fremtiden vil styrke Mårslet som ”leveby”.
Ny by Malling trænger sig på og der synes opbakning herfor i det lokalpolitiske
liv. Hvis Ny by Malling bliver en realitet, vil dette begribeligvis, i en tid med
stramme kommunalbudgetter medføre, at ressourcer og nomineringer kanaliseres væk fra Mårslet. Dette kan gøre Mårslet fra ”leveby til soveby” uden perspektiv for en multihal, nye forretninger og kulturelle aktiviteter eller infrastrukturelle investeringer. Det ønsker vi ikke. Så hvis Mårslet fællesråd fortsætter sin
hidtidige forsnævrede tone om udvikling og byfornyelse af Mårslet - og denne
går i stå – Ja så burde man måske overveje at flytte til Ny by Malling, hvor udviklingen og ressourcerne vil findes.
Gårdejer,
Jens Thomsen
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Stort og småt fra Fællesrådet
Kommuneplan 2009
Byrådets behandling af forslaget om
fornyet høring om Kommuneplan
2009 blev vedtaget på byrådets møde
d. 13. maj 2009. Det var dog ikke hele kommunalplanen som blev sendt i
fornyet høring, men blot ændringerne
til det oprindelige forslag. Det vil sige
en lille let sag på blot 28 sider. FU
vedtog, at søge foretræde for Teknisk
Udvalg, med udgangspunkt i høringssvaret afsendt fra FU i januar 2009
under overskriften ”For meget og for
tidligt”. Foretrædet var d. 8. juni
2009. FU’s kommentarer til kommuneplanen kan ses på
www.maarslet.net.
Natur og Miljø
Klaus Petersen har meddelt, at han
udtræder af FU. Heldigvis har nyvalgte FU’er Jens Thomsen tilbudt at træde ind i arbejdet som FU’s repræsentant i Natur og Miljø gruppen.
FU diskuterede mulighederne for at få
tænkt rekreative områder ind i planerne for skovrejsning. Skovrejsning har
flere formål, blandt andet at sikre

grundvandsinteresser. Da området øst
for Mårslet er et sådant område, vil
det være oplagt at få rejst skov, og
samtidig få rekreative aktiviteter
tænkt ind i planerne til så stor fordel
for Mårslets borgere som muligt.
Spejderhus
Der arbejdes på at få etableret et spejderhus til de Blå Spejdere. En af idéerne går på at få placeret spejderhuset
ved Eskegaarden. Der er ikke truffet
endelige aftaler med ejeren, så indtil
videre arbejdes der ihærdigt med idéen. I samme sag har FU talt om etablering af en bro over Giberåen i umiddelbar forlængelse af stien fra Bedervej med stiforbindelse videre op til
torvet.
Trafik
Trafik og veje har fremlagt deres udkast til en trafikløsning for Tandervej,
for FU og repræsentanter for grundejerforeninger omkring Tandervej.
Forslaget blev kommenteret af de
fremmødte og der blev lyttet til kommentarerne. Trafik og Vejes løsningsforslag forventes offentliggjort på

MÅRSLET FÆLLESRÅD
www.maarslet.net før dette blads udgivelse.
Sikringen af stikrydsningen ved Hørretvej/banen ligger højt på Trafikudvalgtes aktivitetsliste, der rykkes til
stadighed for svar hos Trafik og Veje.
Fra orienteringsmødet om Beder Bering vejen d. 22. april, foreligger der
nu referat som kan læses på
Maarslet.net. Der er et stykke vej endnu, før der fremlægges forslag til linjeføring som Mårslet konkret kan forholde sig til. Men der bliver mulighed
for at orientere sig om planerne og give sin mening til kende, som altid når
kommunens planer skal realiseres.
John Engelbrechtsen

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Årets Mårslet-Borger 2009 Jacob Lind

Foto Jesper Andersen
Der har i år været en hel del velbegrundede forslag til kandidater som
årets Mårslet-Borger.
Komiteen som består af Ellen Albæk,
Kaj Christensen og Erik Damgaard
Nordea har valgt Jacob Lind, som der
er blevet sagt følgende om:
Han har været særdeles aktiv på mange måder. Han har gennem adskillige
år været medlem af Mårslet Fællesråd, hvor han som kasserer af Mårslet

-bladet har administreret annoncer og
økonomi. At Mårslet-bladet ser sådan
ud i dag, er for en stor del hans skyld.
Han er i dag også redaktør for bladet.
Han har i mere end 25 år været primus motor i TMG håndboldsafdelingens årlige loppemarked. Dette loppemarked har gennem årerne indtjent
store summer til TMG håndbold .
Hans evne til at tjene penge på ingenting er kanon. Jacob er aktiv hele året

rundt med lopperne, dvs. hvis nogle
ringer og gerne vil af med nogle lopper, laver Jacob aftaler, således at lopperne kan opbevares og gemmes til
det næste marked. Også på selve dagen og på opsamlingsdagen, som er
tirsdag før ”dagen”, er Jacob altid
med.
Han er et stort aktiv for TMG håndbold – har været i bestyrelsen, kasserer, revisor og fungerer som holdleder
og indpisker for herreoldboysholdet.
Han aftaler træningskampe, flytninger, julefrokost, sørger for holdopstilling og tager imod afbud – altså uden
ham ingen oldboyshold.
Da kommunen gav mange løg til
Mårslet, var han ude med spaden og
fik løgene gravet ned diverse steder i
byen. Som han sagde: ”jeg søgte folk
på nettet til at hjælpe, så jeg synes også selv jeg skulle møde op”.
Da Mårsik eksisterede (i mere end 20
år) var han med som sikker baghånd –
skaffede billettrykning, sagde aldrig
nej til at hjælpe med et arrangement,
stille scene op, gulvafdækning, borde,
bænke og bar.
Det er med stor glæde, at give prisen
som Årets Mårslet-Borger til Jacob
Lind.

Sommer i Mårslet
Hvor er der smukt i Mårslet. Lige meget hvor kan komme fra møder der en
et underskønt syn, når man nærmer
sig Mårslet. Jeg holder meget af vejen
fra Tandervej op ad Obstrupvej med
den hvide kirke på venstre og det
kønne gule hus på højre hånd. Store
grønne bøgetræer løfter sig høj mod
himlen, men bøjer også sine nådige
grene på jorden og vejen snor sig så
yndefuldt.
Nu er det sommer og freden sænker
sig. Alle de frivillige kræfter i Mårslet
kan slappe lidt af i haver, i sommerhus eller på motorvejen sydpå. De
hviler også med virkelig god samvittighed. For mange har i vinterens og i
forårets løb gjort en forskel i Mårslet.
Det er dem, der er med til at gøre
Mårslet til så dejlig og livlig en by.

Hvad skulle, TMG, Fællesråd, skole
og kirke og alle de mange foreninger
gøre uden dem?
I Mårslet kirke har vi netop afsluttet
et fantastisk projekt, der gik ud på at
skabe messehageler til gudstjenesten.
Nogle har designet, broderet og syet
og andre har lavet alverdens arrangementer for at skrabe penge sammen til
projektet. Pinsedag blev den sidste
(der er fire i alt) taget i brug – og biskop Kjeld Holm kom på besøg.
Nu kan så et nyt projekt begynde og
igen kalder jeg på frivillige – OG DE
ER DER!! Det er bare fantastisk. Et
nyt kirkespil sættes i søen til efteråret,
”Galilæerens Skygge”. Igen står 40
frivillige på listen – flere kan bruges
(især skuespillere og sangere/
stemmer, der kan skabe lydkulisser til

forestillingen). Sådan noget gør det
rigtig sjovt at være præst i Mårslet.
Men et lille hjertesuk! Den kiosk!!!
Den er altså ikke køn at se på. Jeg ved
ikke om det skyldes hærværk eller
stormvejr, men det er egentlig også
lige meget. Kunne ejerne ikke bare
plante et par blomster i kummerne
foran. Det ville da pynte lidt. Og hvad
med at hænge nogle lamelgardiner op,
så vi ikke behøver at kigge ind på rod
og gamle plakater. Det er en skammmeligt, at Mårslet bymidte skal se så
tarvelig ud! Suk!

God sommer!
Hanne Davidsen
sognepræst i Mårslet
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ER DER EN KORSANGER GEMT I DIG?
Chrysilliskoret
øver i Beder hver tirsdag
kl. 19.30 – 22.00

Ny spændende sæson starter i
August.
Herrestemmer,
og lyse sopraner søges.

Billede fra Nordisk
ambassade i Berlin maj 2009.

INTERESSEREDE KORSANGERE
kan henvende sig til korets
dirigent: Lisbeth Gråkjær
Tlf: 30828850.
For oplysninger se også korets
hjemmeside: www.chrysillis.
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Dråben - Rav - gudernes tårer
Hvem vil ikke gerne finde rav? En
sommerdag ved stranden ser man ofte
badegæster gå søgende rundt i vandkanten, de bukker sig, samler noget
op – og smider det fra sig. Nej, det
var ikke rav, blot en lille brun sten.
Man går ikke sådan lige ud og finder
rav. Det er godt at have erfaring, lokalt kendskab og ikke mindst vedholdenhed, men man kan være heldig, og
mange er det. Jeg har selv fundet en
del små stykker rav ved Storebælts
kyst, og så går der sport i det.
Hvad er det egentlig for noget dette
højt eftertragtede stof? Hvor kommer
det fra, hvad består det af, og hvor
finder man det?
I urtiden for mange millioner år siden
så Nordeuropa ganske anderledes ud.
Danmark eksisterede ikke. Enorme
landområder var dækket af skove,
blandt andet Østersøområdet, hvor
der voksede en for længst uddød træart, kaldet ravfyr. Disse træer, men
også andre, har indeholdt harpiks, et
klæbrigt stof, som er svært at få af
fingrene.
Harpiks består af forskellige stoffer,
blandt andet terpener og gummi, og
det stivner, når den kommer i kontakt
med luftens ilt. Harpiks beskytter nåletræer og visse andre træ- og plantearter mod insekt-og svampeangreb.
Landet har skiftevis hævet og sænket
sig. Hav og istider er kommet og gået.
Skove er vokset op og forsvundet,
uendeligt mange træer er gået til
grunde, hvorved harpiksen er blevet
frigjort og størknet - helt op til vores
tid.
Den størknede harpiks har ligget begravet i undergrunden. Under jordens,
vandets og isens pres er den til sidst
blevet til fossilt harpiks, altså rav. Det
ældste, man kender, er fra juratiden,
det vil sige omkring 175 millioner år
gammelt.
De største og rigeste forekomster findes ved Østersøen i Tyskland
(tidl.Preussen), Polen, Kaliningrad og
Balticum. Her har der eksisteret rene
ravminer, hvorfra magthaverne har
hentet store indtægter. Menigmand
skulle ikke blande sig. Man blev hårdt
straffet, hvis man forsøgte sig som
ravsamler.

Facinationen af rav var måske på sit
højeste i 1600-1700-tallet. Ikke
mindst i Preussen, hvor de største udvindinger af rav fandt sted. Monarken
Friedrich Wilhelm 1. byttede udsmykningen af et halvtfærdigt ravkammer med zar Peter den Store af
Rusland til gengæld for et kompagni
særligt barske soldater. Zar Peter lod
ravkammeret indrette i det enorme og
overdådige Katarinapalads i Tsarskoje Selo cirka 25 km vest for Skt. Petersborg. Her kan turister se det. Resultatet er mageløst. Alt er beklædt
med tilskåret og fint poleret, funklende rav fra store ravklumper. Nogle
kalder det for verdens ottende vidunder.
Det er dog en kopi, man står i. Alt
blev stjålet under 2. verdenskrig og
genindrettet i et ravkammer på Königsberg Slot i Kaliningrad. Herfra
blev materialerne fjernet i de sidste
kaotiske krigsdage og forsvandt.
Hvorhen? Man søgte overalt. Måske
ligger skatten begravet på bunden af
Østersøen.
I Danmark leder vi fortrinsvis efter
rav ved Vesterhavets, Kattegats og
Østersøens strande og Storebæltets
kyst
For øvrigt finder man også rav andre
steder i verden, men næppe af samme
kvalitet.
Det nordiske rav har alle dage været
en eftertragtet vare. Prisen og begejstringen stiger, hvis man finder fortidens småkræ og planterester indstøbt
i den gyldne masse, populært kaldet
insektrav. Her har man urtiden lige
for øje.
Hvordan er disse småting endt i ravet? Forklaringen er enkel. Finder
man et nåletræ, gran eller fyr, som er
blevet såret, så harpiksen flyder, vil
man ved nærmere eftersyn se, hvordan myrer eller fluer, græshopper, edderkopper, planterester og andre småting er blevet fanget og balsameret i
den klæbrige substans. En gang i en
fjern fremtid bliver de måske fundet i
rav og dermed som vidner om smådyrenes og planternes liv i vore dages
skove.
Rav findes i mange farvevarianter fra
næsten sort over gult og hvidt til

smukt gennemskinneligt rødbrunt – et
fremragende materiale, der er let at
forarbejde til prydgenstande og ikke
mindst smykker til kvinder og mænd.
Mange værdifulde varer, blandt andet
bronze, har fundet vej til Norden i
bytte for det kostelige rav. Rav kom
vidt omkring, også til Grækenland.
Her kaldte man det elektron, fordi det
kunne tiltrække hår og lignende, når
man gned på det. Deraf navnet elektricitet.
Rav kan skylle ind når som helst, men
efterår og vinter, når bølgerne har pisket mod kysten, og vandet atter trækker sig tilbage, er gunstige tidspunkter
at søge. Nu blotlægges den inderste
havbund, og man vil her se større og
mindre findelt materiale aflejret.
Det er netop i dette findelte materiale,
de såkaldte ravpinde, at chancerne for
gevinst er størst, da rav og ravpinde
har nogenlunde samme vægtfylde, og
derfor skyller ind sammen. Så kig
godt efter her. Det er dog ikke hverdagskost at finde store stykker rav,
men selv småstykker fryder. Det er jo
gudernes tårer, Nordens guld. Måske
rester af havkongens palads.
Hvordan ved man nu, om det er rav,
man har fundet? Den erfarne kan
straks mærke det på vægten. Rav er
lettere end sten. I saltvand kan det flyde, prøv selv derhjemme. Den bedste
måde er først at slå en lille sten, derefter det formodede rav, let mod tænderne. Man er ikke i tvivl. Rav virker
blødere end stenen. Eller gør som
grækerne, gnid det lidt og man vil se,
hvordan det tiltrækker hår o.l.
Så gå derfor til stranden en dag med
strid fralandsvind og ebbe. Her skal
du se godt efter i småpytter og på steder, hvor der har samlet sig en mængde let smuld fra havet – småpinde,
tangrester o.l. Her skulle chancen være størst.
God fornøjelse og god sommer.

Karin Bredmose Björnsson
Natur-og miljøgruppen
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Natur-og miljøgruppen efterlyser ideer
til nye tiltag i Mårslet
Byens borgere opfordres til at kontakte os, hvis I har forslag eller ideer,
som I ønsker drøftet.

www.aarhuskommune.dk/portal/
erhverv/miljoe/projekter_planer/
groenne_projekter

projektansøgning til Kommunen. Det
skal ske hurtigt, ansøgningsfristen
er 11. august 2009.

Grønne Projekter er fællesbetegnelsen
for natur- og parkprojekter, der tidligere blev gennemført af kommunen i
”Grønt Prioriteringskatalog” samt af
det tidligere Århus Amt som naturforvaltnings-projekter. I kan læse mere
om Grønne Projekter på Århus Kommunens hjemmeside.

Her kan I læse om hvilke projekter,
der er afsluttet, og hvilke der er gang i
og eventuelt få inspiration til hvilke
(om nogen), som vi i Mårslet gerne
vil have gennemført, eller blot komme med løse tanker. Miljøgruppen
tager gerne imod henvendelser og vil
være behjælpelig med at udarbejde

Hold ikke gode ideer væk grundet den
korte ansøgningsfrist. Vi kan håbe, at
Kommunen også har midler til næste
år.
Jørgen Brandt Andersen
Natur-og miljøgruppen

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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Pinsearrangement på butikstorvet 30/5

Fotos Jesper Andersen
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
Nyt Pædagogisk Læringscenter,
fælleslokaler og musiklokale
Så er spændingen udløst, og det endelige forslag udvalgt. Vinderprojektet er blevet Q- Construktion, som
bygger et nyt hus, der skal ligge i forlængelse af administrationsbygningen indeholdende 4 fælleslokaler, et
fællesrum og i området ud mod alléen et Pædagogisk Læringscenter, som
skal fremtidssikres, så det kan være
til gavn for hele 0-18 års området i
Mårslet. I den forbindelse vil der blive søgt midler til indretning fra
RULL midlerne, som er et beløb, afsat af Århus Kommune til RUm for
Leg og Læring. I samme forbindelse
udnyttes det gamle bibliotek til et nyt
stort musiklokale med to øverum. Pavillonerne bliver i sommerferien flyttet og pedellens hus nedrives. Der vil
blive mulighed for alle interesserede
at se tegningerne i skolens åbningstid. Det forventes, at det nye byggeri
kan tages i brug ved skoleårets start
2010.
Ny tjenestetidsaftale på lærer/
børnehaveklasseleder området
1. august træder en ny tjenestetidsaftale i kraft for lærere og børnehaveklasseledere. Kort fortalt går forandringen ud på, at der fremover skal
tænkes i den samlede opgave frem
for en præcis tidsfastsættelse til de
enkelte opgaver. Vi har som skole ingen intentioner om at nedbringe det
samlede niveau på skole/
hjemsamarbejdet, men det vil i højere
grad blive differentieret, så det bliver
efter behov frem for en ligelig fordeling. Alle elevers forældre har krav

på minimum en samtale og et forældremøde, men der vil blive mulighed for
at nogle får flere samtaler og andre
færre ud fra det enkelte barns behov.
Det er op til den enkelte klasses lærerteam i samråd med klasseforældrerådet
og ledelsen at finde et leje, som tilgodeser klassens og det enkelte barns behov, og vi har i ledelsen tillid til, at der
i det gode samarbejdes ånd vil opstå
nye måder at styrke og fastholde et
godt skole/hjem samarbejde på Mårslet
Skole.
Der er i forbindelse med den nye tjenestetidsaftale heller ikke planer om at
skære ned på skolens traditioner med
skolefest, forårskoncert, lejrskoler m.v.
Projekt ”SUND SKOLE”
På Mårslet Skole har vi søgt om at
komme med i projekt ”SUND SKOLE”, og vi har været så heldige at blive
udvalgt til at deltage i projektet.
Projekt ”SUND SKOLE” er et initiativ, der er taget af Rockwool Fonden.
Rockwool Fonden vil gennem forskning af børn og unges sundhed være
med til at fremme børn sundhed, ændre
dårlige vaner, livsstil, etc.
Direktør for Rockwool Fonden Elin
Schmidt siger”
”Det er velkendt, at næsten intet er så
svært at ændre som livsstilen. Men ønsker man at ændre den, så må det letteste være at gøre det i en ung alder,
hvor en uheldig livsstil ikke kan være
så indgroet som hos ældre personer.
Derfor besluttede vi, at indsatsen i første omgang skulle rettes mod eleverne i
Folkeskolen.

Projektet går i alt sin enkelthed ud på
at fremme sundheden blandt skolens
elever. En sundhed som skal være
med til at frigøre energi til læring.
Det betyder, at vi skal se på status –
hvordan er børnenes fysiske form.
Det vil komme til at ske på den måde, at eleverne - i idrætstimerne - får
målt deres fysiske form og deres
BMI.
Det betyder, at vi skal se på handlinger, der fremmer børnenes sundhed.
I den forbindelse har skolen nedsat et
sundhedsudvalg, der bl.a. skal komme med initiativer til aktiviteter, etc.
Det betyder, at vi skal se om det har
haft en effekt. Det kunne givetvis være en retestning af børnenes fysiske
form, se på børnenes viden om sundhed, etc.
Vi er overbeviste om, at vi ved at fokusere på sundhed vil være med til at
skabe en større bevidsthed om emnet
blandt børnene.
I kan læse mere om projektet under:
www. Sundskolenettet.dk
Afslutning af et skoleår og begyndelsen på et nyt.
Vi vil gerne sige tak for et godt skoleår til elever, forældre, medarbejdere
og samarbejdspartnere og ønske alle
en god sommerferie. Skoleåret
2009/2010 starter mandag den 10.
august kl. 8.00 og for de nye børnehaveklasser onsdag den 12. august
kl. 10.00.
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Middelalderuge
Ugen op til pinse var et område ved
Asgården forvandlet til et middelaldermarked, hvor 3. og 4. klasserne
deltog. Der blev blandt andet handlet
på livet løs, spillet på selvfremstillede instrumenter og kæmpet nogle
brave kampe med sværd. Ugen blev
afsluttet med en stor fest, hvor der
blev serveret helstegt pattegris og festet.
Bedsteforældrekaffe
Onsdag d. 3. juni afholdte 1. klasserne bedsteforældredag på Trekantens
legeplads. Børnene og deres bedsteforældre kunne male et maleri i fællesskab, og derudover lavede de lækre snobrød på bål, det regnede heldig-

vis ikke hele dagen.. Det var en rigtig
hyggelig dag, hvor der mødte mange
bedsteforældre op for at få et indtryk af
deres børnebørns liv i SFO.
Kursus
Mandag d. 8. juni deltog hele personalegruppen i et kursus om stressforebyggelse ved læge Poul Lundgaard Bak.
Han gav os en slags ”vidensvitaminer”
om tanker og følelser, trivsel og sundhed, hvilket gav anledning til eftertanke og debat. Derudover talte han blandt
andet om, at hjernen modnes med tid
og omsorg, hvilket er værd at huske på
i vores arbejde med børnene. Det var
en meget inspirerende formiddag, som
vi regner med at få meget gavn af
fremover.

Pædagogisk værdigrundlag
Ovenpå fusionen mellem Fritidshjem
og SFO for to år siden er vores fremtidige værdigrundlag nu på plads.
Der er blevet arbejdet på det både i
personale- og ledelsesgruppen og det
færdige resultat af processen kan læses på nettet, vi glæder os meget til at
arbejde videre på det fælles grundlag.
Ny pjece for 4. klasserne
Det sidste år har vi været så heldige
også at have 4. klasserne i SFO-regi.
Det nuværende 4.klassesteam har ønsket at fortsætte med denne årgang
og de har udfærdiget en pjece om deres fremtidige ideer og pædagogik.
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Mårslet Skole

Stomp-dagen

www.maarslet-skole.dk
Alle 7. klasserne mødtes i gymnastiksalen d.24.april kl. otte. Der var kommet to unge mænd udefra, som skulle
lære os at danse, rappe og lave rytmer
på fire timer. Vi skulle lave et show,
som vi senere skulle vise for 5. klasserne. Da vi startede, skulle vi alle sammen lære en tekst, som vi skulle rappe
med musik til. Da vi kunne vores sang
nogenlunde, havde de nogle spande
med, som vi skulle lave rytmer på. Vi
lærte at tromme en masse nye rytmer.
Drengene skulle først lære at danse,
mens pigerne skulle lave forskellige
rytmer, som de dansede til. Bagefter
byttede vi, så det var pigernes tur til at

danse og drengenes tur til at lave rytmer. Vi øvedes os hele dagen og blev
bedre. Efter fire timers hårdt arbejde,
skulle vi ud på lærernes parkeringsplads og vise det for de 5. klasser, der
dukkede op. Folk sad i vinduerne og
kiggede på os. Showet gik ikke særlig
godt, men det var da sjovt. Vi kunne
godt have haft lidt mere tid til at øve
os, så vi kunne det.
Det var en sjov og anderledes dag.
Tak til Mårslet Skoles Venner, som
gjorde det muligt.
Christina B 7.c

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

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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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)
Næste gang er
onsdag den 12. august

Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for orientering og samtale og eventuel
modtagelse af arkivmateriale.
Alle er velkomne.
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/

Ta’ med på BYVANDRING i HØRRET by
Fredag 14. august kl. 19:00
Mødested og parkering:
Hørret Byvej 6
(Mejeri og Hjemmeværnsgård)
Ad Hørret Byvej og Højballevej ser
vi gårde og huse og hører om deres
historie.

Hans Møller er guide på byvandringen og vil undervejs især fortælle om
overgangen fra byens gamle bondesamfund til det nuværende aktive bysamfund.
Som afslutning på turen, der er gra-

tis, byder Lokalhistorisk Forening
sædvanen tro på et glas brændevin
Bliv medlem af Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening. Det koster kun
den ringe sum af 50 kr. for en husstand - om året!

Kan du huske.? Hvem..? Hvad..?
MANDAGSCAFÉEN I SOGNEHUSET
åbner igen efter sommerferien med kaffe/the og rundstykker
mandag d. 14. sept. kl. 9:30 - 11
Som noget nyt vil vi denne formiddag vise gamle billeder på storskærm fra Mårslet og omegn.
Det vil med garanti give anledning til en rigtig hyggesnak på kryds og tværs med andre, der husker en svunden tid!
Og så er det tilmed helt gratis!
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kirkesiderne
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Inspiration og fællesskab –
I anledning af afslutningen på messehagelprojektet
Korset har to akser: den ene går fra
jord til himmel eller fra himmel til
jord, og den anden går fra side til
side. Disse akser vidner om fællesskabet mellem på den ene side Gud og
mennesker og på den anden side fællesskabet mellem mennesker. Alle
fire messehageler har på ryggen korset som motiv og fortæller hver på
deres måde om disse to fællesskabsformer. Den røde messehagel samler
denne symbolik, fordi den bæres i
pinsen, hvor vi fejrer Helligåndens
komme.
Fællesskabet mellem Gud
og mennesker
Helligånden er nemlig den kraft, der
knytter bånd. Først og fremmest bånd
mellem jord og himmel, mellem Gud
og menneske. Derfor var pinsedag
også en af oldkirkens store dåbsdage.
Når vi vokser op og som børn, unge
og voksne kommer til gudstjeneste
styrkes dette bånd. Vi mødes her i
kirken med vor tro og tvivl. I menigheden er der en fælles spørgen og
søgen efter svar og forståelse. Vi deler åbent vilkår med hinanden. Indrømmer vor skrøbelighed og usikkerhed. Vi deler drømme og håb om forløsning og fred for os selv og andre,
og vi vender blikket mod Gud i gudstjenestens fællesskab.
Fællesskabet mellem mennesker
Fællesskabet i menigheden kendetegnes desuden ved, at vi vender os
mod hinanden. Vi mødes i forskellige
grupper, der har forskellige interesser
og opgaver. Ibrugtagningen af den
røde messehagel er et synligt vidnesbyrd om et fællesskab, hvor vi samledes om at skabe et produkt til gavn og
glæde for den gudstjenestefejrende

menighed. Et stort frivilligt arbejde er
resulteret i hele fire smukke messehageler.
Om inspiration
Når man arbejder med kunsthåndværk og kunst i det hele taget, så kræver det hårdt arbejde og inspiration.
Man læser og studerer. I forbindelse
med messehagelprojektet har man
læst kirkeårets tekster, studeret ikonografi, symboler og farver. Men ideen
kommer alligevel sådan lidt pludseligt, der går et lys op for én, og de
forskellige motiver falder på plads.
Sådan giver den skabende proces virkelig anledning til undren. Inspirationen, eller skal vi sige Helligåndens
”indpust” kommer, når den vil. Jeg
vil sige: Guds kunstnernavn er Helligånd. Gud Helligånd er med i enhver skabende proces. Det er sådan,
fordi mennesket udover at være et
kødeligt og forgængeligt væsen også
er et væsen af ånd, og netop det gør
mennesket til menneske, - støv og
ånd, Gud og mennesker i ét. Vi er jo
skabt i Guds billede, og det betyder,
at Gud Helligånd har taget bolig i
vore hjerter. Åndedrættet, men også
menneskets åndfuldhed, altså skaberevnen, opfindsomheden, kreativiteten,
det kunstneriske blik er et vidnesbyrd
om, at Gud bor i os.
Messehagelerne er blevet skabt i et
åndrigt fællesskab, hvor man i stadig
undren og vedholdende eksperimenteren har set mønstrene tage form og
træde frem. Nu er alle fire messehageler klar til søndagsbrug ved nadveren.
Nadveren som fællesskab med Gud
Jesus sagde: ”Jeg går bort og jeg
kommer til jer”. Og hvornår og hvor

er det så, at vi især kan mærke at han
har ret? Det er når vi går til alters Og
netop ved nadveren bæres messehagelen. Ved alterbordet knæler vi, gør os
små, for at Gud Helligånd kan komme os nær med sin trøst og fred. Her
får vi tilgivelse, her forløses vi og
finder fred for en stund. Her knyttes
igen – ligesom ved dåben – forbindelsen mellem himmel og jord, så vi føler og forstår, at det ånder himmelsk
over støvet. Bagefter kan vi så vende
tilbage til menneskets rette element,
nemlig et liv levet i håb.
Fællesskab med håbet som fortegn
Kun håbefulde kan vi mødes i et
givende fællesskab, kun åbne og tillidsfulde kan vi sammen skabe noget
nyt og gøre godt for andre. Fisken
behøver vandet til at svømme i, fuglen behøver luften til at flyve i, men
vi mennesker må selv skabe vor omverden og opbygge et netværk. Det
kan vi kun så længe vi har håbet. Mister vi håbet, bliver alt ligegyldigt og
vi invaderes af selvhad og risikerer at
miste os selv.
Ved dåben bliver vi døbt til et levende håb og således indskrevet i en
vidunderlig håbsfortælling, hvor ikke
vi, men Gud er garant for, at der altid
er håb. Og ved alterbordet kommer vi
med vort mismod og brudte forhåbninger for igen at få skænket troen på
åbninger og muligheder i livet. Sådan
er kristendommen håbets religion!
(Revideret og forkortet uddrag af
prædiken holdt pinsedag, hvor den
røde messehagel blev taget i brug.)
Alle ønskes en god og
solrig sommer!
Hanne Davidsen
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Friluftsgudstjeneste 2009
I forbindelse med Mårslet Byfest
fejrer vi en gudstjeneste i det fri
søndag d. 16. august kl. 11:00
i Bomgårdshaven.
Temaet for gudstjenesten bliver
”Gud i naturen”
Vi kan igen glæde os til at høre Århus Brass Band, der ledes af Jacob
Larsen.
Mårslet Kirkekor Kor medvirker
sammen med kirkesanger Lisbeth
Frandsen.
Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen, og som læser skal vi høre Jens
Bech.
Alle indbydes til at deltage i nadveren, som er lidt anderledes, idet vinen,
der skænkes, er rødvin og brødet, der

uddeles, er lækkert groft landbrød.
Efter gudstjenesten kan frokosten
købes ved en bod som bager Makarós
stiller an med pizza og sandwich.
Der sælges kort af Mårslet by, af
Mårslet Kirke og hæfte og plakat om
de nye smukke messehagler.
Overskuddet går til vort nye store
projekt: Opsætning af det nye kirkespil med premiere i november:
”Galilæerens Skygge”.
Man sidder ned under hele gudstjenesten. Der sættes bænke frem, men
det er også en god ide selv at medbringe et par campingstole eller et
tæppe.
Arrangør: Mårslet Menighedsråd

Sommerfest for seniorer
Som det fremgår andetsteds er der
ingen gudstjeneste på Kildevang i juli
og august. I forbindelse med Mårslet
Byfest inviterer Mårslet Menighedsråd alle seniorer til sommerfest
torsdag d. 13. aug. kl. 14 - 16.
Vi hygger os sammen et par timer og
glæder os over den skønne sommer.
Først mødes vi i kirken til en kort
gudstjeneste, hvor sognepræst Hanne
Davidsen vil prædike og kirkesanger
Lisbeth Frandsen vil synge en somFERIE mm.
Sognepræst Hanne Davidsen er sygemeldt fra 17.6. - 19.7. og holder
ferie i uge 30, 31, 32 og 34.
Henvendelser kan ske til sognepræsten i Tiset, tlf. 8692 7330

HYGGEKLUBBEN
ønsker en rigtig god sommer til alle.
Første arrangement efter sommerferien
finder sted i Sognehuset
torsdag d. 10. sept. kl. 14:00 - 16:00
Der arbejdes på et spændende efterårsprogram, som vil blive bekendtgjort på
maarslet-kirke.dk (Hyggeklubben) og
i Mårslet Bladet så snart det foreligger.

mersalme solo for os. Derefter er kaffebordet dækket i Sognehuset, hvor
vi også kan glæde os til underholdning med Jørgen Kraglund (klarinet)
og Troels Jørgensen (klaver) – begge
er fra Mårslet.
De vil spille munter musik og opfordre os til fornøjelig fællessang.
Alle er hjertelig velkommen – og så
er det ganske gratis!
Der arrangeres bustransport fra Kildevang kl. 13:30 og retur igen omkring
kl. 16:00.

KIRKETIDER I JULI
SØNDAG d. 5. juli kl. 10:00
4. søndag efter trinitatis
Luk. 6, 36 - 42
TORBEN ROSTBØLL
SØNDAG d. 12. juli kl. 10:00
5. søndag efter trinitatis
Luk. 5, 1-11
TORBEN ROSTBØLL
SØNDAG d. 19. juli kl. 10:00
6. søndag efter trinitatis
Matt. 5, 20 - 26
TORBEN ROSTBØLL
SØNDAG d. 26. juli:
Ingen gudstjeneste. Der henvises til
nabokirkerne i Tiset, Tranbjerg, Beder,
Malling og Astrup

Kirketider i august:
Søndag d. 2. kl. 9:00
AV
Søndag d. 9. kl. 10:00
HRC
Søndag d. 16. kl. 11:00:
Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven. HD
Søndag d. 23. kl. 10:00
JRC
Søndag d. 30. kl. 10:00
HD
HD: Hanne Davidsen
JRC: Jette Rosenberg Christiansen, Tiset
AV: Anne Vejbæk, Astrup
HRC: Hans Rubech Christensen, Testrup

KILDEVANG
Der afholdes ikke gudstjenester
på lokalcenter Kildevang i juli og
august. Næste gang er
onsdag d. 2. september kl. 14:30

MANDAGSCAFÉEN
åbner igen efter sommerferien
mandag d. 14. sept. kl. 9:30 - 11
med kaffe/the og rundstykker.
Som noget nyt vil vi denne formiddag, i et samarbejde med Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening,
vise gamle billeder på storskærm
fra Mårslet og omegn.
Det vil med garanti give anledning
til en rigtig hyggesnak på kryds og
tværs med andre, der husker en
svunden tid!
Og så er det tilmed helt gratis!

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådets næste møde afholdes i Sognehuset
onsdag d. 19. aug. kl. 18:30 - 22
Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at
overvære mødet.
KIRKEBIL
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
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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Et kvindeprojekt er slut
Ibrugtagningen af den røde messehagel, pinsedag, søndag den 31. maj,
markerede samtidig afslutningen på
messehagelprojektet, der tog sin begyndelse i efteråret 2003.
Efter 5½ års intenst arbejde kan vi
stolte præsentere fire unikke værker
skabt af lokale kunstnere og broderientusiaster fra Mårslet:
Den hvide messehagel er designet Den røde messehagels for- og bagside.
og broderet af Rie Vodder.
Den grønne, violette og røde messe- broderiarbejdet udført af en gruppe
hagel er designet Bente Sørensen, og kvinder fra Mårslet.

Sognepræst Hanne Davidsen forklarer
her en detalje på den grønne messehagel for biskop Kjeld Holm, Århus.
Et fremragende frivilligt kvindeprojekt, der viser, at kvinder kan samarbejde om at skabe enestående kunstværker til gavn og glæde for den
gudstjenestefejrende menighed.
Der er udarbejdet et smukt lille hæfte på 36 sider, der fortæller om messehagelernes tilblivelse (stof, broderi,
symbolik og arbejdsproces), ligesom
der er trykt en plakat, som viser alle
fire messehageler.

Efter receptionen var menighedsrådet vært ved en let frokost i Sognehuset.

Hæftet kan - så længe oplaget rækker - købes for 50 kr. og plakaten for
10 kr., og hæftet kan desuden ses på
http://maarslet-kirke.dk (klik på
”Messehageler i Mårslet” under Links
i venstre spalte). Her er der også mulighed for at forstørre billederne og
studere detaljerne.
Hæfte og plakat kan købes på kirkekontoret og hos sognepræst Hanne
Davidsen, Obstrupvej 4,
8320 Mårslet, tlf.: 8629 0234, mail:
hd@maarslet-kirke.dk
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Sydamerne - i daglig tale brodeuserne - fik alle overrakt en lille gave i form af
et museumssmykke i sølv: ”Nøglen til Himmeriges port”.
Her er det fra venstre: Bente Andersen, Ninna Sørensen, Bodil Bjødstrup Kristensen, Bente Sørensen, Karen Lunderskov, Pelse Asboe, Lilian Hejlsborg, Ben- Alle fire messehageler var udstillede i
Sognehuset ved receptionen.
te Fisker-Sørensen og yderst til højre Olga Nielsen.

18

MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2009

Norbusangfestival 2009
korsangere.
Udover workshopdeltagelsen optrådte Mårslet Kirkes Kor solo ved en
kirkekoncert torsdag aften den 24.
maj samt ved en skolekoncert fredag
formiddag den 25., hvor publikum
var 6. klasserne fra en lokal skole,
og begge koncerter lykkedes rigtig
flot.
Mårslet Kirkes Kor deltog for 10. gang sammen med børnekor fra de andre
nordiske lande i den årlige Norbusangfestival, der denne gang var henlagt til
Jakobsstad i Finland.

Der sporedes et vist vemod hos
koret, da hjemrejsetidspunktet nær-

Mårslet Kirkes Kor tog med højt
humør af sted fra Kastrup om formiddagen onsdag den 20. maj til Jakobstad, der ligger i den vestlige og svenske del af Finland – lige ud til den
Bottniske Bugt.
Indkvarteringen var på et dejligt
vandrerhjem – Hostel Lilja – med gode faciliteter. Alle boede tæt sammen,
og det rungede noget i trævæggene,
når lydniveauet af og til steg til de højere luftlag.
Temaet for dette års festival var
”Finsk/samisk folkemusik”, og Mårslet-koret var i en workshop med 2
fremragende instruktører: Sanna Kurki
-Suonio, sangerinde med en doktorgrad i den meget specielle form for
folkemusik og danser/koreograf Johanna Elovaara.
Der var ca. 70 sangere i workshoppen – pudsigt nok var alle deltagerne
danske, og det var en fornøjelse at følge instruktørerne i deres undervisning.
Der skulle synges på finsk – pr. øre

og udenad - og desuden arbejdedes
med dans og anden koreografi. Finsk
er for os et fuldstændig uforståeligt
sprog; det udmærker sig ved at det
udtales, som det skrives, men det hjalp
jo ikke ret meget, så pigerne bad om at
blive undervist på engelsk.

mede sig, og flere af deltagerne gav
udtryk for, at de kunne da godt være
blevet et par dage mere!

Koordinationen af alle disse elementer stillede krav til hjerne og tålmodighed, men alle kom igennem i fin stil
uden ”gråd og tænderskæren”.

*
NORBU er en sammentrækning af
NORdiske Børne og Ungdomskor.

De 2 instruktører klarede på fornemste vis alle træthedsperioder, og resultatet af alle anstrengelserne udløstes
ved afslutningskoncerten lørdag den
24. maj, hvor alle 4 workshops viste
resultaterne for hinanden og de indbudte gæster.
Det blev en Norbusang-festival udover det sædvanlige, og det faglige
udbytte blev kæmpestort for alle 500

Ordene taler vist for sig selv, så
mon ikke alle er med, når det går løs
næste år i Malmö i Sverige?

Tekst og foto: Pia Labohn.
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Kirkespillet ”Galilæerens Skygge”
Den 26. maj blev der i foreningen
’Åben Himmel’ afholdt informationsog hvervemøde i forbindelse med det
nye kirkespil “Galilæerens skygge“,
der får premiere til efteråret.
Her kunne man melde sig, ikke bare
som skuespiller, men også til et eller
flere af de mange jobs, der skal udfyldes, for at en sådan forestilling skal
kunne lykkes.
Der var mange fremmødte, men vi
mangler stadig nogle skuespillere, sydamer og sminkøser og herudover
skal der bruges et kor. Ikke et sangkor
i traditionel betydning, men snarere
en lydgiver, der med stemmerne kan
skabe forskellige lydkulisser.

faldet endeligt på på plads.
Deltagerne skulle agere i små ekstemporalspil, så instruktøren, Jakob
Sheppard Hermann, kunne få en fornemmelse af egnethed til rollen.
Fem børn havde meldt sig, og én af
opgaverne var - i et brudstykke af
H.C. Andersens “Store Claus og Lille
Claus” - hurtigt at kunne omstille sig
fra det ene øjeblik at være det bedre
borgerskab på vej til kirke, til at være
heste foran ploven, der øjeblikket efter bliver slået for panden af Store
Claus! - og valget som gadebarnet

faldt på den 12-årige Stine Winther
Johansen, Mårslet..
Stine er vild med at optræde, og har
gennem de sidste fire år gået til drama
på Filurens Teaterskole for Børn.
De øvrige 4 børn, Line, Tilde, Stine
og Jeppe vil få tilbudt mindre roller i
forestillingen.
Se ”Åben Himmels” hjemmeside på:
http://maarslet-drama.dk
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Så har du lyst til og interesse for at
være med, så ring til Hanne Davidsen
på tlf.: 8629 0234 eller
mail hd@maarslet-kirke.dk
Gadebarnet
Valget til en vigtig rolle, gadebarnet
der skal følge den mandlige hovedrolle, Andreas, er, efter en casting, der
fandt sted i Mårslet Kirke den 4. juni,

Stine ses her som nr. 2 fra venstre om- Casting: ”Hyp alle mine heste!” Jacob
givet af Line, Tilde, Stine og Jeppe.
Sheppard Hermann instruerer.

Mårslet Kirkes Kor og Korskole
Sæsonstart
Mårslet Kirkes Korskole starter den
nye sæson i Sognehuset
torsdag d. 3. sept. kl. 15 – 15:45
Der øves sædvanligvis om torsdagen fra kl. 15:00 – 15:45.
Korskolen er for børn fra 4. og 5.

klasse. Børn fra 3. klasse optages,
hvis der er plads.
Mårslet Kirkes Kor starter den nye
sæson i Sognehuset
torsdag d. 27. aug. kl. 15:50 – 17:30
Der øves sædvanligvis om torsdagen fra kl.15:50 – 17:30.

Yderligere oplysninger om begge kor
samt tilmelding INDEN startdatoen
hos korleder Pia Labohn på telefon
8655 6408 eller på mailadressen:
pl@maarslet-kirke.dk
Yderligere oplysninger kan desuden
findes på kirkens hjemmeside:
maarslet-kirke.dk
(Kor og Korskole)

Information om konfirmationsundervisningen
Minikonfirmander fra 3.a og 3.b
inviteres til at deltage i minikonfirmandundervisningen i efteråret.
Vi begynder undervisningen tirsdag
og onsdag i uge 37, som er 2. uge i
september. Klasserne får nærmere
besked senere.
3.c og 3. d får tilbudet til foråret.

Konfirmanderne begynder også i
uge 37, og undervisningen ligger på
tirsdage, onsdage og torsdage fra kl.
8:00 - 9:30.
Hanne Davidsen har tirsdags og
torsdagsholdene og Jette Rosenberg
Christiansen har onsdagsholdet.

Konfirmandforældreaften.
Konfirmandforældre for alle klasser
inviteres til orienteringsmøde i Mårslet Kirke. Tidspunktet bekendtgøres
senere på hjemmesiden maarsletkirke.dk og i Mårslet Bladet.
Undervisningen vil her blive præsenteret af sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette Rosenberg Christiansen.
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INDRE MISSION

BØRNEKLUBBERNE

onsdag d. 26. august 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

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.

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

SOGNEPRÆST
Jette Rosenberg Christiansen (JRC)
Tiset Præstegård
Tlf. 8692 7330
jrc@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag

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

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

Magtesløshed - en mulighed / et potentiale.
Vi får besøg af teolog Niels Jørgen
Larsen, Hinnerup, der selv siger om sit
foredrag:
”Jeg forestiller mig at aftenens emne, vil have sit omdrejningspunkt omkring det vilkår, at vi som mennesker,
på mange måder er magtesløse.
Vi ønsker dog det stik modsatte nemlig at have kontrol og signalere at
vi har “tjek på tingene” - at vi “styrer
for vildt”.
Hvordan får vi mod til at vise, overfor os selv og vores omgivelser, at vi
rent faktisk er magtesløse (på mange
niveauer)- og at det er OK, da det er i
denne magtesløse situation, at Guds
magt udfolder sig. (Ifølge 2. Korinterbrev kap. 12. vers 9). At vi gør os præcis så sårbare/magtesløse, at vi kommer til at fremstå autentiske i forhold
til hinanden?
Vi vil m.a.o. se på magtesløshedens
mange muligheder - både i forhold til
Gud/Jesus Kristus og mennesker”
Niels Jørgen Larsen, tømrer og teolog (46) bor i Hinnerup, er gift og far
til 3 i alderen 15-23.
Han er p.t. ansat i Indre Mission med
personalepleje som det primære arbejdsområde.
I fritiden gælder det om at være sammen med familie og venner, og når
tiden tillader det, en tur på jagt eller
ud til søen, eller “bugten” og lystfiske.
Mødet er i Sognehuset, Obstrupvej 4.

SOGNEHUSET I AUGUST
Onsdag d. 19. aug. kl. 18:30
Offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag d. 26. aug. kl. 19:30
Indre Mission
- og når sæsonen starter:

Kirkesideredaktør
Mårslet Menighedsråd søger snarest
muligt en ny frivillig redaktør til kirkesiderne.
Kirkestoffet redigeres i samarbejde
med sognepræst Hanne Davidsen og
vil fortsat indgå som en integreret del
af Mårslet Bladet, der udkommer 10
gange om året.
Interesserede kan henvende sig til
menighedsrådsformand Erik Lund
Sørensen, tlf. 8629 9395 eller mail:
els@maarslet-kirke.dk

Hver mandag
kl. 16:15 - 17:30: Mariehønen
kl. 16:15 - 17:30: Lærkereden
kl. 19:00 - 20:30: Ørnereden
Hver tirsdag. onsdag og torsdag
kl. 8:00-9:30:
Konfirmander
Hver torsdag:
kl. 15:00 - 17:30

Kor og korskole

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

ADRESSER

ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn (PL)
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen (LF)
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk

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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TMG - Nyt
PARKERING VED SKOLEN/HALLEN
Heldigvis er der ofte mange gæster på skolen, i Hallen og på boldbanerne, men det giver af og til problemer på parkeringspladsen ved Hallen og på brandvejen til venstre for HalHuset.
Vi henstiller til brugerne at benytte de afmærkede P-pladser og sætte cykler ud til siden.
Skulle der blive behov for redningskøretøjer ved Hallen og på boldbanerne, er det vigtigt at de kan passere uhindret.
På forhånd TAK !
TMG

Til alle medlemmer i gymnastikafdelingen
fra sæson 08/09!
Så er det nye, spændende gymnastikprogram for sæson 09/10 sendt rundt pr mail, og forhåndstilmeldingen godt i gang!
Har du ikke modtaget programmet, er det måske fordi du ikke er registreret som medlemmer af gymnastikafdelingen
med din e-mailadresse.
Har du været medlem sidste sæson og ønsker at melde dig til det gymnastikhold du gik på sidste år, skal du sende en
mail til .
tilmelding@tmggymnastik.com snarest.
Venlig hilsen, på gymnastikkens vegne
Bente.

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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Gymnastik

TMG’s gymnastikafdelingen søger snarest kvalificeret henvendelse til
besættelse af to ledige stillinger:
Som showdance instruktør om onsdagen kl. 18.30 – 19.55 og
som puslinge instruktør om mandagen kl. 16.00 – 16.55!
Vi tilbyder godt kammeratskab, mulighed for udvikling i form af kurser, tilskud til
musik indkøb, mulighed for at deltage i fællesarrangementer og ikke mindst et dejligt fællesskab på tværs af hele afdelingen.
Desuden kan vi sikre dig en plads på netop det TMG hold
du ønsker at gå på.
Ring og hør nærmere på tlf. 30 56 47 70 eller send en mail til:
bente@tmggymnastik.com
Alle ansøgningerne vil blive behandlet fortroligt.
Venlig hilsen Bente Seerup, gymnastik

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00

Mix motion
fra 15 år
Britt
Kl. 20 – 21:25
650,-

fra 15 år
Anna
Kl. 20:30 – 21:30
550,-

let øvede
Signe
Kl. 20 – 20:55
650,-

Hvis holdet oprettes, hører du fra os.

tilmelding@tmggymnastik.com

Tilmeld dig på

??????
Kl. 18:30 – 19:55
575,-

Show dance
4, - 6. kl.

Benny
Kl. 19 – 20.25
650,-

Herre /Karle
fra 15 år

Nis, Emil & Rasmus
Kl 17:15 – 18:45
575,-

Spring & parkour
6. - 9. kl

Nis, Emil & Helene
Kl. 16:15 – 17:10
475,-

Stine, Ditte & Anne
Kl. 17 – 18:25
575,-

Effekt

Anna
Kl. 19:15 - 20:25
575,-

fra 15 år

Aerobic

Spring, leg og
rytme
0. - 1. kl.

Kl. 14:45 – 16
500,-

Anni Kirk

Senior gymnastik

Torsdag

Pigefræs
2. - 3. kl.

Pernille, Ditte & Annemie
Kl. 16 – 16:55
475,-

Spring & rytme
1. - 2. kl.

Onsdag

sæson 09 / 10

Pilates

Karrina, Ditte & hjælper
Kl. 17 – 18:25
575,-

Mix-spring
3. - 5. kl

Hvis holdet oprettes, hører du fra os

tilmelding@tmggymnastik.com

Tilmeld dig på

Anette
Kl. 16 – 16:55
550,- kr + 100,. kr pr.
ekstra barn

Familiehold
2½ – 6 år

Puslinge
5 – 6 år

?????
Kl.16 – 16.55
475,-

Tirsdag

Mandag

TMG gymnastik
Fredag

Marie & Bente
Kl. 10 – 11
550,-

Tumlinge holdet
1 – 2½ år
+ forældre

Lørdag
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Beskrivelse af de gymnastikhold vi tilbyder næste i sæson
Mix-spring for 3.-5. klasse ved Karrina og Ditte mandag 17.00 til 18.25:
Holdet for friske piger og drenge der
kan lide at lave vejrmøller, saltoer,
stå på hænder mm. Kan du lide fart,
spænding, små rytmiske serier og har
mod og lyst til at blive bedre, så kom
– det bliver sjovt.
Familiehold ved Annette tirsdag kl.
16.00 til 16.55:
På familieholdet kommer forældre og
børn og er sammen om at lave gymnastik.
Vi starter med en velkomstsang, herefter leg med småredskaber med
overraskelser, stafetter og lignende.
Desuden bliver der hver gang opstillet en redskabsbane eller vi puster air
-tracken op. Timen slutter med en
sang og lidt afslapning/massage.
Aerobics ved Anna tirsdag 19.15 til
20.25:
Kredsløbstræning og koordination!
Hver gang opbygger vi en serie af
high og low impact trinkombinationer og slutter af med 15 minutters
muskeltræning for mave, ryg, lår og
baller. Vi starter som begynder/
letøvede og slutter sæsonen med at
være super gode!
Effekt ved Anna tirsdag 20.30 til
21.25:
Muskeltræning for hele kroppen. Timen indledes med opvarmning, så
træner vi ben, baller, mave, ryg, skulder og arme. Vi slutter af med udstrækning. Der vil være udfordring

Giv en

for både begyndere og øvede.
Spring og rytme 1.-2. Klasse ved
Pernille, Ditte og Annemie:
Holdet er for alle der har lyst til at
lave gymnastik, lege, grine og have
det sjovt med hinanden. Vi skal lære
at stå på hænder, lave vejrmøller og
slå kolbøtter. Vi skal bruge redskaber, hoppe på airtrack og trampolin,
lege lege, lave stafetter og meget mere. Alle kan være med, begyndere og
øvede. Vigtigt er at vi har det sjovt.
Pigefræs for 2.-3. Klasse ved Stine,
Ditte og Anne onsdag kl.17.00 til
18.25:
Vi skal lave en masse sjov gymnastik, både spring og rytme.
Vi vil tage fat på nogle forskellige
spring, og udfordrer jer på en sjov og
spændende måde. Rytme delen, vil
blive en mindre sekvenser, som vi
lærer i løbet af sæsonen og sætter
sammen til en serie. Det bliver både
sjovt og alle får mulighed for at lære
gymnastik.
Mix Motion ved Britt onsdag 20.00
til 21.25:
En opfordring til herre og damer om
at gå til gymnastik sammen. Det giver en god dynamik på holdet! Vi vil
både styrketræne, konditræne og cirkeltræne. Starte stille op og strække
ud når timen er slut. Vi skal have det
sjovt sammen, samtidig med at vi udfordrer vores krop. Skitræning og leg
vil være en del af vinterprogrammet!

Senior gymnastik ved Anni torsdag
kl. 14.45 til 16.00:
Med et varieret rytmisk program til
inspirerende musik, bliver din krop
styrket og mere smidig, kredsløbet
stimuleres og spændinger løsnes. Du
oplever ro og velvære, samvær og
bevægelsesglæde. Der behøves ingen
særlige forudsætninger.

Spring, leg og rytme 0. og 1. Klasse
ved Nis, Emil og Helene:
Forskellige lege under opvarmning,
grundgymnastik og spring, med andre ord vi skal have det sjovt i gymnastiksalen og blive gode til gymnastik. Udfordringer for alle!
Spring og parkour ved Nis, Emil og
Rasmus torsdag 17.15 til 18.45:
Vi vil lægge vægt på springgymnastikkens grundelementer og skal prøve nye og utraditionelle spring. Vi vil
være i gymnastiksalen, men da parkour er en ”udesport”, flytter vi indimellem en del af træningen udenfor.
Der er plads til piger og drenge, begynder og øvede, altså grundtræning
fra starten med spændende udfordringer for alle hen ad vejen. Vi vil arbejde os frem mod springsekvenser,
der stykkes sammen til en springserie, hvor jeres ideer er vigtige for os!
Karleholdet ved Benny torsdag 19.00
til 20.25

til Mårsletbladet

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

U12 drenge 7 til Aalborg City Cup
Torsdag den 21. maj drog 11 U12
drenge af sted sammen med 3 ledere til Aalborg City Cup. Drengene var spændte. I JBUturneringen havde de kun spillet 4
kampe, hvoraf 3 var vundne og 1
var tabt, så alt var muligt. Torsdag
blev det til en sejr over Vejlby IK
1, men fredag røg vi så desværre
ind i 2 nederlag, dels mod Team
AS og et hold fra Berlin. Lørdag
var det så bare om at klø på igen
og her blev det så til 3 sejre på
stribe, inden FC Skanderborg satte
en stopper for det, men 4 kampe
på en dag i høj solskin tærer også
på kræfterne. Alt i alt havde drenge en super tur med masser af fodbold og godt socialt sammenhold.
Her ses drengene i deres nye træningstøj sponseret af Blaabjerg
Radio.
Træner/leder teamet siger tak for
en god tur.
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ÅRHUS SYD FC
OVERBYGNINGSAFTALE
AIA/Tranbjerg og TMG har 1ndgået et samarbejde på ungdomsfodbolden. Samarbejde skal sikre fastholdelse af de bedste spillere i årgang 97.
AIA/Tranbjerg og TMG har indgået
et samarbejde omkring U-12 drenge.
Navnet på det nye samarbejde er Århus Syd FC.
Der er selvfølgelig også tænkt på
bredden i de to klubber. Der er kvalificerede trænere til de spillere, der ikke kommer med på overbygningsholdet og de resterende spillere vil så
optræde på de respektive klubbers 1.
hold.
Det er tanken, at det nye samarbejde giver begge klubber mulighed for at
spille med i de bedste rækker i JBU.
PRAKTISK:
Århus Syd FC er startet med at træne
sammen, men vil først deltage i
JBU´s turnering efter sommerferien.

Træningen foregår, både på AiAs
anlæg og på TMGs. Sammenslutningen vil i løbet af foråret deltage i
nogle turneringer sammen, blandt andet Ålborg city Cup og Kattegat Cup.
Dette for at forberede sig på efterårets
11 mands fodbold. Hvis man gerne

vil vide mere om Århus Syd FC, så
kan der rettes henvendelse til de
respektive trænere/holdledere i de to
klubber, på aarhussydfc@gmail.com,
eller gå ind på vores hjemmeside,
www.aarhussyd.mono.net

MultiHal i
Mårslet
Arbejdet med MultiHallen har i hele 2009 fokus på indsamling af midler fra lokalmiljøet her i Mårslet. Den lokale
indsamling er afgørende for at vi skal kunne opnå støtte fra kommunen og forskellige fonde.
Vi nærmer os en fjerdedel af målet. Over 625.000 af de 2,6 milioner, så det går fremad, selvom det måske ikke går
så hurtigt som vi kunne ønske eller drømme om.
Lige nu forsøger vi os med henvendelser direkte via TMGs medlemmer. Vi tror at mange af TMG’s medlemmer
tydelig kan se de kapacitetsproblemer vi har i den eksisterende hal.
Krisen (eller hvad det nu er) sinker projektet. Vi kan godt gå hen at blive et år forsinket.
Vi vil meget gerne have bidrag, store eller små. Gerne et mindre fast beløb pr måned via PBS.
Vi håber da også på, at lidt af de mange SP penge kan finde vej til MultiHallen. Ved at
bidrage via DGI kan man få skatttefradrag for bidrag over 500 kroner.
De forskellige bidragsmuligheder er nærmere beskrevet på www.MultiHal.NU . Her kan du også læse om tilbagebetalingsgarantien for de indsamlede midler.

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

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

Annette Jacobsen

Annette/Kent Petersen

Rikke Mønsted

Inge Helge

Poul Seerup

86 29 98 55

21 70 35 60

86 29 76 66

Flemming Kristiansen

Winie Brandstrup

Alice Sørensen

Per Mikkelsen

82 29 76 67

86 72 05 10

86 29 09 07

86 29 03 07

ONSDAG

TORSDAG

16.30-19.30

86 29 70 00

19.30-22.00

ULIGE UGER

MANDAG
16.30-19.30

19.30-22.00

TIRSDAG

Rene Valente

Annette Lønskov

86 72 24 25

86 29 12 62

Dorte Mortensen
86 29 40 42

Elsebeth Haunstrup
86 29 46 42

Lena Henriksen
86 29 38 39

H + T Stokholm
21 53 61 81

Efter sommerferien mangler vi desværre et par frivillige til at tage de to ledige vagter - tirsdag og torsdag i ulige uger kl.
16.30 – 19.30.
Vi synes i TMG at det er vigtigt at huset er åbent, idet det er med til at give et godt klubliv.
Det giver også tryghed til både børn og forældre at der altid er en voksen i HalHuset, en man kan tage en snak med
imens man måske venter på at blive hentet, en til at sætte et plaster på og ikke mindst til at holde kiosken åben - alt sammen noget der styrker en idrætsklub.
Vi har nu igennem længere tid haft en meget fast flok frivillige hjælpere, men et par af dem har desværre valgt at stoppe
- så vi håber at vi via Mårslet Bladet kan finde et par stykker derude i Mårslet, så vi igen kan holde åbent som forventet.
Vi vil selvfølgelig sørge for oplæring til at stå i kiosken, og er også gerne til stede i de første vagter, indtil alt er på plads
og man som hjælper føler sig rustet til at klare vagten selv.
Vi håber på at høre fra dig!
Hilsen
Annette Nørager
86 29 76 67

Kent Pedersen
86 29 98 55
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Mårslet Run og Walk - 5 års jubilæumskonkurrence
De foregående år har vi har en fin deltagelse, men kan det blive ved – kommer du?
2005 - 130 deltagere - 2006 - 201 deltagere - 2007 - 308 deltagere – 2008 370 deltagere

Hvor mange deltagere bliver det i
år:____??
Gæt hvor mange deltagere der bli-

ver.
Den der gætter rigtig eller tættest
på får en præmie på løbsdagen.
Skriv dit navn, sammen med det
antal du gætter på, til johnjohansen@youmail.dk

Trafikvagter søges til Mårslet Run & Walk 2009
– jeg mangler ca. 10 personer Trafikvagter hjalp, sidste år, godt 360
deltagere i Mårslet Run & Walk, over
byens veje i forbindelse med motionsarrangementet lørdag eftermiddag under Mårslet Byfest.
Arrangørgruppen bag Mårslet Run &
Walk vil med gerne sige mange tak til
disse hjælpere og tager gerne imod
hjælp fra de rutinerede kræfter igen,

men tage naturligvis også imod nye
hjælpere.
Så uanset om du er ny eller ”gammel”
så kontakt venligst:
John Johansen telefon 86298888 eller
mail johnjohansen@youmail.dk

ca. 14.30 til 16.30, og har du/I overskud til at hjælpe os, så hører vi meget gerne fra dig/Jer.
Det er jo rart at det praktiske er på
plads på den store løbsdag.
På vegne af Mårslet Run & Walk

Der skal bruges ca. 25 trafikvagter
lørdag eftermiddag den 15. august fra

John Johansen
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Godt gået! Vi gjorde det igen! Fantastisk!
Overskriften er blot 3 ud af mange
udsagn, som blev udtalt da vi lørdag
den 13.juni ved 19 tiden havde optalt
dagens omsætning efter loppemarkedet og kunne regne os frem til, at vi
igen i år ville skabe et overskud på ca.
kr. 60.000 i lighed med sidste års rekordoverskud.
Opstarten på loppemarkedet gav os
lidt problemer, idet vi var kommet til
at planlægge det til en weekend hvor
en hel del af hjælperne skulle noget
andet, og vi måtte derfor flytte det en
uge.
Vejret under indsamlingen var noget
regnfuldt, både indsamlere og effekter
blev våde, men mange effekter var
stillet i tørvejr, hvilket gjorde at indsamlerne desværre ikke fik alt med
denne aften. Men rigtig mange havde
betænksomt lagt plast over effekterne
så de kunne holdes tørre.
For år tilbage var vi først færdige med
indsamlingen ved 23 tiden, men i år
og de senere år har vi haft mange
vogne til indsamlingen, så vi har hurtigere kunnet komme rundt i hele
Mårslet og derfor afsluttet indsamlingen allerede ved 22 tiden.
Efter morgenmaden ved 5 tiden begyndte vi at køre alle effekterne ned
på pladsen og var så klar til at åbne
kl. 10.00. Tidligere år begyndte loppemarkedet allerede kl. 09.00 men det
at vi har rykket det en time giver os
lige den ekstra ro til at få alle tingene
på plads, så vi ikke bliver så stressede
op til åbningen, og at vi så dermed
også kan få stillet tingene bedre op.
De første 2 – 3 timer var der mange
mennesker og rigtig god gang i omsætningen. Fra 15.00 til 18.00 fik vi
ryddet op og ca. kl. 19.30 var pengene
talt op og vi kunne konstatere, at årets
overskud ville ligge på niveau med
sidste års rekordoverskud på 60.000.
Fantastisk, godt gået, Yes – vi gjorde
det igen, bare rigtig godt o.s.v. var
nogle af udtrykkene som deltagerne
udtalte efter en meget lang dag. Og
andre, ”så er det sjovt at være med”,
”det er en fornøjelse at deltage”.
Ca. 50 deltagere har været engageret i
2 dage hvor vi har haft det sjovt, hygget os og moret os samtidig med at vi

har gjort et nødvendigt arbejde for at
skaffe midler til håndboldafdelingen.
Overskuddet er ikke skabt alene ved
salg af loppeeffekter, men ca. 1/3 del
af overskuddet stammer fra salg af
blomster, øl, pølser og gæt på grisen.
Der blev gættet på grisen for kr. 6.580
som vejede 103,5 kg.
Det er ikke muligt at skabe et sådant
overskud uden de mange frivillige
hjælpere, og dem som lægger biler til.
Der udover skal nævnes 2 landmænd
som lægger traktorer og vogne til, nogen lægger pickups til, Svalk støtter
os med lastbil, bageren Makaros

sponsorerer morgenbrød, vognmand
Per Andersen hjælper os med containere til affald, Jens Thomsen sponsorerer grisen, Lars Christensen kommer med blomster, et sted vi kan
komme af med overskydende træ
o.s.v.. Alt sammen en uvurderlig støtte.
Der udover også en stor tak til alle
som har bidraget med lopper og har
støttet os ved at handle med os.
På gensyn, vi glæder os allerede til
næste år.
Loppemarkedsgruppen
TMG håndbold
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Find cyklen frem og deltag i Medaljeløb
Kom og vær med i byfestens børneog ungdomscykelløb i Mårslet
Alle børn og unge fra 9 til 16 år inviteres til at deltage i byfestens traditionelle Medaljeløb, der afvikles torsdag
den 13. august kl. 18.00 på rundstrækningen: Langballevej, Hørretvej,
Mårslet Byvej med start og mål ud for
plejecenter Kildevang.
Løbet afvikles på en 1,3 km lang
rundstrækning, som skal gennemkøres flere gange. Dermed får venner,
familie og publikum rig lejlighed til at
heppe undervejs. Alt efter, hvor mange som melder sig, afvikles løbet i aldersopdelte heats.

Du behøver ikke en dyr Fuldblodsracer” eller kostbart cykeltøj for at deltage. Du møder bare op med din egen
cykel og sportstøj.

kvalificerer sig til en regionsfinale,
hvorfra nummer 1, 2 og 3 i hver klasse dyster om DM i Medaljeløb i en
landsfinale.

Selvfølgelig er det et krav, at du kører
med cykelhjelm. Hvis resultatet er til
det, får du en medalje i guld, sølv eller bronze.

Man skal skrive sig ind som deltager i
et cykelløb. Du kan gøre det på selve
løbsdagen den 13. august fra kl.
17.30.

Løbet afvikles i et samarbejde mellem
Odder Cykelklub og Mårslet Cykel
Motion, som vil sørge for officials
langs ruten. Løbet er ét af en række
Medaljeløb over hele landet arrangeret af Danmarks Cykelunion og Danmarks Idræts Forbund. De hurtigste
piger og drenge i hver aldersklasse

Løbet er gratis, og deltagelse i løbet
sker på eget ansvar.
Ved eventuelle spørgsmål er du velkommen til at ringe til Peter Vestergaard på tlf. 51246865.

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Sommerfest i dagplejen i Mårslet
Der var fællesspisning og musik og
dans på programmet, da dagplejen i
Mårslet holdt sommerfest onsdag 27.
maj. Mårslet Skovbørnehave havde
stillet faciliteter til rådighed, og med
hjælp fra lokale sponsorer var der bestilt underholdning ved Lene Kjeldsen
fra Rytmetoget.dk
”Det er første gang vi laver sådan et
arrangement, så vi er meget tilfredse
med det flotte fremmøde. Det sker
meget sjældent, at alle dagplejebørnene, deres forældre og dagplejere er
samlet på én gang. Vi vil helt klart
satse på at gøre sommerfesten til en
tilbagevendende begivenhed”, fortæller Pia Eskildsen, næstformand for
forældrerådet.
Forældrerådet vil gerne takke Fakta i
Mårslet, Legeskab i Hørret og Anja
Banja i Højbjerg for opbakning i form
af sponsorater.

Vidste du at…
dagplejepædagogen fører
tilsyn og yder faglig sparring til dagplejerne
dagplejen arbejder efter
pædagogiske læreplaner på
linje med andre institutioner
dagplejen ligger meget højt
i kommunens brugertilfredshedsundersøgelser
dagplejerne mødes ugentligt til fælles legestue og
gymnastik
der er én fast vikar plus to
faste vikarpladser til børn,
der skal i gæstedagpleje

Der blev raslet, hoppet, danset og sunget, da Lene Kjeldsen fra Rytmetoget.dk
fik gang i både børn og forældre til dagplejens sommerfest.

12- 16 AUGUST 2009
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AKTIVITETER I August 2009
Tirsdag d. 4. AUG.:
Indkøbstur (husk tilmelding)

Mandag d. 24. aug.:
Udflugt til Felling, Se program

Onsdag 12. aug.:
Eventyr med Hanne Torp

Onsdag d. 26. aug.:
John Malm viser billeder ”Tværs gennem Afrika”

Torsdag d. 13. aug.:
Sommermøde i sognehuset, bus afgår kl. 13.30.

Mandag d. 31. aug.:
Tøjgalleriet modeopvisning

Fredag d. 14. aug.:
Film fra Norge

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

Onsdag d. 19. aug.:
Syng med Uffe Torp

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
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Grundlovsfest i Mårslet Borgerhus

Fotos Jesper Andersen
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Vilhelmsborg Festspil rykker ud i skoven!
Nu er sommeren over os, og det betyder,
at festspillet rykker ud på scenen i Vilhelmsborg skov. Det er altid et dejligt
gensyn at komme ud i de fantastiske omgivelser med skov, hestesportscenter og
gods.
I denne 19. sæson vil skoven klinge af
tonerne fra KitKatClub i 1930’ernes Berlin, hvor natten synges og danses væk til
evergreens som ”Willkommen, Bienvenue, Welcome” og ”Money, Money”.
Festspillet ved, at vindene til tider kan
føre lyden med sig ind over nabobyerne,
og håber på forståelse i spilleperiodens 3
uger.
Festspillet består af mange forskellige
personligheder, som hver især bidrager
med erfaringer, kompetencer og gå-påmod til at afprøve kræfter med nye områder. Publikum møder først service- og
boderfolkene, som er med til at skabe
rammerne for en aften i det fri, med tilbud om mad og drikke i et rent område.
Når publikum har sat sig tilrette på tribunen med fulde maver, hyldes ensemblet
når de indleder rejsen til 1930’ernes Berlin med at stige ombord på toget. Dog må
ikke glemmes scenen, rekvisitter, kostumer og sminken, som også håndteres af
frivillige. Tilsammen er der ca. 200 frivillige, og der er altid plads til flere.
De mange frivilliges professioner spænder fra erhvervsledere, studerende, ingeniører over læger til pædagoger og meget
mere. De kommer med lysten til at bidrage til kulturen og fællesskabet med deres
tid og kunnen. Nogle er allerede erfarne
og andre nybegyndere, som alle gennem
samarbejde får bragt Vilhelmsborg Fest-

spil frem til målstregen ved premieren d.
29. juli 2009.
Festspillet har altid plads til flere hjælpende hænder, og håber at flere fra lokalområdet omkring Vilhelmsborg har mod
på og lyst til at deltage. På nuværende
tidspunkt kan man stadig nå at melde sig
til boder og servicegruppen, hvor man
blandt andet kan være med til at skænke
drikkevarer til de tørstende, styre bilerne
til og fra den gratis parkeringsplads, eller
friste tilskuernes søde tand. Se mere på
www.vbf.dk
Vilhelmsborg Festspil spiller Cabaret fra
d. 29. juli til d. 15. august, hver aften
kl.20.00, og har en særlig eftermiddagsforestilling d. 8. august kl. 15.00. Der spil-

les ikke torsdag d. 30. juli og søndage.
Som noget NYT, kan man i år vælge en
Skovturspakke og billet som Kombi-billet
og spare det ene gebyr. Skovturspakken
leveres af Salling Bistro og er til én person. Billetter kan købes ved BilletNET og
på www.billetnet.dk
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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