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Beder-Bering vejen – igen – igen!

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Mon noget stykke vej i den grad har været på dagsordenen i så lang tid
som netop Beder-Bering vejen ??.
I det tidligere Århus Amt var den på planlægningskortet gennem mange
år – og den blev hver gang udsat enten p.g.a. mangel på finansiering elREDAKTION
ler manglende politisk flertal for vejstykket.
Redaktør
Ved kommunalreformen blev det en opgave for Århus kommune – og der
Jacob Lind
Præstegårdsvej 7C
blev i 2008 afsat penge netop til dette vejstykke – mange penge – rent
8320 Mårslet
faktisk 150 mill.kr. Tlf. 21 79 89 95
Det nys udsendte materiale, som skulle ligge til grundlag for en forudgåjacoblind@profibermail.dk
ende offentlig høring har i den grad vakt både usikkerhed og vrede – og
igen sat vejstykket højt på den politiske dagsorden. Ikke mindst her op til
Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
kommunalvalget har den været diskuteret – og helt naturligt ikke mindst
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
den alternative linjeføring har vakt stor uro blandt de beboere, der føler
Tlf. 86 72 20 00
deres dagligdag/næringsvej truet.
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Det er bestemt helt forståeligt – og nu bliver det mere end spændende at
se en mere sydlig linjeføring skitseret på et kort – og lur mig – om der så
Annoncer
Jacob Lind
ikke kommer endnu en mediestorm, fordi
Præstegaardsvej 7C
det vil være umuligt at gennemføre et sådant stort vejprojekt uden gener
8320 Mårslet
for de, der bor i nærheden.
Tlf. 21 79 89 95
Håbet er så at det bliver langt færre gener – og at vejstykket stadig vil få
Email: jacoblind@profibermail.dk
en gavnlig og meget påkrævet virkning på trafikintensiteten på de ”små
Forsidefotos
rævestier” som bivejene her i området blev kaldt på et herligt velbesøgt
Kurt Petersen
vælgermøde i Mårslet.
VVM redegørelse som skal være det tekniske grundlag for linjeføringen,
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
vil derfor også indeholde en kulegravning af de infrastruktur problemer,
forfatteren og eller indsenderen.
som er i 8320 området.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.
Jeg har gennem mange år i Århus Byråd været en fortaler for dette vejstykke – og det glæder mig, at der på trods af al diskussionen om BederDeadline er den 10. i måneden for stof til
Bering vejen ikke på noget tidspunkt er blevet sået tvivl om, at vi trænger
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på 2100 til en trafikaflastning i den sydlige del af Århus Kommune.
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

Det bliver simpelthen bare en herlig dag i 2015 hvor snoren kan klippes
og indtil da- ja – så må vi hutle os trafikalt igennem på alle ”rævestierne”

Margrethe Bogner
Medlem Århus Byråd og teknisk udvalg
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Stort og småt fra Fællesrådet
Beder-Beringvejen
I skrivende stund er kommunens udkast til VVM-undersøgelse i høring.
Læs trafikudvalgets holdning andetsteds i bladet.
Trafiksanering af Tandervej
Trafik og Veje har længe arbejdet
med forslag til en sanering af trafikforholdene på Tandervej. Opgaven
har strakt sig over rigtig lang tid, men
nu lysner det. Der er lavet en skitse,
som er blevet godkendt af politiet og
som efter bladets deadline er blevet
forelagt for fællesrådet og de foreninger, der umiddelbart vil blive berørt.
Ny kollektiv trafikplan
Århus Kommune er sammen med
Midttrafik og Region Midtjylland i
gang med at lave en ny kollektiv trafikplan for Århus og omegn. Planen
skal træde i kraft i sommeren 2011.
Planen indebærer, at tavlen ”viskes
ren”, for alle nuværende buslinjer i
Århus samt nogle af de regionale busruter. Man vil etablere en række abusser, som hurtigt og tit skal bringe
folk mellem forholdsvis få stoppesteder. Det skal 2/3 af budgettet bruges
til. Den sidste tredjedel skal så bruges
til at binde de mere tyndt befolkede
dele sammen med det øvrige net.
Baggrundsmateriale kan findes på
kommunens hjemmeside:
ww.aarhuskommune.dk/ktaa.
Børnehaven Mirabellen
Et enigt Århus Byråd har bevilget 3

mio. kroner til om- og tilbygning af
Børnehaven Mirabellen. Fra salen lød
der endda ros for en god ansøgning,
lavet i samarbejde forældrene!
Pengene kommer fra RULL midlerne
(Rum til Leg og Læring).
Om- og tilbygningen betyder at Mirabellen efter sommerferien 2010 vil
være en integreret 0-6 års institution
med plads til 12 vuggestuebørn og 40
børnehavebørn.
Resten af 2009 kommer til at gå med
detailplanlægning, udbudsrunde og
slutteligt valg af totalentreprenør.
Første spadestik er sat til uge 2 og
byggeriet forventes at være færdigt i
uge 25.
Manglende fortove
Rigtig mange i Mårslet er bekymrede
for de svage trafikanters sikkerhed –
og med god grund. Der mangler fortove mange steder – og selv om vi har
mange udmærkede stier, hænger stinettet ikke rigtig sammen. FU har besluttet at fokusere på de manglende
fortove nu, og er i gang med en registrering af alle manglerne, så der bliver skabt et godt grundlag for den
nødvendige prioritering.
Debatten på maarslet.net
Debatsiden på webben har i tidens løb
ændret sig ganske meget. Den var
særdeles langsom at løbe i gang – i
begyndelsen var bidragene noget sporadiske. Senere gik der for alvor hul;
det var som om vi så ketchupeffekten,
hvor det i begyndelsen er vanskeligt
at få noget ud af en ketchupflaske

MÅRSLET FÆLLESRÅD
indtil det hele pludselig kommer på
én gang!
På et tidspunkt fik debatten imidlertid
en noget skinger klang, hvorfor mange undlod at skrive på debatten. Derfor besluttede webgruppen sammen
med fællesrådet, at der skulle være en
moderatorfunktion, som tog stilling til
de enkelte debatindlæg inden de blev
indsat på debatsiden.
Det er nu to år siden, og i den forløbne tid har debatten levet et ret stille
liv. Der har været så få indlæg fra
endnu færre personer, at debatten slet
ikke har kunnet leve op til sit navn.
Om årsagen kan kun gisnes; det skyldes i hvert fald ikke antallet af afviste
indlæg, som har været ganske beskedent.
Fællesrådet har besluttet at give debatten fri, dvs. at sløjfe den nævnte
moderatorfunktion, så enhver kan
lægge sine ord direkte ind på debatsiderne; dette er imidlertid allerede
genstand for så stor kritik, at beslutningen vil blive revurderet.
KS/KSM
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400 til møde om Beder-Beringvejen på Beder Skole
Der var mange følelser, mange meninger og mange klapsalver til dem,
da 400 mennesker den 20.10. var til
borgermøde i sportssalen på Beder
Skole. Omdrejningspunktet var den
omstridte Beder-Bering-vej, der hermed er skudt ud i sin første offentlighedsfase.
Vejen, som politikerne har tilkendegivet at ville afsætte 150 mio. kr. til, og
som forventes at kunne stå færdig i
2015, er tænkt både som aflastningsvej for bl.a. den lokale trafik omkring
Mårslet - og som afslutningen på
"ring 3" uden om Århus. Vejen skal
bl.a. skabe nemmere adgang fra det
sydlige Århus til motorvejen.
Først blev selve den proces, der hører
så stort et anlæg til, præsenteret. Første offentlighedsfase går fra nu til foråret 2010. I denne periode indkaldes
ideer og forslag fra offentligheden.
Dernæst går man over til at udarbejde
selve VVM-redegørelsen og et planforslag. En VVM-redegørelse handler
om at vurdere virkninger på natur og
miljø. Det sker i perioden foråret

2010 til foråret 2011. Herunder vurderer man forudsætninger for etablering.
Anden offentlighedsfase finder sted
hen over 2011, hvorefter politikernes
beslutning kan træffes i 2011. Projektering og arealerhvervelser frem til
foråret 2013 - anlæg færdigt i 2015.
Dernæst fulgte en gennemgang af de
to forslag, der ligger - hovedforslaget,
som har ligget mere eller mindre samme sted siden 1966, og det alternative
forslag, som først er blevet kendt for
ganske nylig.
Efter en kort pause fik salen mikrofonerne til spørgsmål og kommentarer.
Den første indledte med en kritik af
det kortmateriale, der er tilgængeligt
på nettet – der bliver henvist til et
”detaljeret oversigtskort”, som hverken er godt eller detaljeret.
Ellers blev der blandt meget andet efterlyst en klar melding om linjeføring
nu og ikke årelang usikkerhed. Flere
var inde på frygten for, at teknikerne

ganske vist taler om en to-sporet vej,
der går tæt syd om en masse nye boliger - men at vejen siden kan vokse til
en motorvej med tilslutning til en
kommende Kattegat-bro. Flere frygtede støj. Én gav udtryk for, at de historiske Bering-høje vil ligge i vejen/
kunne blive udsat for overgreb. En
anden ville have at vide, hvad kommunen vil gøre for dem, der bliver
"kørt over" af vejen. Og én ville gerne
have kommunens kortmateriale stillet
til rådighed, så ville han gerne udarbejde et gratis, bedre forslag.
Mødets formål var ikke at finde en
afklaring, men derimod at orientere
og skabe grundlaget for kommentarer
og forslag, der skal kvalificere processen. En række medarbejdere fra
Trafik og Veje var til stede med blokke og penne for at indsamle de første
kommentarer og ideer. Ellers er høringsfristen væsentlig. Den er 25. november.
/BiJ
Kilde: Mårslet Net
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Beder-Bering vejen
Fællesrådets trafikudvalg beskriver
her, hvilke tanker det ved redaktionens slutning havde gjort sig om fællesrådets høringssvar.
Formålet med VVM undersøgelsen af
Beder-beringvejen er at vurdere idéer!
Lige nu går alle rundt med gæt på,
hvad dette eller hint forslag vil betyde
- for ens egen parcel - og for ens
grundejerforening, by eller landsdel.
Nogle er nok bedre til at gætte end
andre, men der er jo en grund til at
der laves VVM. Vi kan ikke afprøve
alle idéerne og så sende de dårlige retur. Derfor må ting undersøges grundigt og nogle politikere må tage ansvaret for valget. Det giver ikke altid
optimale løsninger, men det er sådan
vi har indrettet vores samfund.
Hvis vi er enige om dette udgangspunkt - at VVM undersøgelse er til
for at give et godt beslutningsgrundlag - så gælder det om at give de bedste betingelser for VVM-folkene. Det
gør vi ved at bidrage til nye vinkler på
den indviklede ting, det er at anlægge
en ringvej.
Derfor tilføjer fællesrådet ikke kvalitet ved at uddrage en konklusion af et
borgermøde. Vi skal som sagt ikke
indsnævre idéerne - vi skal udvide
dem. Fællesrådet ser det altså ikke
som et mål, at vi er enige lige nu. Målet er at få vendt de rigtige sten. Når
undersøgelserne er afsluttet vil det
være dejligt, hvis vi kan mødes om en
løsning, som vi vil anbefale politikerne.
Så nemt bliver det nok ikke. Store

projekter som Beder-Beringvejen vil
have store konsekvenser for nogle:
Huse vil blive "kørt over", landmænd
vil få vanskelig adgang til nogle jorder, naturværdier vil gå tabt, osv..
Lige nu, hvor alle mulige forslag tegnes ind på kortet, vil mange bo på én
af stregerne. Og den situation kommer vi ikke ud af før politikerne vælger streg. Det er klart en bagside ved
processen. Dette forhold løses heller
ikke ved et borgermøde. Vi anerkender folks frustrationer, men kan ikke
finde en brugbar målestok til at sammenligne folks situation.
Fællesrådet vil selvfølgelig også deltage i processen med at udpege sten,
som skal vendes ved VVM undersøgelsen. Lige nu diskuterer trafikudvalget tre forhold: Et lidt sydligere
tilslutningspunkt til Oddervej, tilkørsel til Beder-Beringvejen fra Testrupvej samt tilslutning til BederBeringvejen fra en ny vej vest om
Mårslet til Obstrupvej - og muligvis
videre til Hørretløkken.
Da kommunen behandlede sin kommuneplan 2009, forhørte fællesrådet
sig om Ny-Mallings nordgrænse.
Ville indtegningen i planen være afgørende for Beder-Beringvejens placering? Dengang fik vi det svar (og
har for nyligt fået det konfirmeret) at
nordgrænsen af Ny-Malling vil vige
for Beder-Beringvejens forløb. Vi synes derfor man bør undersøge, om ikke en tilslutning ved containerstation
vil være at foretrække. Dels vil der
kunne gives mere plads mellem Mårslet sydøst og vejen. Dels vil Egelund
med sine to haller og svømmehal bli-

ve lettere tilgængelige, hvis der føres
en vej videre helt til Egelund. Der er
tekniske udfordringer med at krydse
Odderbanen, men det kan måske løses
ved at trække Beder-Beringvejens
forløb lidt vestpå - eller simpelthen at
grave Odderbanens spor ned i terræn.
Eller noget tredje fagfolkene kan
komme op med. Fællesrådet i BederMalling-Ajstup synes også godt om
en sådan tilslutning.
Fællesrådet synes, at den lokale værdi
af Beder-Beringvejen vil stige dramatisk, hvis vi får flere tilslutninger. Testrupvej kunne være et bud, som vi
naturligvis ikke kan bevise klogskaben i, men som vi synes er det bedste
bud ud af de småveje, som går syd og
vest ud af Mårslet. En nærmere undersøgelse kunne kaste lys over, hvilke trafikmønstre dette vil give. Ligesom Egelund er interessant for os,
kunne en multihal i Mårslet være interessant udenfor lokalområdet - ligesom boldbaner, skole og den eksisterende hal.
Tandervej som eneste tilslutning til
Beder-Beringvejen vil ikke udgøre en
særlig attraktiv tilkørsel for en stor
del af Mårslet. Fællesrådet synes også, det er en undersøgelse værd at give Obstrupvej, Præstegårdsvej og
Hørretløkken nem adgang til BederBeringvejen ved at bygge en ny vej
udenfor bygrænsen til Obstrupvej
med retning vestpå til BederBeringvejen – med en forlængelse
nordpå, så den også betjener.
KSM

”Tæt ved situationer ” på Mårslet station
Ved overgangen på Mårslet station
har vore lokomotivførere rapporteret
om ”tæt ved” situationer, hvor børn
cykler gennem chikanen, og i den
forbindelse ikke er opmærksom på, at
der kommer tog.
Vore lokomotivførere er noget frustreret over de situationer, hvor folk
cykler gennem chikanen, og ifølge

lokomotivførerne, er personen så fokuseret på at cykle, at man ikke ser
efter om der kommer tog. Dette drejer
sig specielt om tog under indkørsel
fra Århus-siden (maks hast 60 km/t)
Vi håber gennem dette ”opråb” i jeres
blad at kunne få personer til at trække med deres cykler over sporet, således at vi undgår disse faresituationer.

Vi vil snarest opsætte ”cykling forbudt” skilte på hver side af overgangen.
Med venlig hilsen
Lars Storgaard
Driftschef
Midtjyske Jernbaner
Odderbanen
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Mårslets Julebryg
2009
Lancering af Mårslets Julebryg
Sted: Mårslet Borgerhus
Lørdag d. 28. NOVEMBER 2009 Kl. 14.00
Kom og vær med i Borgerhusets have. Her præsenteres den tredje årgang af byens
egen øl Mårslets Julebryg. Gør denne dag til en festlig dag, hvor du sammen
med familien og venner byder denne dejlige bryg velkommen.
Julebryggen kan efter lanceringen købes i vores Juletelt.
Der vil i teltet samtidig være mulighed for at købe Julebryggen fra fad.
Priser:
En ½ l Julebryg 40,Tre ½ l Julebryg pakket i gave pose 100,Beskrivelse:
Julebryg er en uundværlig nydelse, når vi kommer til den kolde og mørke tid. Mårslets Julebryg fra ODDER Bryghus dufter og smager af hygge og højtid. Den er
brygget med omtanke og kærlighed, men er frem for alt en fyldig, mørk og sød nydelse.

Forudbestilling af Mårslets Julebryg:
Hvis du vil sikre dig byens egen Julebryg til dit julebord kan du forudbestille
På mail:
Engleddet2@mail.dk
Øllet vil derefter være pakket og klar til afhentning
lørdag d. 29. november kl. 14:00-17:00
Vi glæder os til at se dig i Mårslet borgerhus.
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Lørdag d. 28. og søndag d. 29. November
Borgerhusets Julestue holder åbent begge dage fra
kl.10:00 – 17:00
Så sniger Julehyggen sig atter ind
i Mårslet borgernes Julesind.
Tag familien med og find
flotte gaver og Juleting.
I teltet i Borgerhusets have:
Salg af Gløgg og æbleskiver, The og kaffe, øl, vand og pølser.
Lørdag kl. 14:00 lancering af Mårslet Julebryg 2009
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Sansesjov i Spejder huset
Kom og udfordrer dine motoriske sanser
- Kan du ligge på maven og holde balance på en stor bold
- på en lille bold
- Kan du sno rundt i sansegyngen og stå helt stille bagefter
- Kan du føle dig frem og gætte forskellige ting
Vil du teste dig selv på sanserne og måske slutte af med boldmassage?
Kom indenfor og ovenpå når spejderne sælger juletræer. Det er gratis for alle.
Sanseværkstedet i Spejderhuset på Obstrupvej har åbent
lørdag d. 12. og søndag d. 13. december fra kl. 10.00 til ca. 13.30
Velmødt – alle er velkomne, store og små!
KFUM spejderne, Camilla og Bente
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JULETR≠SSALG HOS
SPEJDERNE
Traditionen tro, afholder De grønne spejder i Mårslet
juletræssalg lørdag d. 12. december & søndag d. 13.
december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge dage er der åbent fra klokken 10-15.

Gratis udbringning af juletræer
Glædelig jul

12
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

December
Klippedag er i år fredag den 4. dec.,
hvor forældre og bedsteforældre er
velkomne til at deltage. Vi henstiller
dog til, at man ikke kommer i bil, da
vi ikke har parkeringspladser til ret
mange. Mandag den 14. december er
der Luciaoptog ved pigerne i 7. kl.
Den 21. december overværer børnehaveklasserne i kirken krybbespillet
fremført af minikonfirmander fra
3.kl., og den 22. december er der juleafslutning for hele skolen, hvor de
øvrige årgange på skift er til juleafslutning i kirken, og der hygges i
klasserne.
Eleverne møder igen mandag den 4.
januar 2010.

Indskrivning til børneklassen
for skoleåret 2010/11
Der er indskrivning til kommende
børnehaveklasse tirsdag den 12. januar og onsdag den 13. januar.
Begge dage fra kl. 14.30 – 18.00. Vi
har ændret tidspunktet, så vi starter
tidligere og slutter en time før, da der
sjældent kom nogen efter kl. 18.00.

Der er 105 børn, der kan starte, men
hvis antallet af børn, der søger skoleudsættelse, er nogenlunde det samme,
som de foregående år, regner vi med 4
klasser med 22-24 elever i hver.

Trafik
I brugertilfredshedsundersøgelsen var
det område, hvor forældrene var
mindst tilfredse, forholdene omkring
skolevejene. Det er et af de områder,
hvor vi som skole ikke kan løse problemerne alene. Vi har skolepatruljer ved
overgangene på Obstrupvej og Testrupvej, og vi er så heldige, at frivillige voksne står vagt ved fodgængerovergangen og jernbaneoverskæringen.
Det udelukker ikke behovet for, at børnene og de unge skal lære at gebærde
sig hensigtsmæssig i trafikken og til
stadighed være opmærksomme på den
øvrige trafik. Vi får som skole ofte
henvendelse fra forældre eller borgere i
byen, som ser farlige situationer. Hver
gang bliver vi rystede og bekymrede
for, hvad der kunne være sket. Jeg vil
derfor opfordre til,
at forældrene sammen med deres

børn gennemgår deres skolevej og taler om de steder, hvor der
kræves skærpet opmærksomhed.
- at kørselen i bil til og fra skole
begrænses mest muligt
- at børnene står af cyklen, når de
kommer ind på parkeringspladserne og trækker cyklen på fortovet
- at biler kun parkeres, hvor der er
afmærkede båse
- at aflæsning af børn sker uden
gene for andre
Langt de fleste lever til fulde op til
disse punkter, og dette er kun et forsøg på at beskytte de mange elever,
som hver dag indenfor en kort tidsramme skal færdes på og ved de efterhånden stærkt trafikerede veje omkring skolen.
Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes
en glædelig jul og et godt nytår
med tak for et godt samarbejde i
2009.
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Halloweenfest
Tirsdag d. 27. oktober havde 0.klasserne en gysende halloweenfest. De
havde forvandlet Overhobixen til et
spøgelsestog, og havde pakket rummet ind i sorte plastiksække, edderkoppespind og andre klamme ting og
sager. Børnene blev kørt rundt i en
vogn, så der ikke var nogen vej tilbage, og der var masser af forskrækkede
hvin undervejs.. Desuden bød aftenen
på disco og spøgelsesboller, og de
havde en fantastisk, skræmmende aften.
Cowboys og indianere
Den sidste uge i oktober havde 1.klasserne udeuge, med cowboys og indianere som tema. Der blev blandt andet
lavet bål og børnene lavede økser og
pistoler på værkstedet, hvilket både
drenge og piger vældigt meget op i.
Der var desuden guldgraverland i
sandgraven, hvilket var en stor succes, der var overvejelser om, hvorvidt
Fakta og Brugsen ville tage imod
guldklumperne.
1.klasserne har desuden lavet et projekt i deres læringscafe, et projekt der
går ud på at arbejde med Howard
Gardners teori om de 9 intelligenser.
De har indtil nu arbejdet med den musiske intelligens, hvor børnene har
tegnet til forskellige musikgenrer.

Kunst og natur
I starten af november måned lavede
2.klasserne to kreative uger, hvor de
tog udgangspunkt i naturens materialer. Børnene lavede blandt andet et
naturlandskab, farlige kastanjemonstre og smukke kranse af blade og
bær.

deren, hvor flere af kælderens monstre dukkede op og forskrækkede børnene på livet løs. Desuden var der
disco og klamme snacks i A-huset,
hvor der kunne slappes af, når forskrækkelserne blev lige store nok. De
fleste var klædt ud og alle bidrog til at
skabe en skøn, gyselig aften.

Halloweenfest 2
Torsdag d. 5. oktober lavede 3. og 4.
klasserne en fælles halloweenfest. Aftenen bød blandt andet på frygtindgydende gyserhistorier i fysiklokalet,
hvor der blev bidt i negle af bare
skræk.. Derudover var der et temmelig skræmmende spøgelsestog i kæl-

Formel 1
I uge 43 afholdte 4.klasserne Formel
1 på banerne, med både indledende
heats og finale. Det foregik på banancykler og der var godt gang i den. Til
finalen var der lyden af ægte Formel
1 biler over højtalerne, popcornspisning og selvfølgelig vild ræs. Der var
både drenge og piger med i kampen,
men det blev dog to drenge, Jens Frederik fra 4.A. og Simon fra 4.D., der
vandt.
Julehilsen
I november måned var der godt gang i
julegaveværkstederne i alle grupper,
hvad børnene har lavet kan naturligvis ikke afsløres her.. Der vil også
være gang i værkstederne i denne måned, og der vil blive julehygget på livet løs.
Vi vil gerne slutte denne måneds bidrag af med et ønske om en rigtig
glædelig jul og et godt nytår til jer og
jeres børn, vi glæder os til endnu et
godt samarbejde med jer i nye år.
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Skolebestyrelsens indlæg
v/ Erling Sørensen Skolebestyrelsesformand
Her i november er det nye byråd i Århus Kommune blevet valgt og vi kender nu navnene på dem som i de næste
4 år skal styre den samlede forretning
i Århus. Det er også dette byråd som
overordnet står for skolepolitikken i
Århus Kommune, selvfølgelig med
baggrund i den til enhver tid gældende
folkeskolelov.
I forbindelse med det netop afholdte
valgt, har det ikke skortet på løfter
som; Udvikling af vores folkeskole til
Danmarks bedste, en sund folkeskole,
tilførsel af yderligere penge til skoleområdet med mere. Med andre ord
bliver det, hvis bare en del af disse
løfter bliver indfriet, et spændende
område at deltage i som skolebestyrelsesmedlem i fremtiden.
Går du med en tanker om at blive
medlem af den nye skolebestyrelse der
skal vælges i løbet af 2010 er der allerede her lidt om strukturen som står
foran en fornyelse- og forandring.
Byrådet godkendte den 27. juni 2007
en ny skolestyrelsesvedtægt, som indebærer forsøg i forhold til skolebestyrelserne for perioden 2010 til 2014.
Forsøget var under forudsætning af
dispensation fra en række bestemmelser i folkeskoleloven og skolebestyrelsesbekendtgørelsen.
Undervisningsministeriet har i svar af
28. oktober 2009 fuldt ud imødekom-

met dispensationsansøgningen.
Den nye skolestyrelsesvedtægt, som
Byrådet har vedtaget, indeholder derfor i hovedtræk følgende:
Der oprettes klasseråd i alle klasser.
Hver klasse opstiller mindst en kandidat til skolebestyrelsesvalget, dog har
forældre ikke pligt til at lade sig opstille.
Valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelsen sker ved en enkel
valgprocedure.
Hvervet som borgerligt ombud afskaffes.
Forældrerepræsentanternes valgperiode ændres fra fire til to år, og skolebestyrelsesåret starter 1. november.
Skolebestyrelsesmøderne er åbne,
med mindre der fx er tale om personsager.
SFO-lederne tilforordnes skolebestyrelserne med mindre de ikke ønsker
det.
Godkendelse af ansøgningen i Undervisningsministeriet betyder, at det næste skolebestyrelsesvalg skal afholdes
efter sommerferien 2010, således at
den nye skolebestyrelse kan træde til
1. november 2010.
Dette indebærer også, at de nuværende skolebestyrelsesmedlemmers valgperiode forlænges indtil 1. november
2010.
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AKTIVITETER I DECEMBER 2009
Tirsdag d. 1. december
Indkøbstur kl. 13.30

Søndag d. 13. december
Banko

Torsdag d. 3. december
”tag selv bord” kl. 11.30
Adventsmøde i sognehus, bus kl. 13.30

Tirsdag d. 22. december
Julegudstjeneste

Onsdag d. 9. december
Julefrokost (husk tilmelding)

Fredag d. 25. december
Juledag

Fredag d. 11. december
Peter Petersens kor underholder

Fra ons. d. 23. dec. til tors. d. 31. dec.
JULEFERIE

AKTIVITETER I JAMUAR 2010
Fredag d. 1. januar
Nytårsdag

Søndag d. 10. januar
Banko

Onsdag d. 6. januar
Gudstjeneste

Mandag d. 11. januar
Kurt Rónne fortæller om gamle kriminalsager

Julefrokost på Kildevang d. 9. december. Pris 100 kr.
HUSK tilmelding til Hanne Torp tlf.: 86 29 27 10 senest d. 3. dec.
Der er 2 mdr. med, fordi det er et fællesblad for dec. og jan.
Venlig hilsen
Hanne Torp
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn -

DEC. 2009/JAN. 2010

Kirkeskibet i Mårslet kirke
I mange kirker - særligt i byer og
sogne, der har tilknytning til eller
grænser op til havet, ses ophængte
skibsmodeller til minde om byens
eller sognets forbindelse med havet, og de ophængte kirkeskibe er
gledet ind som en naturlig del af
kirkens udsmykning.
Kirkeskibet i Mårslet kirke, en
model af linieskibet ”Fredericus
Quartus” udført i størrelsesforholdet 1:50, blev på højtidelig vis ført
ind i kirken pinsedag 1987 og ophængt midt i kirkerummet. Kirkeskibet blev båret af forrest orlogskommandør S. Aa. Kundby Nielsen og orlogskaptajn Sven Voxtorp, to herboende og til dagen
uniformerede søofficerer, og bagest af de to ældre brødre Kristian
og Holger Hansen, der sammen
med søsteren Ingeborg Hansen
havde doneret kirkeskibet til Mårslet kirke.
Efter tabet af Skåne, Halland og
Blekinge i 1660 havde der i årtier
hersket en næsten permanent
krigstilstand mellem Sverige og
Danmark om magten i Østersøen.
Den danske orlogsflåde udbyggedes derfor kraftigt. På Holmen var
der samlet tømmer nok til at påbegynde nybygning 10, der med en
planlagt udrustning på 90 kanoner
skulle være flådens nye flagskib.
Inden kølen blev lagt, blev planerne ændret, og der skulle nu være
110 kanoner, hvorved skibet ville
blive Europas største krigsskib.
Nybygning nr. 10 nåede ikke at
løbe af stabelen inden kong Chr.
V’s død i august 1699. Da det blev
søsat 19. december 1699, blev det

derfor navngivet ”Fredericus
Quartus” efter landets nye konge
Fr. IV.
Linieskibet ”Fredericus Quartus”
blev det største sejlførende orlogsskib, der nogensinde er bygget i
Danmark. Det var et tremastet skib
- med fokkemast, stormast og mesanmast - med en længde på 58
meter, en bredde på 15,7 meter, og
det stak 6,5 meter i søen. Udrustningen var som nævnt 110 kanoner fordelt på 2 kanonbatteridæk,
og skibet krævede en besætning på
950 mand.
Indtil 1709 førte skibet en relativ
rolig tilværelse, men så brød den
Store Nordiske Krig ud, og
”Fredericus Quartus” blev tildelt
hovedflåden som admiralskib. I
både 1711 og 1712 var
”Fredericus Quartus” til søs og
havde flere træfninger med svenske orlogsskibe, men i 1712 blev
skibet oplagt for aldrig mere at
komme i søen. Skibets størrelse
havde vist sig at være et problem.
Det enorme skrog var for højt, og
når det fik drift af vinden, lænede
det sig nemt, så de nederste kanonporte måtte holdes lukkede og dertil kom, at det kostede mange penge at bemande det store skib
med næsten 1000 mand. I 1732
blev skibet ophugget.
I 1699 var adelsmanden Jens Juel
udnævnt til generaladmiral og chef
for admiralitetet, og han kom til at
lede klargøringen af den danske
flåde 1699-1700 - og dermed også
færdiggørelse og klargøring af
”Fredericus Quartus”. Jens Juel

havde i 1686 giftet sig med Regitze Sophie Vind, enke efter 1. lensbaron på Vilhelmsborg, Vilhelm
Gyldenkrone. Efter Regitzes død
1692 havde Jens Juel styret godset
Vilhelmsborg, indtil den ældste af
Vilhelms og Regitzes sønner kunne overtage baroniet i 1698. Dermed fik ”Fredericus Quartus ganske vist periferisk - også en
tilknytning til Mårslet sogn.
Skønt Mårslet sogn er beliggende
inde i landet, har havet tidligere
haft stor betydning for sognet, og
ved sognedragningen havde Mårslet fået tildelt et stykke kystlinie
som sognegrænse. Nogen betydning heraf kan være svær at se i
dag, men det havde dengang meget stor betydning, at sognet havde
adgang til havet - dengang havets
”veje” var mere farbare, fremkommelige og sikre end de slette og
usikre veje til lands. I dag vil ingen finde på at besejle Giber å,
men åen har været sejlbar og således været adgangsvej fra havet ind
i sognet - før vandmøllerne, vandfaldet og søen ved Vilhelmsborg
blev anlagt.
Jo, det lille stykke sognegrænse,
der følger kystlinien ved Fiskerhuset, har tidligere haft stor betydning for sognet - meget mere end
vi og sommerens badegæster ved
Moesgård strand i dag tænker på.
Mårslet var vendt mod havet, Mårslet sogn var afhængig af havet, og
derfor er det helt naturligt, at der i
dag findes ophængt et kirkeskib i
Mårslet kirke.
Af Hans Møller
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14.
JAN.

MÅRSLET
HYGGEKLUB:

KIRKETIDER I DECEMBER

KIRKETIDER I JANUAR

Til

Tirsdag d. 1. dec. kl. 10.00
Julegudstjeneste for dagplejebørn
HANNE DAVIDSEN

Fredag d. 1. jan. kl. 15.30
Nytårsdag
Matt. 6, 5-13
JETTE R. CHRISTIANSEN

NORDKAP
med heste og campingvogn!
Nogle mennesker gør det helt
usædvanlige og får på den måde
oplevelser, som sætter sig spor i
deres liv.
Per Bové fra Jelling udlevede en
mangeårig drøm, da han for 12 år
siden spændte sine to nordbakker
for en ”campingvogn” og drog mod
det europæiske fastlands nordligste
punkt, Nordkap.

Onsdag d. 2. dec. kl. 10.00
Julegudstjeneste for dagplejebørn
HANNE DAVIDSEN
Torsdag d. 3. dec. kl. 14.00
Adventsgudstjeneste for de seniorer
HANNE DAVIDSEN
Søndag d. 6. dec. kl. 14.00
2. søndag i advent
Matt. 25, 1-13
ANNE VEJBÆK

Drømmeturen på over 5.000 km.
tog ham seks måneder at gennemføre.

Søndag d. 13. dec. kl. 16.00
3. søndag i advent
Om Santa Lucia
HANNE DAVIDSEN

Ved Hyggeklubbens første møde i
2010 kommer Per Bové til Mårslet
for at fortælle om og vise spændende lysbilleder fra denne fantastiske
tur.

Søndag d. 20. dec. kl. 10.00
4. søndag i advent
Joh. 3, 25-36
JETTE R. CHRISTIANSEN

Det foregår som sædvanligt i Sognehuset, Obstrupvej 4 i Mårslet,
Torsdag d. 14. januar, kl. 14- 16

Mandag d. 21. dec.
Krybbespil
kl. 10.00 for 0. klasser
kl. 11.00 for institutioner

Der er gratis adgang for seniorer,
men husk 20 kr. til kaffe og hjemmebag!

Tirsdag d. 22. dec. kl. 8.00-11.30
Mårslet Skoles juleafslutning i kirken med krybbespil.
Torsdag den 24. dec.
kl. 13.00, 14.00, 15.00 og 16.00
Juleaften
Luk. 2, 1-14
HANNE DAVIDSEN

Foto: Per Bové

Vil du vide mere om Hyggeklubben og de kommende arrangementer, så gå ind på Mårslet Kirkes
hjemmeside maarslet-kirke.dk og
klik på Mårslet Hyggeklub i spalten
INDLÆG. Her finder du også mange billeder fra tidligere arrangementer.
Jørgen Lauritsen

Fredag den 25. dec. kl. 10.00
Juledag
Joh. 1, 1-14
OLE DAVIDSEN

Søndag d. 3. jan. kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Joh. 8, 12-20
HANNE DAVIDSEN
Søndag d. 10. jan. kl. 11.00
Spejdernes Nytårsoptakt
1. s.e. Helligtrekonger
Mark. 10, 13-16
Søndag d. 17. jan. kl. 10.00
2. s.e. Helligtrekonger
Joh. 4, 5-26
JETTE R. CHRISTIANSEN
Søndag d. 24. januar kl. 11.30
Sidste s.e. Helligtrekonger
John 12, 23-33
ANNE VEJBÆK
Søndag d. 31. januar kl. 17.00
Lysgudstjeneste
Søndag septuagesima
Matt. 25, 14-30
KILDEVANG
Tirsdag d. 22. dec. kl. 14.30
Julegudstjeneste i dagligstuen. Ved
gudstjenesten medvirker Kirkens
Pigekor.
Onsdag d. 6. jan. Kl. 14.30
Nytårs– og Helligtrekongersgudstjeneste i dagligstuen.
Vi begynder med en kop kaffe og
lidt hyggesnak fra kl. 14.00. Prædikant er sognepræst HANNE DAVIDSEN.
KIRKEBIL

Lørdag den 26. dec. kl. 10.00
Anden Juledag
Matt. 10, 32-42
HANNE DAVIDSEN

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
og ved andre arrangementer kan
ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.

Søndag den 27. dec.
Julesøndag
INGEN GUDSTJENESTE

Henvendelse til kirketjener Lis
Nissen senest fredag kl. 8.30 på tlf.
86 29 81 90.

MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010

19

GUD ARBEJDER OGSÅ I
HONDURAS

ADVENTSFEST FOR
SENIORER

FAMILIEGUDSTJENESTE OM
’KIRKEÅRET’

Onsdag den 20. januar kl. 19.30,
får vi i Sognehuset besøg af Anette
og Daniel Kjærgaard Braüner, der
netop er vendt hjem fra Honduras,
hvor de i ni måneder arbejdede som
frivillige på børnehjemmet Emmanuel.

Menighedsrådet indbyder til adventsfest for de ældre i Mårslet
Torsdag den 3. december.

Søndag den 29. november kl. 14.00

Anette og Daniel skriver:
Det anslås, at der på verdensplan er
100 mio. gadebørn. En stor del af
børnene lever på gaderne i Tegucigalpa, hovedstaden i Honduras. Nogle af disse børn er heldige at komme
på børnehjem. Et af disse Børnehjem
er Emmanuel, som er hjem for ca.
400 børn. Her har vi arbejdet siden
februar 09 og er blevet en del af den
store familie, som Emmanuel er. Vi
har prøvet at give børnene lidt af den
kærlighed, som de mangler fra deres
forældre og prøvet at være der for
dem. Vi vil glæde os til at komme til
Mårslet og berette om vores hverdag
på Emmanuel. Vi vil fortælle lidt
om, hvad vi har arbejdet med, vore
oplevelser med børnene og fortælle
nogle af børnenes historier.
Anette og Daniel har været udsendt
af organisationen Impact, der hvert
år sender mange frivillige ud til hårdt
belastede områder på Filippinerne, i
Bangladesh, Thailand og Honduras.
Her bliver dagbøgerne fyldt af slum,
svære vilkår og historier fra skoler,
børnehjem og landsby-projekter. Der
er lidt for enhver smag, da nogle skal
undervise, andre skal lave praktisk
håndværkerarbejde, mens andre igen
skal passe børn. Fælles for dem alle
er en masse udfordringer og stærke
oplevelser!
IM Mårslet

Program:
kl. 14.00 gudstjeneste i kirken,
hvor Kirkens Korskolen synger og
går i Luciaoptog. Prædikant: Hanne
Davidsen
kl. 15.00 adventshygge i sognehuset:
- Kaffebord med julehjemmebag
- Kirkens Korskole synger
- Emeritus og tidligere sognepræst i
Mårslet Martin Kontni fortæller om
juletraditioner gennem et langt
præsteliv
- Udlodning af julestjerner og juledekorationer
kl. ca. 16.30 Afslutning med en
fællessang.
Der kører bus fra Kildevang kl.
13.40 til kirken. Ønsker man transport fra hjemmet, er man velkommen til at ringe til kirketjener Lis
Nissen tirsdag-fredag mellem 8.008.30 på telefon 86298190. Der vil
også blive arrangeret kørsel for
dårligt gående fra kirke til sognehus.
Adventsfestudvalget: Else Kjemtrup og Else Svendsen.

holder vi en familiegudstjeneste i
Mårslet
Kirke
over
temaet
’Kirkeåret’. Ved gudstjenesten medvirker både efterårets minikonfirmander og Kirkens Korskole.
Direkte efter familiegudstjenesten
holder vi en officiel afslutning for de
elever fra 3.a og 3.b, som har deltaget i sæsonens minikonfirmandundervisning.
Minikonfirmanderne og deres nærmeste er i den forbindelse velkomne
i Sognehuset til æbleskiver og diplomoverrækkelse.
MUSIKGUDSTJENESTE
i lysets og Santa Lucias tegn
Søndag den 13. december kl 16.00
er der musik - og lysgudstjeneste i
Mårslet Kirke. Kirkens Pigekor går
Luciaoptog. Den 13. december er jo
netop Santa Lucias dag, så der vil
blive talt om hendes liv, og hvad traditionerne om denne smukke og
fromme helgen kan bruges til i en
luthersk og protestantisk sammenhæng.
Kirkens Pigekor synger under ledelse
af korleder og organist Pia Labohn.

NYE MINIKONFIRMANDER
KONFIRMANDSTART
Fra den første uge af 2010 starter
minikonfirmanderne fra 3.c og 3.d
op med undervisning i Sognehuset.
Undervisningen løber frem til uge
15 og finder sted for 3.c på tirsdage
fra 13.00 til 14.30 og for 3.d på
onsdage fra 13.00 til 14.30. Forløbet afsluttes med opførelsen af et
påskespil, som skal vises for elever
fra 2. og 3. klasse på Mårslet Skole.
Jeg håber at se rigtig mange nye
glade børn til januar!
Sognemedhjælper,
Rakel Yde Olsen

Konfirmanderne begynder igen konfirmationsundervisningen i uge 4.
Temaer, der skal arbejdes med, er
bl.a. kirkeåret: Vi går ind i fastetiden
og nærmer os påsken; identitet: hvad
er en kristen identitet; konfirmation:
festens indhold og betydning.
Vi får også besøg af et ungt par, der
har været i Honduras og oplevet en
masse spændende ting, som de brænder for at fortælle os om. Og så kommer der en ungdomsgudstjeneste, der
står i lovsangens tegn.
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LYSGUDSTJENESTE

STUDIEDAGE

Det er vinter, og det er koldt derude,
men inde i kirken vil vi varme os i
lysets milde skær. Guds lys, lyset fra
de håbefulde tekster, lyset fra musikkens bløde klange og lyset i hinandens øjne.

Vi – Mårslet, Tiset, Astrup og
Tranbjerg menighedsråd – er nu
igen klar med en række interessante studiedage.

Gudstjenesten fejres søndag den
31. januar kl. 17.00.

Temaet 2010 er: Næstekærlighed –
set ud fra en filosofisk, billedkunstnerisk, litterær og etisk synsvinkel.
Programmet er:

Vi er tæt på kyndelmisse, der oprindeligt var en lysmesse. Denne tradition tager vi op igen med lystænding,
bøn, sang, stille meditation og en
billedprædiken.
Rembrandt kaldes lysets mester, så
vi vil betragte nogle af hans pragtfulde billeder og se, hvorledes han bruger lyset som virkeligmiddel til at
fremhæve sit budskab. Rembrandt
malede mange bibelske motiver. Jeg
vælger nogle ud, der på sin egen måde forkynder et kristent budskab.
Ved gudstjenesten medvirker Kirkens Pigekor under ledelse af korleder og organist Pia Labohn.
BABYSALMESANG
Ny sæson, nye tider

Lørdag 30. januar i Mårslet sognehus
Kærlighed, had og identitet, ved
valgmenighedspræst og dr.theol.
Niels Grønkjær, Vartov

Lørdag 6. februar i Tranbjerg
sognegård
Næstekærlighed i den kristne billedkunst, ved lektor i kunsthistorie
ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen.

Lørdag 27. februar i Tiset konfirmandstue
Kærlighed og kildevand - kærlighedsbilleder i moderne litteratur,
ved sognepræst Gudmund Rask
Pedersen.

OPLEV KIRKEN TIL
LOVSANGSFEST
Vi er to unge, der har valgt at give
Mårslet kirke en anderledes oplevelse af, hvad den store glæde ved kristendom og tro er. Glæden for os, er
lovsangen til Gud. Glæden fik vi fra
vores efterskole. Her var vi begge en
stor del af lovsangen, der foregik én
gang om ugen. Lovsangen gav os
glæde, energi, kraft og styrke til at
tro på Gud og blive fyldt med glæde.
Hvad er lovsang?
Lovsangen er sang og tilbedelse til
Gud. Lovsang er ikke langt fra gospel, men er stadig anderledes. Tekst
og musik er moderne og rammer både børn og unge. Lovsangen er styret
af lovsangsbandet og skal prøves, før
du ved hvad det er! Kom frisk!
Lea og Olivia

Info
Julearrangement:
2. dec. på Baneleddet 6 kl. 19.00
Lovsangsaften:
17. Jan. i Sognehuset kl. 14.00
ADVENSTFEST HOS IM

For at gøre babysalmesang så børnevenlig som muligt forsøger vi os nu
med en ny ugedag og et nyt tidspunkt på dagen, som ikke skulle forstyrrer hverken formiddagsluren eller
mødregruppens ugentlige mødedag.
Kom og vær med hver MANDAG
fra kl. 12.00 til 14.00! Vi starter den
nye sæson mandag den 1. februar i
Mårslet Kirke.
For yderligere info om babysalmesang se www.maarslet-kirke.dk.
Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen

Lørdag 13. marts i Astrup Sognehus
Næstekærlighed og politik, ved
professor dr.theol. Svend Andersen

Onsdag den 2. december KL. 19.00
er der adventsfest på Baneleddet 6.

Alle dage mødes vi kl. 9.30-12.00.

Der bliver også mulighed for at synge med på nogle adventssange og
christmas-carrols.

Pris pr. foredrag er 30 kr. (inkl.
kaffe). Ved deltagelse i alle foredrag er prisen 100 kr.
Tilmelding: Der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og
betaler i kaffepausen.

Nærmer orientering om foredragenes indhold kan ses på kirkens
hjemmeside og i folderen som ligger i våbenhus og sognehus.

Lovsangsbandet vil synge og spille
nogle lovsange sammen med os.

Vi skal hygge med æbleskiver og
ikke mindst, vil vi afvikle vores traditionsrige amerikanske lotteri. Der
vil være serier for børn, unge og
voksne.
Medbring selv en lille gave til lotteriet.
Alle, både børn, unge og voksne, er
hjerteligt velkomne.
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’VINTERSANGE’

NYTÅRSKONCERT

’SYNG-SAMMEN’

Onsdag den 13. januar kl. 19.30
med folkemusikgruppen
”RASMUS”

Irene Mihlendorf, der bor i Mårslet, Storhøj, er ny udstiller i sognehuset.

Siden 1983 har folkemusikgruppen
”Rasmus” genskabt dansk folkemusik fra 1700-tallet. Det startede
med en masse gode melodier fra
Rasmus Storms nodebog (1760) –
og senere er det blevet til musik fra
alle de andre danske spillemandsbøger fra 1700-tallet: Brødrene
Bast, Svabonius, Erik Jensen og
mange flere.

Vi hilser hende velkommen og ser
frem til at se hendes billeder pryde
væggene i december og januar.

”Rasmus” spiller musikken i egne
arrangementer for violiner og kontrabas jævnligt krydret med andre
strygeinstrumenter. Musikken er
meget anderledes end det, man normalt forstår ved dansk spillemandseller
folkedansemusik.
Men
”Rasmus” håndterer melodierne
med solid basis i en traditionel,
dansk spillemåde. Selv om
”Rasmus” oftest spiller musikken
til koncert, er det i høj grad dansemusik – med al den energi og det
drive, der hører til denne genre.

Jeg bliver bl.a. inspireret i naturen og
i bybilledet af linier, overflader, farvekombinationer og gentagelser. Jeg
inspireres af mennesket - dets udstråling, udseende, bevægelser, dets væren og intentioner. Inspiration henter
jeg også i gamle patinerede genstande, det tabte stykke papir, træet eller
jernet, der har ligget i vandet længe,
tidløsheden og sporene fra den lille
billes møjsommelige vandren over
stranden eller fugleskelettet, der har
haft en skæbne, før jeg møder det.

i Mårslet Sognehus
Torsdag den 28. januar kl. 19.30
Vi synger VINTERSANGE efter
Højskolesangbogen sammen med
kirkens pigekor og organist Pia Labohn.
Har man andre vintersange hjemme i
”gemmerne”, er man meget velkommen til at tage dem med. Husk noder
til organisten ☺
Indimellem slukker vi tørsten over
en kop kaffe/te/sodavand mv. (pris
kr. 20,-), og arrangementet slutter
SENEST kl. 21.30.
Sang skaber fællesskab, sang vækker
glæde, sang åbner nye verdener,
sang fortæller livet, sang er smittende, sang er oplevelse, sang er tradition, og sang er fonyelse.
Kom og få smurt stemmebåndene!!!
Organist, Pia Labohn

ALLE ØNSKES
EN GLÆDELIG
JUL OG ET
VELSIGNET
NYTÅR!

”Rasmus” består af: Ove Andersen
(violin), Lars Lilholt (violin),
Bent Melvej (violin og bratsch),
Michael Sommer (violin, bratsch,
cello, oktavviolin) og Benny Simmelsgaard (kontrabas). Alle rutinerede musikere og folkemusikere
med et langvarigt forhold til dansk
og international folkemusik.
Entré kr 75,- ved indgangen. Dørene åbnes kl. 19.00.
Organist, Pia Labohn
KRYBBESPIL
Traditionen tro opfører efterårets
minikonfirmander fra henholdsvis
3.a og 3.b sammen med kirkens kor
et krybbespil i Mårslet Kirke op til
Jul. Krybbespillet vil blive opført
henholdsvis den 21. december kl.
10.00 og 11.00 og den 22. december i forbindelse med Mårslet Skoles juleafslutning i kirken.

NY KUNST I SOGNEGÅRDEN

Irene Mihlendorf skriver om sin
kunst:
"I mit billedudtryk arbejder jeg både
genkendeligt og andre gange mere
abstrakt.

Tidens tand rummer for mig en substans, som er afsættet i mit udtryk.
Jeg får lyst til at grave dybere i dets
essens, i den genklang, det skaber i
mig, og som jeg kan viderebringe
som en spejling ind i billedet.
Jeg har siden 1991 løbende deltaget i
kurser indenfor tegning og maleri på
kunstakademiet i Århus, kunstskoler,
og hos udøvende kunstnere. Jeg er
uddannet billedpædagog og har arbejdet med børn og kunst siden
2001.
Jeg har arbejdet med forskellige teknikker som tegning, akvarel, akrylmaleri, collografi og blandteknik.
Udstillingen i sognegården viser bl.a.
akvarel portræt, et strejf af ikoner og
anden blandteknik."
Hanne Davidsen/Irene Mihlendorf
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TUREN GÅR
TIL
BERLIN
Kunne du have lyst til at komme på
en dygtigt guidet tur til Berlin i Kristi Himmelfarts ferie i 2010, så er
chancen der nu.
Menighedsrådet arrangerer en tur
med De Grå Busser fra torsdag den
13. maj – søndag den 16. maj.
Guide er historiker Jørgen GranumJensen (Hanne Davidsen bror). Han
har guidet mange rejser gennem Europa, og især Berlin er hans speciale.
Pris pr. person i dobbeltværelse kr.
2.295 pr. person (dette er inkl. rejse,
guide, 3 x morgenmad og 1 aftensmad).
Foreløbig tilmelding til Hanne Davidsen inden jul på, 86290234 eller
på mail HDA@KM.DK.

BØRNEKLUBBERNE
Der er i Mårslet tre kirkeligt orienterede børneklubber:
Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år.
Mandag kl. 16.15 - 17.30
Lærkereden
er for alle børn fra 0. klasse til og
med 3. klasse.
Mandag kl. 16.15 - 17.30
Ørnereden
er juniorklubben for de lidt større
børn fra 4.- 7. klasse.
Mandag kl. 19.00 - 20.30
Hvordan er det nu med konfirmationerne til foråret? - eller i
2011?
Dette, og massevis af andre kirkeligt relaterede spørgsmål, finder du
svar på ved at besøge Mårslet Kirkes hjemmeside på nettet:
http://maarslet-kirke.dk

KIRKESKIBET
Efter gudstjenesten 1. søndag i advent, den 29. november, er det muligt at se kirkeskibet, ”Fredericus
Quartus”, stående på gulvet i kirkens
midtergang. Det er blevet taget ned i
forbindelse med opsætningen af kirkespillet. Så denne søndag formiddag er der mulighed for at tage det i
lidt nærmere øjesyn, inden det igen
bliver hængt på plads.

ADRESSER
SOGNEPRÆST
Hanne Davidsen (HD)
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
hda@km.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

MANDAGSCAFÉEN
Her kan du også, i et righoldigt
billedarkiv med mere end 500 foto,
finde billeder og informationer om
tidligere arrangementer omkring
det kirkelige liv i Mårslet.

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

Alle er velkomne. Kom og få en hyggelig snak i samvær med andre fra
Mårslet.

Eller prøv et besøg i arkivet med
konfirmationsbilleder gennem 50
år - helt tilbage til 1959. Nogle få
er endda endnu ældre.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Frøkærparken 68
Tlf. 8629 9395
els@maarslet-kirke.dk

Det er helt gratis!

Siden opdateres dagligt.

Mandag den 14. dec. 2009 og mandag den 11. jan. 2010 fra kl. 9.30 til
11.00 er Mandagscaféen åben i Sognehuset for alle. Caféen byder på
frisklavet kaffe, te og rundstykker.

REDAKTØR: Rakel Yde Olsen
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MÅRSLET JULETRÆSLAUG ER PÅ PLADS
LØRDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 16.00
En af de første dage i november, var
vi i Mårslet Juletræslaug ude på vort
hemmelige sted, for at udvælge den
flotte gran, som skal være Mårslet bys
juletræ i december måned 2009.
Fjorten dage senere mødte vi alle
mand op med motorsav for at fælde
træet. Nu da det lå der, trak
Kjemstrup det ud af plantagen med
sin gamle traktor, så den venlige
vognmand Per Andersen fra Obstrup
bare kunne slå kæde om, hejse det op
på lastbilen og fragte det til Mårslet,
hvor det under megen råben og nervøs gestikulering, blev plumpet i hullet, i den brønd , hvor den faste installation på Mårslet kirkeplads i år 2000
var blevet lavet.

skrev, (mørkne) mødes det meste af
Mårslet på kirkepladsen kl. 16.00.
Masser af voksne og endnu flere
børn. Forhåbentlig er vejret denne dag
tåleligt.
På pladen vil der blive solgt varm
gløgg til en billig penge, gratis saftevand til børnene, og så
er der pebernødder til alle.
Efter en hurtig velkomst synger vi alle med på en julesang, det bliver vanen tro: Højt for træets grønne top
med Ole Nørskov påguitar. Umiddelbart efter får årets mårsletter: Jacob
Lind mikrofonen, så han kan forberede den store forsamling på, hvor flot
træet bliver, når det tændes. Her venter garanteret en overraskelse.

Et par dage efter kom så vor elektriker Niels Borgbjerg med sin lange stige, og lynhurtigt satte de nye deodekæder på træet.
Hokus pokus - så står juletræet der og
venter kun på lørdag den 28. november - første lørdag i advent.

Når alle har set sig mætte på byens juletræ, der nu står og lyser flot imod
aftenhimmelen, er det næsten sikkert
at årets første julemand kommer på en
eller anden måde til Kirkepladsen
med slikposer til Mårslets mange
børn.
Han kommer med garanti ikke mange
skridt ind på pladsen, før børnene er

Når det er ved at tusse, som digteren

over ham
Medens tumulterne omkring julemanden står på, sælger julekonerne stadig
varm gløgg - og måske en julesnaps
til at varme sig på. (det jo sidste i november).
En lille rum tid efter trækker vi så
vinderen af Mårslet Juletræslaugs julesnaps 2009, som det lokale
brændevinslaug har sendt på markedet. Medlemsbeviser til juletræslauget
er med numre.
Så er det tid til synge endnu en god
julesang – Søren banjomus. Her levere Ole Nørskov musiken, og sammen
kan vi skråle med på en af julens glade melodier.
Det er nu slut på kirkepladsen, men
inde i Mårslet kirke er der lys og varme, for her synger mårsletterne julen
ind med julens mange salmer. En rigtig dejlig stund, for børn og voksne.
Snyd
ikke dig selv for dette.
KC

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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TMG - Nyt
Pétanque

Generalforsamling petanque 17. feb. 2010
Traditionelt plejer TMG at offentliggøre datoer for generalforsamlinger 2010 i dec/jan nr. af Mårslet Bladet.
Vi skal derfor bede om at det medtages, at TMGs Petanque-afdeling afholder Generalforsamling:
onsdag den 17. februar 2010 kl. 18.00 i Halhuset.
På petanque afdelingens vegne
Birgit Pedersen

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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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Håndbold

Håndboldkampe i Mårslethallen
Søndag den 29.november
09.00 U-10 Piger pulje 07
09,45 U-10 Drenge Pulje 07
10,30 U-10 Piger pulje 05
11.15 U-10 Drenge pulje 08
12.00 U-12 Piger pulje 6
12.45 U-12 Drenge pulje 3
13.30 U-12 Piger pulje 3
14.15 U-12 Drenge pulje 4
15.00 U-14 Drenge pulje 3
15.45 U-14 Drenge Elite
16.45 Serie 2 Herrer pulje 3
17.55 Veteran Old Boys

TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG

mod
-

Søndag den 6.12.december
13.00 U-10 drenge pulje 7
13.45 U-10 piger pulje 7
14.30 U-10 Drenge pulje 8
15.15 U-10 piger pulje 5
16.00 U-12 piger pulje 6
16.45 U-12 Drenge pulje 4
17.30 U-12 piger pulje 3
18.15 U-14 piger pulje 7

TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG

mod
-

Solbjerg
AIA-Tranbjerg
AIA-Tranbjerg
AIA-Tranbjerg
Hasle KFUM 2
BMI
AIA-Tranbjerg
Stautrup

Søndag den 13. december
09,00 U-12 drenge pulje 3
09,45 U-14 piger pulje 2
10,30 U-14 drenge pulje 3
11.15 U-14 drenge elite pulje 2
12.15 Serie 2 Herre pulje 3
13.25 Veteran Old Boys
14.25 Serie 3 Herrer pulje 2
15.30 Serie 3 Herrer pulje 4

TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG
TMG

mod
-

AGF
BMI
Viby IF 2
Vejle Bredballe HK
HK Århus Nord 3
Århus KFUM/Hasle
AIA-Tranbjerg
Todbjerg/Mejlby

I
I

Team Hørning
BMIU, Egelund 3
AGF
AGF 3
BMI
VRI, Risskov 2
AGF
F Lyseng
Samsø
K Skovbakken
AGF
Viby
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Gymnastik

Springgymnastik, sjov og leg
Åben træning – gratis for alle fra 5. klasse og opefter
Kom og vær med når Nis, Emil og
Rasmus forvandler gymnastiksalen til
et sandt spring- og lege eldorado for
unge.
Torsdag d. 3. og d. 10. december fra
kl. 17.15 til 18.45 i skolens gymnastiksal. Indgang fra Obstrupvej.
Tag din kammerat og bedste ven
med!

stikkens grundelementer og skal prøve nye og utraditionelle spring. Der er
plads til piger og drenge, begyndere
og øvede, altså grundtræning fra starten med spændende udfordringer for
alle hen ad vejen. Og vi skal i hvert
fald have det sjovt i gymnastiksalen”,
skriver Nis og Emil om deres holdtræning.

Der bliver tid til adventshygge bagefter, med overraskelser til alle der dukker op!

Har du spørgsmål send en sms til
30 56 47 70.

”Vi vil lægge vægt på springgymna-

Vel mødt på gymnastikkens vegne
Bente
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Mårslets eneste gourmet-restaurant vokser i krisen
Det Gamle Mejeri trodser mediehistorier
om krise hos gourmet-restauranter
Gourmet-restauranten Det Gamle Mejeri
ved Vilhelmsborg går mod strømmen og
kan se tilbage på år 2009 med stigende
nettoresultat. I 2. kvartal blev fremgangen hele 44 % i forhold til året før.
”Vi kan slet ikke genkende det billede,
der i sidste uge blev tegnet i medierne i
forhold til krise i branchen. Trods en renovering i januar og februar, hvor vi
havde helt lukket, kommer vi ud af 2009
med et bedre nettoresultat end i 2008,”
fortæller Søren Jakobsen, den ene af de
to ejere på Det Gamle Mejeri.
Restauranten har oplevet et boom i antallet af bryllupper i år, og så har en trimning af åbningstiden i restauranten givet
et positivt resultat.
”Siden vi åbnede i 2005 har vi forsøgt os

frem i forhold til åbningstiden. På grund
af vores beliggenhed kommer folk ikke
så ofte forbi til en impulsmiddag eller
frokost, derimod er det forudbestillinger
vi oplever. Det gør, at vi kan samle gæsterne i restauranten på få dage i løbet af
ugen, og det har vi fået trimmet i år,”
forklarer Søren Jakobsen.
Allerede nu er der reserveret masser af
arrangementer hos restauranten i 2010,
så de to kokke forventer at næste år vil
blive mindst ligeså godt som i år.
Fakta om Det Gamle Mejeri
Søren Jakobsen (30 år) og William Jørgensen (32 år) er de to ejere, som kreerer
madkunst i køkkenet på Det Gamle Mejeri. De suppleres af restaurantens tredje
kok Jonas Brunsvig Tønsager.
Det Gamle Mejeri tilstræber at bruge lokale råvarer i køkkenet, og Vilhelmsborgskoven bidrager også med en del
ingredienser. Her samles fx syre og hyl-

debær til brug i retterne.
De to barndomsvenner købte restauranten i 2005, men inden da har karrieren
bragt dem rundt i nogle af landets bedste
køkkener.
Søren Jakobsen har tidligere været hos:
Sophiendal Gods, Seafood, Cafe Ketchup og Molskroen
William Jørgensen har tidligere været
hos: Sophiendal Gods, Svinkløv Badehotel, Cafe Ketchup og Molskroen
Jonas Brusvig Tønsager har tidligere været hos: Seafood, I Paris & London og på
Molskroen
www.detgamlemejeri.dk

Skrevet af
Claus Quiding
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MultiHal
i Mårslet
Mens vi venter på MultiHallen
I MultiHal projektet er vi ved at være
godt utålmodige.
Vi har præsenteret alle de gode ideer
for kommunen og for fonde, osv. Det
er svært at have tålmodigheden til at
vente på, at vi har samlet alle pengene sammen.
Og så bider indsamlingen sig selv i
halen: Kommunen venter på, at vi får
samlet penge nok ind lokalt og har
støtte fra fonde. Fondene venter på,
at kommunen støtter. Vores lokale
indsamling hæmmes af, at vi endnu
ikke har støtte fra kommunen og fonde.
Men vi regner med, at vi snart får
brudt den ring og for alvor begynder
at samle de penge, der skal til for at
have en MultiHal klar 12.12.2012.
Midlertidigt motionscenter
Men der er længe til 12.12.2012.
Derfor skal der ske noget inden da.
Den næstmest ønskede aktivitet fra
vores borgerundersøgelse var et motionscenter. Det er MultiHal-gruppen
nu gået i gang med at forsøge at lancere allerede nu.
Vi har ikke endnu den helt præcise
idé om, hvordan det kan ske. Men
andre klubber er startet op i midlertidige lokaler som lagerrum / depotrum eller i lejede pavilloner.

Vi vil i løbet af de næste måneder
finde ud af, hvordan det kan lade sig
gøre, og hvordan vi kan få en fornuftig økonomi i projektet.
Planen er at formulere et forslag til
TMG’s hovedbestyrelse i december
med henblik på en endelig vedtagelse
på TMG’s hovedgeneralforsamling i
marts 2010. Derefter håber vi, at det
er muligt at åbne et midlertidigt foreningsbaseret motionscenter sidst på
foråret eller sommeren 2010.
Vi arbejder videre selvfølgelig videre
med indsamlingen og på at skaffe
kommunale midler. Vi har en ansøgning til kommunen, som afgøres i løbet af december.

Fest med overskud
Vi havde også et mægtigt hyggeligt
arrangement 7. november, hvor små
100 mennesker (inkl. de dygtige lokale kokke) nød et dejligt irsk inspireret middag og irsk musik leveret af
Doug Morter.
Arrangementet sendte omkring 8.000
kr. i MultiHallens kasse. I skrivende
stund har vi knap 700.000 kr. i egne
midler. Se mere på
www.MultiHal.NU.
For styregruppen bag Mårslet MultiHal
Kontakt:
Steen Bille
bille02@hotmail.com
Kurt Kirkedal Laursen
Kurt@Kirkedal.dk
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Tilmelding til BMI Svømning
BMI svømning har indført online tilmelding fra og med denne sæson. Det
har været en stor succes og vi vil gerne rose vores medlemmer for at være
med på ideen og prøve at finde på løsninger, hvis der har været opstarts
problemer.
Vi har dog stadige ledige pladser, så
hvis I mangler at komme ud af starthullerne, så er der her lidt vejledning,
samt information om vores holdtyper.
Tilmelding foregår ved at man klikker
på nedenstående link, hvorefter man
skal starte med at oprette en profil på
medlemssystemet. Vejledning i holdtilmelding herunder oprettelse af profil kan ses på:
http://klubmodul.dk/tilmeldhold.html
Hvis der skulle forekomme problemer
skriv venligst en mail til
bmimodul@gmail.com – eller ring til
Anne-Marie Holst på 86 93 12 85
Hvis der ikke er plads på holdet kan
man oprette sig på venteliste og vil
modtage en e-mail så snart der bliver
plads.
Tilmeld dig på
www.bmi.klub-modul.dk
Beskrivelse af holdene
Haletudser, 3-5 år
Haletudserne er begyndere, så for
dem gælder det først og fremmest om
at vænne sig til vand.
Gennem leg opnår barnet fortrolighed
med vandet og bliver tryg ved at færdes i svømmehallen. I vandet lærer
barnet efterhånden at bevæge sig frit,
at komme op og i fra kanten ved egen
hjælp, at puste ud og åbne øjnene under vand. Der er også forberedende
øvelser til crawl og rygcrawl.
På hvert haletudsehold er der tilknyttet en ekstra medhjælper, så der altid
er mindst én medhjælper i vandet.
Barnet bruger bælte og/eller vinger.
Søløver, 5-8 år
Søløverne er enten helt begyndere eller har gået til svømning et års tid.
Nogle er ved at være fortrolige med

vandet, mens andre skal vænne sig til
det. Svømningen består dels af leg,
færdighedslære og fri leg. Barnet
kommer til at øve sig i at svømme
crawl og rygcrawl, hoppe i fra kanten,
dykke, glide, flyde og puste ud og åbne øjnene under vand. Søløverne
svømmer med bælte og vinger, men
når barnet er klar til det tages de af.
Pingviner, 5-8 år
Pingvinerne har gået til svømning i et
par år eller mere, så de er vant til
vand. De kan selv hoppe i vandet og
tør dykke. De kan også svømme lidt
crawl og rygcrawl. Barnet lærer nu at
hoppe i vandet i den dybe ende af
bassinet - på benene og måske på hovedet. Barnet bliver endnu bedre til at
bevæge sig i vandet og kan uden besvær ligge på ryggen, glide og flyde.
Crawl og rygcrawl bliver øvet mere.
Indlæringen sker stadig mest gennem
leg.
Delfinunger, 8-11 år
Delfin-ungerne er begyndere. De fleste er fortrolige med vandet og har

prøvet at svømme crawl og rygcrawl.
Gennem lege, opgaver og øvelser
vænner barnet sig fuldstændig til at
have hovedet under vandet, og så kan
crawl og rygcrawl øves med rigtig
vejrtrækning. Barnet lærer nu brystsvømning, og det er først her i 8-11
års-alderen, at barnet kan klare disse
komplicerede modsatrettede bevægelser. Dykkeøvelser og springøvelser er
ofte med i lege.
Delfiner, 8-11 år
Delfinerne har svømmet i flere år og
er rigtig glade for vand. De kan svømme crawl, rygcrawl, brystsvømning
og måske butterfly-ben. De kan hoppe
fra skamlerne - nogle endda på hovedet. Barnet lærer på dette hold flere
detaljer i crawl, rygcrawl og brystsvømning. Benene og armene i butterfly øves først adskilt og derefter sammensat. Hovedspring fra skamlerne
og vendinger trænes også. Og vi leger. Barnet bruger ikke længere bælte
og vinger og kan derfor dykke uden
besvær.
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Hajer, 11-15 år
Holdet for hajer er for de svømmere,
som er blevet for gamle til at gå på
delfinhold, og som gerne vil fortsætte
med at svømme. Hajerne er gode
svømmere, så de kan alt det, som delfinerne kan. I takt med hajernes alder
og styrke bliver træningen mere krævende - men stadig kombineret med
leg. Der er ingen krav til, at hajerne
deltager i stævner.
Talenthold, 11-15 år
Er du helt vild med at svømme, så er
talentholdet noget for dig. Her vil du
blive endnu bedre til det, du allerede
kan og lære en masse nyt.
Det er din nuværende instruktør, som
anbefaler dig at gå på talentholdet.
Konkurrencehold
Svømmeafdelingens bedste svømmere går her. De svømmer alle 4 svømmediscipliner, laver vendinger og
startspring. De træner styrke og udholdenhed og deltager i stævner. Træningen afveksles indimellem med lidt
leg. Svømmerne på dette hold kommer fra talentholdet og en stor del af
konkurrenceholdets svømmere er
medhjælpere eller instruktører i
svømmeafdelingen.

Vandgymnastik
Gymnastik i vandet belaster ikke ben
og fødder. Vandet gør kroppen næsten vægtløs og masserer musklerne
samtidig med, at du bruger dem. Vandet er denne dag et par grader varmere end normalt, så selv om øvelserne i
vandet foregår i et roligt tempo, kommer du ikke til at fryse. Du behøver
ikke at kunne svømme. Og er du også
vandskræk kan dette hold være en
god måde at vænne dig til vandet på.

vil instruktøren meget gerne hjælpe.
Det kan være yderst gavnligt at få rettet småfejl, så du undgår forkerte bevægelser. Du kan også lære en ny
svømmeart, hvad med at lære fx
crawl eller rygcrawl?

Vandaerobic
Du skal ikke være bange for vand,
hvis du skal dyrke vandaerobic. Nogle øvelser foregår på det dybe, men
kan du ikke svømme, kan der oftest
laves nogle tilsvarende øvelser på det
lave. Hele kroppen arbejdes igennem.
Musklerne styrkes, konditionen øges
og kroppen masseres af vandet. Det er
hårdt og sjovt.

Det lune hold, over 60 år
Svømning for at få rørt sig lidt er altid
dejligt. Vandet er et par grader varmere end normalt - heraf navnet.

Voksen motion
Svømning er en effektiv motion og
giver en skånsom træning af kroppen.
Distancen, du svømmer, er op til dig
selv. Du kan svømme 4 gange om
ugen på dit kontingent, se mere på
holdplanen på tilmeldingssiden. Ønsker du at blive bedre til at svømme,

Pensionisthold, over 60 år
Dette hold har opdaget hvor skønt,
det er at svømme. Her hygger man sig
sammen og svømmer stille og roligt i
sit eget tempo.

Familiehold
Familiesvømning er en aktivitet, som
alle i familien kan være med til. Man
kan svømme og lege, lige som man
har lyst til.
At begynde svømningen på et familiehold giver børnene en stor tryghed i
vandet, og er et barn fx meget bange
for vand, vil svømning med forældrene være en god start for barnets vandtilvænning. Tilmeldingen gælder både
fredag aften og lørdag formiddag, se
mere på holdplanen.

Storebadedag 2009
Endnu en gang afholdte BMI Svømning Storebadedag, med op i mod 200
deltagere på dagen. Det gav rig mulighed for mange timer sjov. Folk i
alle aldre deltog i det vellykkede arrangement. Der var en rigtig god, og
hyggelig stemning i hallen. Vi åbnede
op for besøgende allerede kl. 10 og
allerede der var de første klar til en
tur i bassinet. De følgende timer kom
og gik folk jævnligt så svømmehallen
blev aldrig overfyldt. Arrangement
gav også mulighed for måske at finde
den indre vandhund i en, da der blev
kæmpet på de store badedyr. Dog er
der stadig plads til endnu flere så reserver allerede datoen for næste års
Storebadedag lørdag d. 30. Okt. kl. 10
-16.
Tak for en rigtig hyggelig dag
BMI Svømning
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Mange glade børn der hygger sig i svømmehallen
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Stiplet i Odder......
Kunstgruppen udstiller på Balkon-Galleiet i Kvickly
På generalforsamlingen her i efteråret, besluttede kunstnersammenslutningen 1 1/2 mm stiplet,
at slette de 1 1/2 mm, og fremover at
kalde sig Kunstgruppen Stiplet.
Gruppen har truffet en aftale med
Balkon-Galleiet der ejes og administreres af Kvickly Odder, hvor 14
medlemmer af Kunstgruppen Stiplet
vil udstille deres værker i januar måned 2010.

Allerede her i det ”gamle” år 2009,
skal vi til Odder for at hænge billeder
op, det skal ske den 30. december, og
vi skal hver især fremstille det det
materiale der skal bruges, til at præsenterer os selv.
Lørdag den 2. januar 2010 er der fernisering, hvor familie, venner og alle
kunstelskere er velkommen. Til alle
mårslettere siger vi BARE MØD OP,
– tag turen til Odder, og gør dagen

Mårslet Julemærket 2009
Årets flotte Julemærke er tegnet af Kurt Petersen fra kunstforeningen 1½
mm stiplet.
Motivet er herskabsstalden og hestevogn på Vilhelmsborg.

festlig for os alle.
Der skal nok blive masser god kunst
at kigge på, og måske købe. Mellem
50 og 60 malerier og skulpturer forventer vi, at de 14 udstillende kunstnere har at vise frem. Kvickly er vært
ved ferniseringen lørdag den 2. januar
kl. 12 – 13.
Gruppen vil vanen tro også vise kunst
på Testrup Højskole i Påsken
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Dråben

Til december mødes verdens statsledere til klimatopmødet i København.
Det er afgørende, at en ambitiøs klimaaftale kommer på plads – Topmødet i København er hele verdens
chance for at vende en lurende katastrofe til positive udsigter for kommende generationer.
WWF Verdensnaturfonden og Trygfondens kampagne, Earth Hour Copenhagen er danskernes chance for at
skubbe på i den rigtige retning ved
symbolsk at slukke lyset en time den
16. december 2009.
Budskabet vil ikke være til at tage fejl

af: Politikerne skal nå frem til en klimaaftale i København, der kan forhindre de katastrofale klimaforandringer, verden står overfor.
Earth Hour Copenhagen er en handling for klimaet, hvorunder hele verdens øjne hviler på København. Ved
at slukke lyset en time den 16. december 2009 kl. 19,00 vil vi minde
politikerne om det globale mandat, de
fik den 28. marts 2009, da en halv
milliard mennesker slukkede lyset en
time verden over under Earth Hour.
Når Earth Hour Copenhagen finder
sted - på den aften og i den by, hvor

den historiske beslutning forhåbentlig
bliver truffet - vil københavnerne være ambassadører for Jordens 6.7 mia.
mennesker, og vise politikerne, at de
har den nødvendige opbakning til at
træffe én af de vigtigste beslutninger i
vores tid.
Earth Hour Copenhagen er del af
TrygFondens og WWF Verdensnaturfondens klimakampagne og sker i
samarbejde med Københavns Kommune.
Karin Bredmose Björnsson
Natur-og miljøgruppen
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Soulhair, Hørretvej 26
SOULHAIR siger mange tak til alle
de søde fantastiske nye kunder der er
kommet til fra Mårslet og omegn. Også en tak til alle de gamle trofaste
kunder som er fulgt med langvejs fra.
Jeg er utrolig glad for at være startet
her i byen. Det er ikke mindre end 30
år siden jeg hjalp min mor, som også
havde frisørsalon i Mårslet. Jeg var
kun 8 år gammel, men på dette tidspunkt var jeg klar over jeg skulle være frisør. En læretid hos Hair på
Åboulevarden som de fleste kender,
var jo trendstedet den gang. Efter 5 år
i London blev jeg videreuddannet i
klip samt farveteknikker, som jeg underviste en del i, da jeg kom hjem til
Danmark igen.
Efter 12 år som selvstændig i Århus,
besluttede jeg mig for at flytte min
salon til Mårslet, som jeg bestemt ikke har fortrudt. Jeg er utrolig glad for
at være her og at blive imødekommet
så pænt.
2006 udviklede jeg en ny hårserie
som hedder soulglow. Den startede
med en enkel hårwax på markedet.
Den hairwax er uden parfume og nogen form for parabena. Den blev

modtaget med stor succes, så jeg besluttede mig for at udvide kollektionen med shampoo og conditioner. En
helt speciel serie som er svanemærket
og fri for alle de ting vi er bange for
at putte i håret. Også specielt egnet til
børn. Soulglow bliver nu solgt hos
mange frisører i hele landet og kan
selvfølgelig også købes hos mig.

Vi vil gerne ønske vores nye samt
gamle kunder en glædelig jul.. Bestiller du tid inden jul vil Soulhair give
dig en julegave fra vores Soulsport
kollektion som du får med hjem.
Værdi 200 kr.
Julehilsen fra
Dorte Falengreen.

LILLEJULEAFTEN I HALHUSET
Onsdag d. 23. december

Traditionen tro holder vi lillejuleaften i HalHuset, så kom og ønsk gamle og nye venner God Jul! Den hyggelige stemning er gratis og der vil være mulighed for at købe
juleøl og Breezers
Vi åbner dørene kl. 20.30 og fortsætter til 01.00.
HalHuset ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår !
På gensyn i 2010.
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MÅRSLET
EGNSARKIV
Hvordan så der ud i Mårslet for
mere end 70 år siden? Kan vi i dag
genkende karakteristiske træk fra
de gamle billeder i arkivet? Og
hvad med datidens mårslettere?
Hvem var de? Hvad lavede de?
Hvor boede de?
Mange nye tilflyttere ville kunne
få stor glæde af at vide mere om
den fortid, der danner baggrund for
den nutid - og ikke mindst den
fremtid de nu er en del af . Så bliv
medlem af
Mårslet Brugsforening som den tog sig ud i begyndelsen af 1930’erne. Billedet er
Mårslet Sogns Lokalhistoriske fra Brugsforeningens 50 års jubilæumsskrift fra 1936, som findes på Egnsarkivet.
Forening
Bygningen, lidt ændret, danner i dag ramme om Mårslet Pizzabar ”Buonasera”.
Kontingentet er nærmest symbolsk: Kun 30 kr. for et personligt, og 50 kr for et husstandsmedlemsskab - om året! - Ring til Ingerlise Wendland,
tlf. 8629 2680 eller e-mail: wendland@mail.dk eller kig ned i Egnsarkivet. Der er åbent
.

onsdag den 9. december, onsdag den 13. og onsdag den 27. januar, alle dagene fra kl. 16:00 - 17:30
(Indgang fra skolens p-plads på Obstrupvej)
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for en snak, tegning af medlemskab og evt. modtagelse
af arkivmateriale eller andet. Se også Egnsarkivets hjemmeside på http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet.
Egnsarkivet er normalt åbent den anden og fjerde onsdag i hver måned fra kl. 16 til 17:30 (juli undt.). Uden for
åbningstid er man velkommen til at kontakte Ingerlise Wendland, på tlf. 8629 2680, eller Hans Møller, tlf. 8629 0295.

Giv en

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Flere forårsløg i Mårslet

For 3. gang er det lykkedes natur- og
miljøgruppen i Mårslet at få del i
Kommunens udlodning af forårsløg.
Vi fik tildelt 2.000 stk. Pinseliljer
som var planlagt at skulle sættes i den
store rundkørsel på Tandervej. Efter
opfordring på Mårsletwebben mødte
der den 25.10. ca. 15 personer op til
denne aktivitet som varede ca. 2 timer. Ud over et par medlemmer fra
Fællesrådet og en enkelt borger fra
den nordlige del af Mårslet, så var det
beboerne fra Seniorbo Tanderparken

på Damgårdstoften som var mødt op.
De fleste af beboerne i Tanderparken
er tilflyttere og seniorer, og det var
rigtig dejligt at se hvor stort et engagement, glæde og positivt indstilling
de havde projektet. Så vi håber at vi
kan kvittere med, at de sammen med
øvrige Mårsletborgere, mange år
fremover om foråret kan glæde sig
over synet af de blomstrene pinslelijer.
Jacob Lind

Nytårsluntningen
Når nytårsaften og nat er nogenlunde
overstået, og det igen bliver lyst, så er
det om at komme videre med tilværelsen og det nye år.
For at komme over det værste, arrangerer vi her i byen, på årets absolut
første arrangement for børn og voksne.

I samlet flok, med venner og naboer,
går vi en nytårstur, - En nytårsluntning, hvor vi i den friske luft runder
godset Vilhelmsborg.
I læ for den friske vind, nyder vi kaffen, saftevand eller kildevand, og det
gode selskab. Eventuelt stærkere drikke bør medbringes hjemmefra, Nytårsluntningen er non-profit.

Bare mød op, og husk at tage børn og
de unge mennesker med.
Vel mødt, NYTÅRSDAG 1. januar
kl. 13.30. Fra OK-tanken i midtbyen.

Mårslet Juletræslaug.
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Glædelig jul og godt nytår
Alle vore læsere, annoncører og Mårslet bladets Venner ønskes en rigtig
glædelig jul og godt nytår.
Selv om der er finanskrise og vi har
mærket en nedgang i annonceindtægterne, så er vi rigtig glade for at vi har
haft økonomisk mulighed for at trykke bladet i farver væsentligt flere gange end tidligere år.
Stigningen i antallet af husstande er
ved at stagnere og bladet bliver nu leveret til ca. 2050 husstande mod ca.
2.000 for et år siden.

Bladets økonomi hviler primært på
annonceindtægter, og finanskrisen har
gjort sit til at nogle annoncører har
sparet på annoncerne, men så har bidragene fra bladets venner være lidt
større i år. Dette tager vi som et positivt udtryk fra læsernes indstilling til
bladet. Både i år og til næste år budgetterer vi med underskud, men det er
ikke så væsentligt at det bekymrer os.
Bl.a. også takket være at vi i de foregående år har kunnet lægge til side til
mindre gode tider. Du kan også støtte
bladet ved at skaffe os nogle flere annoncører.

Vi sender en stor tak til alle vore annoncører og Bladets Venner. Uden
deres økonomiske støtte ville bladet
være ilde stedt. Alle som har bidraget
med stof til bladet skal have en stor
tak, og vi opfordrer til at flere vil skrive i bladet.
Har du kendskab til noget som sker i
lokalsamfundet, eller har du en mening om et og andet så skriv til os, lige som vi også gerne modtager billeder fra lokalsamfundet.
Bladgruppen

Annoncepriser og størrelser for år 2010.
Priserne gælder for hele året incl. Moms.
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes.
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i postnummer 8320 Området

6,00 x 2,5 cm
6,00 x 5,5 cm
6,00 x 8,5 cm
6,00 x 11,5 cm
6,00 x 14,5 cm
9,25 x 2,5 cm

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

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

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

MÅRSLET FÆLLESRÅD

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: 21 79 89 95
E-mail: jacoblind@tdcadsl.dk

Åbent hus i Sundhedsplejen
Tilbud til småbørnsforældre i Mårslet, hvor der er mulighed for at mødes med andre småbørnsforældre, dialog og udveksling af erfaringer samt
mulighed for rådgivning og vejledning om det enkelte barn.
Åbent hus" finder sted i
Midgaarden,
Testrupvej 1, Mårslet.

Følgende datoer er planlagt:
Onsdag d. 25/11-09
Onsdag d. 27/1-10
Onsdag d. 24/2-10
Onsdag d. 31/3-10
Onsdag d. 28/4-10
Onsdag d. 26/5-10
Onsdag d. 30/6-10
Tidspunkt kl. 9-11

Med venlig hilsen
Karin Kessel
Sundhedsplejerske
Sundhedsplejen Syd/øst
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
89405351/51575146
kke@aarhus.dk
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Vintertur 1895
Fra Langballe via Mårslet til Århus
Nedenstående brev er sendt til mine oldeforældre Mikael Nielsen og
Karen Marie Egelund i Langballe
[Langballevej 117]. Det er gengivet i
sin helhed, dog nænsomt ændret til
nutidens retskrivning. Det er flot og
sirligt skrevet af en ung mand på 8
folieark syet sammen i ryggen. Jeg vil
mene at det ikke er et standardbrev
fra den tid og derfor er det blevet bevaret sammen med familiens øvrige
private papirer.
Det er morsomt at læse og jeg synes, at det har sin berettigelse til at
blive offentliggjort for et større publikum. Det kan passende være for den
lokale befolkning her, der under læsningen må tænke sig tilbage til en
vinter for 115 år siden, hvor fem unge
halvfulde personer en tidlig morgen
er på vej hjem fra 2 dage og nætters
fest i Langballe. De går først de 3,5
km på Langballevej igennem snedriverne, hvor der hverken er kørt med
saltspreder eller sneplov. Den sidste
del af turen foregår med den dengang
kun 10 år gamle Odderbane fra Mårslet til Århus.

Forside af brevet fra 1895.

Karen Marie Egelund, f. 1862. Gift med
Mikael Nielsen på Dalsgaard.

Århus, den 4. februar 1895.
Gode Mikael og Karen Marie!
Min søsters og min tak for ballet,
som vi var til hos Eder[Jer], vi morede os udmærket, hver på sin vis, hun
med at danse, og jeg med at spille
kort.
Dernæst skal jeg i korthed berette
Eder, hvorledes vor tur til Århus gik,
og den gik således:
Efter at vi kl. ca. 5 havde forladt
Eder, traskede vi jo af op igennem
Langballe, Steffen (den mindre) med
vadsækken [rejsetasken] på skulderen
og sin kone under armen, og Steffen
(den større) med sin søster under armen, og frk. Lorentzen i spidsen, som
fører, sådan så altså den ekspedition
ud, som jeg vil bede Eder om i tankerne at følge på dens vej til Århus.
Langballe slap vi godt igennem,
men så kom det værste, - for jeg har
trukket med kvier (nemlig fra Skjoldelev til Århus) det var strengt, og jeg
har også trukket med enkelte små
bjørne (men, tro mig, det er sjældent
sket) det var også strengt, men trække
med min søster, det er det værste, jeg
har været med til, men man må jo
undskylde hende, når man ser hen til,

Mikael Nielsen, f. 1855. Gårdejer på
Dalsgaard i Langballe.

at hun havde to par strømper og et par
gamacher på, foruden en halv snes
skørter, diverse stykker uldtøj, kåbe,
en mængde schavler [sjaler] osv. i alt
af en vægt, tænker jeg, på omkring
100 pd., hvilket jo ikke er så lidt for
sådan en ung ”Dame” at bære på, men
det gik jo, skønt jeg allerede den
gang, vi kom igennem Langballe havde en fornemmelse i siden, som jeg
tænker må ligne den folk har, når de
har ondt i parykk…, nej i ryggen; da
vi var komne op til Jens Pedersens
gård [Langballevej 101], begyndte vi
at gøre forberedelser til en tur til Mårslet med medvind, men nu vil jeg
først, førend jeg begynder på at beskrive turen, bede Eder lade være
med at tro, at jeg skriver det for at bebrejde Eder, at vi ikke blev kørte, jeg
var i al fald, og det tror jeg, vi alle
var, glad ved at være fri for at sidde
og fryse på en vogn i den kulde, som
det var i morges. Efter at jeg således
har lettet min samvittighed med hensyn til dette punkt, idet jeg håber at I
tror, at det ikke er en bebrejdelse til
Eder, fordi vi måtte gå, vil jeg genoptage min afbrudte fortælling, og igen
begynde på den ved at fortælle turen
til Mårslet.
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Dalsgaard i Langballe set fra øst ca. 1920. Langballevej anes gennem byen.

Første scene. (Udkanten af en
landsby, som kaldes Langballe).
Man så her selskabet ganske som
den var ved den anden ende af byen,
med betænkelige miner stirre ud over
de mørke snedækte marker, hvorom
den skarpe vind tuder, og sneen fyger,
derefter begynder det (selskabet) at
bevæge sig, hvilket skete på følgende
måde:
Frk. Lorentzen, som var i spidsen,
satte alle sejl til (dvs., hun spændte
paraplyen op) og stak af sted med en
fart, så man skulle tro, at toget, som
hun skulle med, var gået for en time
siden, og at hun nu skulle skynde sig
at nå det, og hun ville ufejlbarligt
snart være forsvundet i det fjerne,
hvis jeg ikke med en færdighed, som
de gode skibs-kaptajner skulle have,
og benytte sig af før end de løb hinandens skibe i sænk, havde lagt roret
om, og drejet skuden op imod vinden,
således at frøkenen standsede lidt, og
vi andre fik tid til at indhente hende,
således gik det så, indtil vi kom til en
snedrive, for der viste det sig, at når
det gælder om at bryde is eller gå
igennem sne, så er det bedre at have
damp (og bette og stue [store] Steffen
røj jo) end sejl, for så kunne frk. Lorentzen ikke klare sig, og vi havde
kun den stærke blæst og kulden at
takke for, at vi ikke måtte have frøkenen på slæb gennem snedriverne, og i
sandhed, det må have været et stolt
syn at se Steffenerne med deres ladning (jeg skriver ladning, for I må huske på, at vi foreløbig betragtes som
værende dampskibe og frk. Lorentzen
som værende et sejlskib) min bestående af Petrea, og Steffens bestående af

vadsækken (som fik ham til at ligne
en rejsende svend) på skulderen og
sin kone, altså det måtte være et stolt
syn at se os med hatten på snurr [skrå]
og med triumferende miner, passere
forbi frk. Lorentzen, medens hun meget ubehjælpsom sad fast i sneen,
men det ville sikkert være et ligeså
bedrøveligt syn at se frøkenen senere,
når vi havde bar jord, passere forbi
for fulde sejl og med ligeså triumferende mine, som vi havde før, thi et
sejlskib for fulde sejl og med en god
vind er noget at det smukkeste, som
man kan få at se, især når det er ligeså
smukt formet som frk. Lorentzen, og
det er sikkert noget andet end at se
sådan nogle fragtdampere, som Steffen og jeg skøvle [slæbende skridt;
skovle sne væk med fødderne] af
sted, selv om vi havde nok så triumferende miner og selv om det viste vor
omhu for vore kære, at vi tog dem på
slæb. Således gik det afvekslende ad
Mårslet til, snart var dampen den bedste, og snart sejlene, men som oftest
den sidste, da der ikke var megen sne,
men [så] så vi pludselig et lys bevæge
sig forude, og det var toget, og så fik
piben en anden lyd, thi så måtte Steffenerne jo stoppe på ny, og dampen
kom i større masser ud af maskinen,
hvoraf fulgte, at farten blev større,
hvad der dog ikke hindrede frk. Lorentzen i at sætte alle sejl til, og som
sædvanlig, når vi havde smult vand
(ingen sne) at komme et langt stykke
foran, og medens hun lidt efter lidt
forsvandt for vore blikke, forbandede
vi Robert Fulton, eller hvad det nu
var, han hed, som opfandt dampens
kraft, og ønskede, at han aldrig havde

opfundet den, så at vi også havde haft
sejl, men det skulle vi ikke have gjort,
thi medens vi for fuld damp, stormede
fremad, og aldrig troede, at vi skulle
have fået frøken Lorentzen at se mere, førend på Mårslet Station, trådte
hendes billede, tydeligere og tydeligere frem for os, indtil vi endelig opdagede, at hun igen sad fast i en de for
os velsignede snedriver, men for hende nederdrægtige ditoer [samme], og
det kan nok være de triumferende miner kom frem igen, men desværre for
sidste gang, thi medens snedrivens
sne, røg til side for de skarpe støvlenæser, ligesom den senere gjorde for
Odder Toget, da det sad fast, så pludselig sad støvlerne fast og med dem
begge skuderne, og vi sad ligeså godt
i det som frk. Lorentzen, men her var
nu gode råd dyre, thi toget kom nærmere og nærmere, og vi kom til at
sidde fastere og fastere, de fortvivlede
blikke, som vi sendte omkring for at
se efter hjælp, hjalp kun lidt, vi så
kun toget komme nærmere og nærmere, og så, hvorledes vinden hånligt tudede af os, og af glæde over at have
fået os i sin magt, sendte os den ene
ladning sne i ansigtet efter den anden.
Men ”en liden tue kan vælte et stort
læs”, og det lykkedes mig at arbejde
mig igennem og lidt efter lidt fulgte
de andre efter, men følgen af denne
her sidden fast i sneen var, at folk, da
vi kom ind på stationen troede, at vi
var forviste, som var flygtede fra Sibirien, og havde vi ikke i tide opdaget
deres hensigt, var der vist bleven
sendt bud efter politiet.
Anden scene. (En jernbanekupé
på Odderbanen. Personerne er de
samme som foran).
”Kan den dunk ikke flyttes lidt her
over?”, lyder spørgsmålet fra en af
damerne, og dette spørgsmål forbavsede mig, som en lynstråle fra klar
himmel, ville have gjort, for jeg kunne ingen dunker opdage, men ved
nærmere forklaring fik jeg ud af det,
at det, som jeg havde antaget for noget fragtgods, som var lagt ind til os
af mangel på plads, nemlig nogle lange, kæmpemæssige og ovale indretninger, var dunkene, som damen havde talt om; hvad de skulle bruges til
kunne jeg ikke forstå, min tro følge-
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Vinter i Mårslet, ca. 1915. Postkort på Mårslet Egnsarkiv.

svend Steffen og mine ditoer damer
med forskellige navne, ville bilde mig
ind, at det var noget til at varme fødderne på, men man skal heller ikke tro
alt, hvad folk siger, og dette her tror
jeg nu foreløbig ikke, men derimod
tror jeg, som jeg troede første gang, at
enten var det fragtgods, eller også var
det noget som små folk skulle have at
sætte benene på, når de ikke kunne nå
gulvet, og til det brug kan de måske
være meget hensigtssvarende, men til
at varme fødderne på duede de ikke,
for de var ganske kolde.
Efter at vi havde sat os så mageligt, som man kan sidde i en tredje
klasses kupé, begyndte længselen efter at komme til Århus at vågne hos
os, og endelig begyndte den sorte hest
(jeg mener lokomotivet) at pibe, formodentlig, fordi den nødig ville ud i
det vejr, men der hjalp ingen ”kære
mor”, og den begyndte så at bevæge
sig så småt fremad, og opnåede efterhånden en sådan fart, at en snegl skulle have ondt ved at følge den, medens
hesten arbejdede på at trække os til
Århus, underholdt vi hinanden så
godt, som vi kunne, men samtaleemnet slap op, og jeg kom så til at se ud
af vinduet (som var stivfrosset), og nu
har jeg mine buk- (nej, jeg tør ikke
skrive det) ser (I bliver vist vrede)
fulde (nu har jeg skrevet det, og I må
undskylde), hvad så jeg? Sne op til
midten af vinduerne, hvor jeg dog
blev forskrækket, og da jeg så på det
øvrige selskab, troede jeg, at de lige

var faldne ned fra månen, og ligeså
forskrækkede, som vi blev, ligeså forskrækket blev vist hesten, for pludselig stod den stille, og nu skulle man
tro, at mine lidelsesbrødre og søstre
havde fået eddike for de skar ansigter,
og vred sig som om de havde orm i
maven, og klagede sig over, at nu
kom de aldrig til Århus, men Steffen
og jeg beroligede dem med, at nu
skulle vi snart få den smule sne væk,
og i den anledning gav vi os til at
dundre på dørene så stærkt, at hesten
vist må være bleven bange og have
tænkt, at den blev forfulgt af en flok
sindssvage, for straks efter satte toget
sig i bevægelse, og vi kom uden videre uheld til Århus.
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Tredje scene. (På Århus Banegård). Man ser mig ile i forvejen ud
og se efter, om der er nogen drosche
[kapervogn] udenfor, og efter, at jeg
havde forvisset mig om, at der ingen
var, vender jeg glad tilbage og siger:
”Mine damer og herrer, da vejret er
slemt, og i betragtning af, at jeg har
vundet penge i nat, vil jeg give en
droschetur”, i det samme træder vi ud,
og opdager, at der ingen drosche er,
hvorefter jeg med en meget bedrøvet
mine, beklager ikke at kunne lade mit
ønske gå i opfyldelse, men da jeg i
det samme ser en lang række trækvogne, står jeg lidt af, og fra at byde
dem en droschetur, byder jeg dem en
trækvognstur, hvilket naturligvis blev
afslået, hvad jeg også havde ventet,
for det havde været en rar én at komme til at trække hele selskabet på en
trækvogn. Så gik turen til bens henad
Fredensgade, og den slap vi godt
igennem, men da vi kom til Fredenstorv og havde fået sagt farvel til
Petrea, for jeg fulgte med, da jeg ville
være sikker på, at de andre også kom
godt hjem, begyndte uheldet, thi
bedst, som vi gik, faldt Steffen dvs.
ikke mig, men den anden, havde jeg
ikke bleven på benene, var jeg falden,
- ja, det kan enhver jo begribe, men
jeg mente, at hvis jeg ikke hurtigt
havde standset, var jeg faldt oven
over ham; jeg sprang så straks hen for
at hjælpe ham op, men da hans klager
ikke drejede sig om ham selv, men
kun om hans hat, begyndte jeg at kig-

Parti fra Århus. Steffen Egelund som kusk og hustru Kirstine til højre i vognen.
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ge efter den, og opdagede den langt
om længe et stykke borte, hvor den
hoppede omkring ligesom en bjørn på
glohede jernplader, kun med den forskel, at bjørnen hopper af smerte, men
hoppede af glæde over sin vundne frihed, men den varede kun kort, thi da
jeg nærmede mig den for at tage den
til fange, fandt den det rådeligst at blive liggende stille, gjorde et stort hop,
faldt ned, slog en bule i sig selv og
blev liggende. Efter at vi så havde fået hatten anbragt på Steffens hoved,
gik vi videre, men Steffen klagede sig
over smerten i sin ene fod, men det
siger jeg nu er hans egen skyld, for
ser I, han havde en vadsæk i hånden,
og havde der nu været noget mere naturligt, end at han havde sat sig ned
på den i stedet for på stenbroen, men
det gør han nok en anden gang.
Da dette lille uheld var godt overstået nåede vi i god behold til bestemmelsesstedet, og der vil jeg holde for i
aften, så skal jeg nok fortælle Eder
resten i morgen. Godnat!
Jeg sluttede i aftes eller rettere i
nat for klokken var henad 2 med løfte
om, at fortælle Eder, hvorledes jeg
kom hjem, men det kan jeg ikke gøre
på anden måde end ved at skrive, at
jeg gik hjem på mine ben, uden at der
mødte mig noget eventyr, som er
værd at omtale. Da jeg så var kommen ind og var kommen lidt til varme
efter køreturen, for man kommer til at
fryse forfærdeligt ved at sidde i disse
Odderbanevogne, hvor der ikke er anden varme end den, man selv er i besiddelse af, og den som kommer fra
de velsignede ”varmedunke”, som er
kolde, fik jeg mig en kop, og derefter
gik turen til køjs, og efter en god times søvn, så på kontoret, hvor jeg
klarede mig udmærket, dog så biskoppen lidt vist på mig og tænkte vel,
”hvor den ungdom dog er fordærvet,
nu har han været til svirregilde eller
sådan noget i nat”, for mine øjne lignede jo den gloende ende af en istap,
så røde var de, og hele personen så jo
noget sløj ud, men som sagt ellers gik
det udmærket.
Nu vil jeg slutte og gøre det med
to bemærkninger, nemlig: at I ikke
må tage det så nøje med, at skriften er
så sjusket, (jeg håber da, at den ikke

er mere utydelig, end at I kan læse
den) og at I ikke skal tro alt, hvad jeg
har skrevet, for det er noget overdrevent på sine steder, men man må jo
skrive, hvad der falder én ind, og det
er det, jeg har gjort, og derfor og fordi
jeg ikke først har skrevet en kladde, er
sproget blevet noget dårligt på sine
steder, men det undskylder I mig vel,
ligesom skriftens sjuskethed og måske – men det håber jeg ikke – utydelighed.
Håbende, at I har det godt, og at I
er raske, og at de to nætters vågen ikke har gjort Eder anden skade, end at
I igen har oprettet det ved senere nætters søvn, slutter jeg nu mit brev til
Eder med hilsen, og fornyet tak fra
min søster og mig fra ballet hos Eder,
samt fra mine forældre fra hvem jeg
også skal hilse.
Eders S. Frederiksen.
P.S. Godfred Jensen (gæstgiveren
fra Malling) har en lille pige på 3 år,
som i disse dage er død af difteritis.
S.F.
Mikael og Karen Marie er mine
oldeforældre. Mikael Nielsen er født
1855 i Langballe og gift 1893 med
Karen Marie Laursen Egelund født
1862 på Langballe Mark. I 1895 har
de været et ungt nygift par på henholdsvis 39 og 32 år og med datteren
Meta på knapt et år. Steffen Frederiksen som har skrevet det morsomme
brev er født 1876 i Århus, men hans
far Peter Frederiksen er født 1842 i
Langballe [Langballevej 402] og er
vognmand i Århus. Til festen 1895 i
Langballe har Steffen været 18 år og
søsteren Petrea 14 år. Petrea Frederiksen døde 1898, kun 17 år gammel.
Steffen Frederiksen har en køn skrift
og af brevet fremgår også at han arbejder på biskoppens kontor. Steffen
er ifølge folketællingen 1901 arbejdsløs kontorist og endnu hjemmeboende
hos forældrene på Fredens Torv 8 i
Århus. Her havde byens hovedpostkontor hjemme og vi kender i dag
Posthussmøgen som ligger i nærheden. Steffens far har måske været ansat som vognmand (med hest og
vogn) hos postmester Federspiel, i
hvis ejendom familien boede.
Den anden Steffen kan være Karen

Maries bror Steffen Laursen Egelund
født 1859 på Langballe Mark

Kirstine og Steffen Egelund, ca. 1894,
hvor de er nygifte

[Oddervej 278] og som netop blev
gift 1894 med Kirstine Andersen fra
Nølev, altså året før denne begivenhed, de får først børn i 1899 og bor da
på Fiskergade i Århus, hvor han er
arbejdsmand, senere kulhandler og
hun syerske. De er henholdsvis 35 og
25 år til festen. Frøken Lorentzen er
endnu ikke identificeret.
Den sidste bemærkning vedr.
gæstgiverens datter, der er død som 3årig, har følgende sammenhæng med
resten af historien: Gæstgiver Godfred Jensen havde oprettet og drevet
Malling Kro, men rejser derfra sammen med familien omkring 1894. Da
deres datter Meta Kirstine Overgaard
Jensen 4. februar 1895 dør af difteritis, bor de Banegårdsgade 19 i Århus,
som ikke er så langt fra Fredens Torv.
I forbindelse med at gæstgiverfamilien rejser fra Malling kommer en anden datter, Gerda, i pleje hos R. P.
Frederiksen på Mallinggaard i Malling. Godfred Jensens anden kone er
også fra Mallinggaard. R. P. Frederiksen er farbror til Steffen Frederiksen
som skriver brevet.
af
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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