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Det var den betegnelse en kvinde gav trafikken en morgen, hvor jeg stod
trafikvagt ved fodgængerovergangen. Jeg mumlede vist noget om, at det
udtryk da var lige stærkt nok – trafikken gled helt som sædvanligt, langsomt men uden de store problemer. Men nej, det var omme ved skolen, at
den var helt gal. Folk holder på kryds og tværs, der er et totalt kaos, sagde hun. En daglig tilbagevendende begivenhed, kunne jeg forstå.
Fællesrådet har i snart mange år banket dørene ind på rådhuset for at fortælle politikerne, at der skulle gøres noget ved trafikforholdene i Mårslet.
Og det ser faktisk ud til, at vores møje har båret frugt. I forbindelse med
vedtagelsen af Kommuneplan 2009 kort før jul vedtog byrådet, at
”arbejdet omkring helhedsplanen for Mårslet skal sættes i gang i sammenhæng med VVM-redegørelsen for Beder-Bering vejen”. Det er et
meget vigtigt skridt; der ville ellers have været stor risiko for, at Mårslets
generelle udvikling og udviklingen på trafikområdet ville blive behandlet
som to ukoordinerede sager. Byrådets beslutning siger ikke blot, at analysen på det trafikale område og byens udvikling skal ske samtidig; den siger, at de to forhold skal ses i sammenhæng. Bedre kunne det næppe blive, så det var svært at holde optimismen i ave.
Tilbage til morgentrafikken. Hvad har den nu med byrådets beslutning at
gøre? Når der er et mylder af biler ved skolen om morgenen, skyldes det i
nogen grad vintervejret, som gør det problematisk at cykle til skole. Stierne er ikke ryddet godt nok alle steder til cyklister, og vejene er blevet
endnu farligere, end de plejer at være. Men selv om stisystemet ikke er
perfekt, kan det sagtens bruges til at gå på.
Når dette læses, er vinteren forhåbentlig ved at være forbi og foråret lurer
lige henne om hjørnet. Selv om hvert eneste forældrepar sikkert har gode
grunde til at køre netop deres børn i skole må vi indse, at selv ikke den
bedste helhedsløsning kan løse det problem der opstår, når forældrene
kører børnene til skolen.

Keld Schmidt-Møller
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Stort og småt fra Fællesrådet
Trafik
Fællesrådet har været til møde med
kommunen om prioritering af trafikrelaterede projekter for 2010. I år har
vi valgt at prioritere fortove højt sammen med nogle gengangere fra
sidste år: Stikryds af Hørretvej ved
jernbaneoverskæringen, 40 km/t zone
i hele Mårslet by samt et sammenhængende stinet i Mårslet Vest langs
med banen. Sammenfattende kan man
sige, at det at skabe sammenhæng i
stisystem og sikkerhed for fodgængere og cyklister har fået allerhøjeste
prioritet.
Det har været et tilbagevendende pro-

blem, at de forskellige projektønsker
er registreret hos Trafik og Veje på en
måde, som gør det vanskeligt for fællesrådet at genkende, hvad det egentlig drejer sig om. Vi foreslog ved mødet at gøre trafikprojekterne nemmere
tilgængelig gennem et elektronisk
kort med position og billeder fra de
relevante steder. Vi foreslog, at Mårslet gerne ville være sparringpartner
ved en sådan forbedring; og sådan
blev det.
Repræsentantskabsmøde 2010
Dette møde, der svarer til en slags generalforsamling for fællesrådet, har
fundet sted når dette blad udgives. På

MÅRSLET FÆLLESRÅD
repræsentantskabsmødet er der valg
til forretningsudvalget, og der tages
stilling til fællesrådets virke, både i
det forløbne år og i tiden fremover.
Der er efterhånden tradition for at
møderne er åbne, så alle interesserede
kan deltage.
KS/KSM

Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet
Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed.
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50.
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Lattermilde gæster til støtteshow
”Man kan næsten ikke lade være med
at grine”, lød det fra en af gæsterne,
da pausen gav ham chancen for at
puste ud efter Rubers Kapel første
optræden ved støtteshowet for Mårslet Multihal i skolens kantine.

Latter var der masser af, da Bramsen,
Amstrup og Svarrer slog sig løs i skolens
kantine (Foto: Mads Bille)

Efter endt forestilling stak han grinende hovedet ind backstage til de tre
musikere og gentog sætningen - og
tilføjede ”kanongodt!”
Sådan havde mange af de 75 publikummer det i løbet af de to timers
forestilling, der gang efter gang fik
latteren og klapsalverne til at flyde
frem mod trioen på scenen.
Bo Bramsen på gulvbas, Henning
Amstrup på trommer og den lokale
Jan Svarrer tog gæsterne med på en
rejse gennem deres nye repertoire af
både komisk og musikalsk swingende
tilsnit.
Rubers Kapel hedder trioen nu omdøbt fra Bramsen, Amstrup og Svar-

rer. For at gøre det nemmere for
Bramsen at sælge trioen mundret, når
han ringer til arrangører rundt i landet.
”Bo ved bare ikke endnu, at han får
sværere ved at trænge igennem, når
han i stedet for at sige ”Goddag, det
er Bo Bramsen fra Bramsen, Amstrup
og Svarrer” nu skal præsentere sig
som ”Goddag, det er Bo Bramsen fra
Rubers Kapel, der før hed Bramsen,
Amstrup og Svarrer”, sagde Jan Svarrer henvendt til publikum.
Drilsk komik
Sådan var stilen: Venskabelige og
syrlige stikpiller mellem musikerne,
sjove grimasser fra tre komikere, der
havde hver sin klart-skårne rolle at
spille, benspænd for hinanden og
masser af bluesy musik.
Vurderet på publikums reaktioner
kom trioen ud over scenekanten med
sine numre.
Både når Bo Bramsen tog ordet fra
Jan Svarrer for at synge frække sange
og når Henning Amstrup nærmest
tryllede æblestykker ud af munden,
da han blev afsløret i at gnaske frugt
lige før et nummer.
Eller da Jan Svarrer sang og spillede
sig igennem 20 ukuleler med de to
andre fyre som håndlangere.
Eller nummeret da Henning Amstrup
stjal rampelyset fra en selvsikker Jan
Svarrer på xylofon… eller…
Støtte til multihallen
Anledningen til showet var en støtte
til Mårslet Multihal. En ægte win-win
situation, da Jan Svarrer på trioens

vegne pludselig ringede og tilbød et
støtteshow. Adspurgt hvad de skulle

De tre herrer i Rubers Kapel fandt sammen om gulvbassen i et swingende nummer (Foto: Mads Bille)

have til gengæld, svarede han: Et
publikum til at holde en generalprøve
på deres nye show for.
Det var hurtigt en aftale og så blev
det, der kom til at ligne en festforestilling en råkold torsdag aften i februar, hurtigt stablet på benene.
Som sagt greb 75 borgere chancen for
at more sig en aften i stearinlysets
skær. På vej hjem efter showet kom
mange af dem med enslydende kommentarer som ”det var virkeligt
sjovt”, ”det var en dejlig aften” og
”de var underholdende”.
Steen Bille, styregruppen Mårslet
Multihal, www.MultiHal.nu
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Donation til Multihal i Mårslet
For længe siden startede en entusiastisk Multihal-gruppe indsamling i
Mårslet til en ny hal, som skulle berige borgerne med et nyt samlingspunkt, hvor mange forskellige kulturelle og sportslige aktiviteter skulle
have rum.

Nu viser det sig så, at projektet er gået i hårdknude - ikke kun pga kommunens manglende velvilje -men også pga finanskrisen. Der er pt. samlet
knap 700.000,- kr. ind – heraf har jeg
fået oplyst har Mårslet borgere og
firmaer doneret ca. 250.000,- kr.

Undertegnede troede på gruppens idé
med at indsamle et vist beløb og siden
hen søge kommunen og diverse fonde
om resten af pengene til Multihallen
(ligesom det blev gjort ved HalHuset). Derfor valgte vi som firma, at
donere et for os ret stort beløb.

TMG tegner sig for et noget større
beløb.
TMG og Multihalgruppen har nu
valgt at lave et midtvejsprojekt, som
er et foreningsbaseret motionscenter.
Meget fint initiativ og det lyder som
et godt projekt; men det var ikke det

projekt, som vi valgte at donere vores
penge til!!!
Jeg synes Multihal-gruppen skylder
de mennesker/firmaer, som ønsker
det, og som har doneret større beløb
(dvs. beløb over 1.000,- kr) - at sikre,
at det indsamlede beløb øremærkes
Multihal – og derudover giver mulighed for tilbagebetaling til giverne,
hvis Multihal projektet helt opgives.

Mona Dybvad
(Malermester Erling Dybvad)

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Frivillige flokkes om motionscenter
Arbejdet med at etablere et foreningsbaseret motionscenter i Mårslet vandt
stor opbakning fra borgerne på et informationsmøde.

nerne som spinningcyklerne.
Efter mødet er det også gruppens ambition at planlægge et forløb, der kan
gøre et center på op mod 150 kvadrat-

Ivrige mødegængere stillede sig i kø for at skrive sig på en liste for interesserede instruktører i et nyt foreningsbaseret motionscenter, bestyrelsesarbejde og anden hjælp
(Foto: Steen Bille)

Godt halvdelen af de 40 fremmødte
stillede sig op i kø efter mødet for at
skrive sig på lister over dem, der er
interesseret i at blive instruktører,
bestyrelsesmedlemmer eller hjælpe på
anden vis. Alle ulønnede.
Næste skridt er op til initiativgruppen,
der ser det som sin første opgave at
afklare, hvor motionscentret skal
etableres.
Derefter skal de interesserede instruktører tilmeldes en 40 timers fitnessuddannelse i DGI fordelt over to weekender.
Det forløb vil gøre dem klar til at instruere og rådgive brugerne af såvel
kredsløbs- og styrketræningsmaski-

meter klar til åbning så hurtigt som
muligt efter sommerferien.
Det omfatter også en ansøgning til
DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger om et rentefrit lån på 300.400.000 kr. til indkøb af bl.a. træningsmaskiner.
Tre oplæg
Informationsmødet bød på tre oplæg:
Steen Bille fortalte om baggrunden
for centret i en lokal efterspørgsel og
TMG’s vilje til at komme borgernes
nye ønsker i møde.
Lars Kjær Johansen, konsulent ved
Foreningsfitness, gennemgik indholdet og præmisserne for at etablere et

foreningsbaseret center.
Sjur Fitje forklarede de budgetter, der
skal ligge til grund for en sund centerøkonomi. Skal den funderes på et lån
fra DGI, skal økonomien være selvstændig, så alle indtægter forbliver i
centret primært til nødvendig udskiftning af maskiner.
Et spørgsmål fra salen
Blandt de spørgsmål, som blev stillet
fra de fremmødte, var et om den økonomiske konkurrencesituation i forhold til private og kommercielle
centre.
Til det svarede såvel initiativgruppen,
at et foreningsbaseret motionscenter
alene oprettes som enhver anden afdeling i TMG, der skal imødekomme
efterspørgslen om motion blandt borgerne i lokalsanfundet.
Idrætsforeningen opretter en ny afdeling kaldet TMG motion, som skal
administrere centret, hvis økonomi
udelukkende blive i afdelingens kasse.
Så ikke engang TMG kan som forening tjene penge på motionscentret.
Netop fordi centret vil fungere som
enhver anden afdeling i foreningen,
kan det ikke sammenlignes med et
kommercielt center, der skal tjene
penge til en ejer eller ejerkreds.
Initiativgruppen vil løbende holde
byen orienteret om de næste skridt,
der tages frem mod åbningen af et
center. Følg med her i Mårslet Bladet,
på www.MultiHal.nu og på
www.maarslet.net
(Steen Bille, for styregruppen bag
Mårslet MultiHal)
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”Mårsletterne lærer af og med hinanden”
”Litteraturkredsen 8320” kan i år med stolthed fejre sit 10 års jubilæum som et lokalt forankret kulturtilbud i Mårslet!
Det er den første onsdag i måneden.
Kaffemaskinen og elkedlen snurrer.
Velduftende hjemmebag sættes sirligt på fade. Lys, servietter og friske
blomster finder plads på bordet – alt i
medens latter og herlig snak blander
sig i garderoben. Så lyder der sang
fra højskolesangbogen og et
”velkommen” – klokken er 19.30.
Diskussion af de læste bøger kan
begynde i to grupper. Der udveksles
meninger/fortolkninger, bogtitler
anbefales, ligesom nylæste spændende læse – og kultur oplevelser eks.
rejseoplevelser deles i samværet over
kaffen. Videns deling og socialt
samvær går hånd i hånd! Stemningen er også denne aften høj og varm,
for der er en gensidig omsorg, forståelse og hengivenhed blandt gruppens
medlemmer – her skabes netværk i
lokalsamfundet.
Historien bag Litteraturkredsen
8320.
Kredsen blev i sin tid oprettet under
det store lokale projekt i Mårslet:
”Væreby -. Leveby projektet” i år
2000. Tirsdag den 29.august 2000
var kredsens første mødeaften. Her
satte 7 Mårslettere satte sig sammen
og fik gennemdiskuteret: MÅL,
STRUKTUR, FORM OG INDHOLD for en fremtidig levedygtig
litteraturgruppe i byen. Siden har
omkring 35 – 40 Mårslettere være en
del af kredsen i kortere og længere
perioder. I skrivende stund er der 24
aktive medlemmer – alle kvinder.
Kredsen mødes en gang om måneden, 7 gange om året (september –

Giv en

marts) og afslutter sæsonen med en
kulturel oplevelse i april mdr.
Målet for samværet, som det blev
formuleret i år 2000:
− At dele god litteratur i den
lokale litteraturkreds kan
være med til at skabe et godt
fællesskab og samvær blandt
læselystne borgere.
− At dele god litteratur kan
give sprog og billeder, der
kan være med til at give bedre forståelse for vort eget liv
− At dele god litteratur kan
give mulighed for at spejle
eget liv i noget større, i forfatterens livserfaringer og i
andre livsanskuelser
− At være medlem i litteraturkredsen 8320 kan give inspiration til den enkelte, lyst til
at gå i gang med nye ukendte
bøger og forfattere.
−
At dele litteraturoplevelser i
litteraturkredsen 8320 giver
også spændende kulturelle
oplevelser i og udenfor Mårslet.
Kredsen har til huse i Mårslet sognehus og har fra begyndelsen været
organiseret udelukkende med frivillige ulønnede personer som tovholdere. Der vælges to kontaktpersoner
(der også fungerer som henholdsvis
ordstyrer og referent ved alle møderne) én kasserer (der opkræver 125 kr.
pr. person hver sæsonstart ) og ét
medlem der ”åbner”og ”lukker” i
sognehuset ved mødernes afholdelse.

Alle 4 ansvarlige personer bliver
valgt for en sæson blandt kredsens
medlemmer. Litteraturkredsen begynder den nye sæson den første onsdag i september.
Her aftales årets plan, hvilke bøger
der skal læses i løbet af sæsonen (der
er mulighed for at læse 2 bøger til
hvert møde) og andre fælles aktiviteter/oplevelser for medlemmerne. Der
nedsættes udvalg og alle de praktiske
gøremål, der skal til for at skabe de
bedste rammer for en udviklende og
berigende mødesæson fordeles mellem medlemmerne.
Alle medlemmer bærer med og
bidrager med liv og virke i fællesskabet….måske er det derfor, at
kredsen stadigvæk er i
bevægelse” efter 10 år? – og er blevet en succes i vores lokalmiljø, for
her lærer ”mårsletterne af og med
hinanden” i ”Værebyen – Levebyen”.
Kredsen lukker dog ved 25 medlemmer, men skriver gerne mårslettere
op på venteliste!
Kontaktpersoner
2009/2010.

www.maarslet-bladet.dk

sæsonen

Anne Bluhm Svensson, Præstegaardsvej 62, 8320 Mårslet
e-mail:
annebluhmsvensson@gmail.com.
TlF: 86292819
og
Anna Johnsen, Frøkærparken 22,
8320 Mårslet

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Fra kommunal ansat til privat dagplejer!
Efter 3½ år som kommunal dagplejer
og over 25 år som ansat ved Århus
Kommune, kun afbrudt af barselsorlov og forældreorlov, har jeg valgt at
sige mit gode job op og blive privat
dagplejer.
Det er trygt og godt at være ansat,
lønnen bliver sat ind på ens konto d.
1. i hver måneden, gode kolleger, dejlige børn, positive forældre og et net-

værk der støtter og hjælpe. Men kravene der stilles bliver større og flere,
den enkelte ansatte skal løbe stærkere
og stærkere for at nå det hele. Mon
børnene kan nå at følge med? Nogen
gange synes jeg næste de små poder
bliver helt glemt i nye tiltag og regler.
For at jeg de næste mange år kan bibeholder glæden og overskuddet ved

at gå på arbejde, er det på tide at tage
ansvaret selv. Ansvar for mig selv, for
mit arbejde og for de børn der vælger
at blive passet privat under frit – valg!
Det er vigtigt for mig at skabe et trygt
og godt sted. Der skal være ro og tid
til at udvikle sig i eget tempo. Tid til
at lege frit og til at kravle rundt for at
udforske sig selv og verden omkring.

Pr. 1. april bliver jeg privat dagplejer under frit valg-ordningen. Jeg glæder mig
til at komme i gang med forhåbentlig 4 små glade børn og deres forældre.
Hilsen Bente Seerup, dagplejer.

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

Kommende børnehaveklasser
Vi er nu oppe på 100 indskrevne børn
til børnehaveklassen 2010/2011. Det
betyder højst sandsynlig, at vi får 5
klasser. Alternativt kan det blive 4
klasser med 25 elever i hver, som så
får ekstra støtte. Sidste år fik vi færre
elever end forventet, men de kom så
til gengæld i år.

Mårslet Skoles antimobbestrategi
Ved den forrige brugertilfredshedsundersøgelse var der en faldende tendens i forældrenes tilfredshed med
skolens håndtering af mobning. Det
var stadig over gennemsnittet, men vi
valgte at tage sagen alvorlig og besluttede, at vi ville lave en decideret
antimobbestrategi. Tidligere har vi
lavet en trivselspolitik med leveregler
for klasserne. Samtidig med, at vi tog
den beslutning, blev det lovbestemt,
at alle skoler skulle have en antimobbestrategi.
Projektet har været et samarbejde
mellem elevrådet, skolebestyrelsen og
det pædagogiske personale. Det endelige resultat blev vedtaget på skolebestyrelsesmødet i januar og kan ses på
skolens hjemmeside.
I selve mobbestrategien, som er det

overordnede, ligger der en procedure
for, hvordan problematikken tages op
i den enkelte klasse med inddragelse
af elever og forældre. Der er også lagt
op til, at problematikken håndteres
forskelligt alt efter elevernes alder.
Eksempelvis er det vigtigt at inddrage
nettet og mobiltelefonen i de ældste
klasser.
Elevernes brug af SMS´er og Facebook
Vi har igennem flere år ind imellem
haft elever, der har sendt hinanden
SMS beskeder med et indhold, som er
både ubehageligt og grænseoverskridende. Det opleves meget krænkende,
og det er derfor vigtigt, at forældrene
inddrages for at stoppe den slags.
Desværre har vi også oplevet at Facebook kan misbruges i forhold til at
hænge lærere ud på nettet. Udover at
være ulovligt er det dybt krænkende,
og for at undgå gentagelser opfordrer
vi forældrene til at føre en vis censur i
forhold til deres børns brug af nettet. I
klasserne har vi også i den forbindelse
talt om, hvad mediet kan og må bruges til, og hvad god netetik er.

Nationale test
Her i foråret afvikles de nationale test
for første gang. Det kommer til at

foregå i perioden fra 15. februar til
30. april 2010.
De nationale test er et værktøj til den
løbende evaluering, som kan bidrage
til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen og samtidig give eleverne
og forældrene et indtryk af, hvordan
det går på udvalgte områder i fagene.
Der er tale om en helt ny type test,
som er anderledes end de test, eleverne ellers møder i dag. Undervejs i
testen tilpasser opgaverne sig det enkelte barns faglige niveau. Hvis eleven svarer rigtigt på et spørgsmål, får
eleven bagefter et vanskeligere
spørgsmål. Svarer eleven forkert,
kommer der et lettere spørgsmål som
det næste. Erfaringen er, at mange
elever oplever testene sværere end de
andre prøver og test, de har været
vant til.
Når eleven har været igennem en test,
vil testresultatet blive sammenfattet i
en kort skriftlig tilbagemelding til
forældrene. Den skriftlige tilbagemelding indeholder ikke en karakter, som
man kender fra prøver, men en kort
beskrivelse af, hvordan eleven har
klaret sig i testen som helhed på de
områder, der er blevet testet.
Der vil blive testet på forskellige klassetrin og i forskellige fag.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Tur til Mariendal
Onsdag d. 27. januar havde
0.klassesafdelingen en tur til Mariendal for alle børn i afdelingen. Der var
mulighed for at kælke på en bakke
derude, nogle legede på stranden og
derudover var der bål, hvor de kunne
varme sig. Det var ret heldigt, da vinteren viste sit sande jeg der, så der var
ret koldt. Børnene var derfor både
kolde, våde og beskidte da de skulle
hjem, men de havde en helt forrygende tur.
Vintergrill
Torsdag d. 28. januar havde
3.klasserne deres årlige vintergrill.
Det var lidt svært at få ordentligt gang
i den ene af grillerne, (vinteren var jo
som nævnt på sit højeste!) men det
lykkedes, og alle fik grillet deres mad.
Derudover havde alle en ret tilbehør
med til det mest fantastiske tag-selvbord, med blandt andet lækre salater
og velsmagende brød.
Desuden hyggede børnene sig med at
lege fangeleg på gangene og i Ahuset, forældrene fik snakket med
hinanden og der var en rigtig hyggelig
stemning her til vores desværre sidste
grillfest med denne gruppe.

FIFA-turnering
Fredag d. 29. januar havde 3. og
4 .klasserne FIFA-tunering i A-huset.
Det var to drenge fra 3. klasse og to
drenge fra 4. der skulle dyste, så der
var godt gang i to forskellige heppekor, de havde både bannere, konfetti
og trommer til at skabe stemning.
Vinderen blev Asger fra 3. A, og han
var meget stolt af sig selv efterfølgende..
Kunstprojekt
I samme uge havde 2. klasserne
kunstprojekt hele ugen. Hvert lokale
var blevet tildelt et emne, blandt andet tal og bogstaver, kærlighed, fabeldyr og årstider. Der blev så kreeret
kunstværker af mange forskellige materialer, deriblandt kul, gips, ler,
akvarel og perler. Kunsten er nu en
del af udsmykningen på den stue det
er lavet på, så man bliver ved med at
kunne nyde alle de kreative udfoldelser.
Vidensbank
Torsdag d. 3. februar havde vi emnet
vidensbank oppe på et personalemøde. Vi er efterhånden blevet så stor en
institution, at det er vanskeligt at holde styr på, hvem der har viden om

hvad (eksempelvis kurser, å-vandring,
fremstilling af tegneserier), viden vi
kan benytte os af i hele p-gruppen og
ikke bare afdelingsvis. Der er derfor
nu fyret en tre-trins-raket af, hvor første trin var at klarlægge hinandens
viden i den enkelte afdeling. Hen over
foråret skal vi til MUS (Medarbejder
Udviklings Samtale) og her vil trin to
træde frem idet den enkelte forholder
sig til sin ”særlige” viden sammen
med den fritidspædagogiske leder.
Sidste trin bliver, at selvsamme leder
får lagt oplysningerne ind i en vidensbank, hvorefter vi kan gøre mere brug
af hinandens viden.
”Musik og fis”
Torsdag d. 4. og fredag d. 5. februar
var der gang i den på scenen i Ahuset. 3. og 4. klasserne havde haft et
to ugers projekt, ”musik og fis”, hvor
børnene havde øvet sig på at skulle
optræde disse dage. Der blev danset,
sunget, kørt på ethjuler, tryllet, spillet
i band og fyret vittigheder af til den
helt store guldmedalje, og der var et
rigtig godt publikum hertil. Vi havde
inviteret 10 børn fra hver af de andre
afdelinger per dag, så de kunne komme og se dette fantastiske show, hvor
der var en rigtig god stemning.

MSV udvider til resten af Norden
Mårslet Skoles Venner har i år
over 200 medlemmer. Vi er nu
ikke længere kun en lokal forening –vi har nemlig medlemmer i både Norge og Sverige.
Mårslet Skoles Venner har i det her
skoleår nået et medlemstal på
218.Med et kontingent på 95 kroner
pr. husstand betyder det, at vi har
over 20.000 kroner at gøre godt med,
når vi støtter arrangementer ud over
det sædvanlige på skolen. Og nu er
vi ikke længere kun et lokalt foretagende, vi har betalende medlemmer i
både Norge og Sverige. Her har vi

nemlig venlige bedsteforældre, som
gerne vil bidrage til at børnebørnene
får gode oplevelser i skolen. Med
andre ord er vi åbne for alle nye
medlemmer, uanset om de har børn
på skolen eller ej. Det kan for eksempel være andre bedsteforældre
eller bare borgere i byen, som har
lyst til at støtte os.

Gode gamle travere
I år har vi blandt andet bidraget økonomisk til at give musikundervisningen et boost med STOMP, som en
masse børn helt op til 5. Klasse haft
glæde af. I foråret kommer der –
traditionen tro – en foredragsholder
fra ungdomsproblemer.dk og rusker

godt op i eleverne fra 8. Klasse. Vi
pusler også med at arrangere et par
andre klassikere, nemlig STOMPworkshop for 7. Klasserne og DGI’s
legepatrulje til 3. Klasse. Endelig er
vi så småt gået i gang med at få vores menupunkt på Skoleporten til at
ligne noget, så her vil der i løbet af
foråret være information at finde om
os.
Er der flere som har lyst til at støtte
aktiviteter ud over det sædvanlige for
børnene på Mårslet Skole koster det
95,- kr. pr. husstand at være medlem.
Pengene kan indsættes på
konto 1551-3196364.
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Skolebestyrelsens indlæg
Af Erling Sørensen, skolebestyrelsesformand
Vinteren har været kold og lang og
dette har også haft sin indflydelse på
en del ting omkring skolen, dels har
det igangsatte byggeri ligget stille på
grund af frosten, dels måtte broen ved
Giber å bukke under for en af kommunens snerydningsmaskiner.
Det sidste havde indvirkning på trafikken på en af ”hovedadgangsvejene” til skolen i en kort periode.
Trafikken omkring skolen og cykelparkeringsforholdene vil uden tvivl
blive berørt af byggeriet i perioden
indtil sommerferien, men vi håber på
forståelse og alles medvirken til en
rolig og fornuftig afvikling af ankomster og afgange fra skolen i den kommende tid.
Vi har alle noget at glæde os til på
den anden side af besværet og for en
god ordens skyld vil vi gerne henlede
opmærksomheden på skolens trafikpolitik der er tilgængelig på skolens
hjemmeside.

Strategi mod mobning
Er overskriften på det papir som blev
vedtaget på det seneste skolebestyrelsesmøde i januar. Det er et fokuspunkt som der har været arbejdet med
siden sommerferien sidste år – og efter samvirke med medarbejdergrup-

perne på skolen blev papiret konkretiseret i sin nuværende form. Det er
samtidig glædeligt at se at eleverne
igennem elevrådet, har helt ordrette
fingeraftryk i strategidokumentet.
Det motiverer måske til en stærkere
følelse af medansvar og ejerskab.
Et dokument kan ikke stå alene, men
sikkert virke som en guideline for
hvordan mobning håndteres på Mårslet skole når det opdages og samtidig
give rammerne for at leveregler med
videre udformes i de enkelte klasser.
Vi er sikre på, at der i de fleste klasser
på skolen i dag er udformet leveregler, værdi sæt, spilleregler eller hvad
de nu kaldes – alle med det formål at
få de sociale bånd til at virke i netop
den enkelte klasse.
Desværre har vi de seneste måneder
oplevet nogle kedelige sager mellem
elever på andre skoler også i Århus
kommune – og sågar er der dukket sager op hvor elever har vist uacceptabel adfærd på Internettet.
Det er alt sammen noget som vi som
skole og forældre, hverken skal eller
vil acceptere. Vi håber derfor at alle I
som kærer om vores børns opvækst i
Mårslet, vil medvirke til det sociale
samspil på en god måde.

13

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

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

Værestedet Flash

Skolebestyrelsen
Erling Sørensen
Telefon: 86295140
erso@mail.tele.dk
Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
Lbthuesen@gmail.com
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@hotmail.com
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MÅRSLET
EGNSARKIV
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 .
.

Bliv medlem af
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.
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 d. 10. og onsdag d. 24. mrs. Mon ikke mange husker ”Fastelavnssoldaterne” der i 1960’erne drog rundt i
deres farvestrålende blå/hvide ”uniformer” for at samle ind til fastelavnsfesten
begge dage fra kl. 16:00 - 17:30
på det hedengangne afholdshotel, der dengang lå som nærmeste nabo til Mår(Indgang fra skolens parkeringsplads slet Station. Her er en deling fra Mårslet ved Testrup Købmandshandel, hvor
på Obstrupvej)
købmand Viggo Riis og datteren Lene deler flødeboller ud til Hanne Ravnkjær,
Her vil medlemmer af Lokalhisto- Hans Jørgen Østergaard (med fanen), Inge Birkegaard, Mogens Kjær, Ivan
risk Forening være til stede for en Dybvad, Per Enevoldsen og Per Kleis Pedersen.
(Foto: Klaus Gottfredsen)
snak, tegning af medlemskab, salg af
hæfter og evt. modtagelse af arkivMårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
materiale eller andet.
Generalforsamling tirsdag den 23. marts kl. 19:30
Se også Egnsarkivets hjemmeside på
i Sognehuset med følgende
http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/
Dagsorden:
maarslet.
1. Valg af dirigent
Egnsarkivet er normalt åbent den
2. Beretning om foreningens aktiviteter
anden og fjerde onsdag i hver måned
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
fra kl. 16 til 17:30 (juli undt.). Uden
4. Indkomne forslag
for åbningstid er man velkommen til
5. Valg
at kontakte Ingerlise Wendland, tlf.
a. Valg af bestyrelse
8629 2680, eller Hans Møller, tlf.
På valg er: Ingerlise Wendland
8629 0295.
Hanne Hansen (ønsker ikke genvalg)
Else Svendsen (ønsker ikke genvalg)
Billedcafé.
b.
Valg
af
2
revisorer
I samarbejde med Mandagscaféen,
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
gentager vi
d. Valg af 1 revisorsuppleant
mandag den 8. marts kl. 9:30
6. Fastsættelse af kontingent
arrangementet fra september 2009
7. Eventuelt
med (nye) gamle billeder på storskærm fra Mårslet og omegn. For
Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4, skal være Else Svendsen,
nye tilflyttere giver det et indblik i en
Langballevej 117, i hænde senest 1 uge før. (else.svendsen@gmail.com)
svunden tid, og for mange en anledUnder kaffepausen vil der være salg af lokalhistoriske hæfter ”Mårslet…her
ning til en rigtig gang husker-duhvor
vi bor” samt udsalg af Egnsarkivets dubletter af ældre lokalhistoriske
dengang-snak på kryds og tværs!
bøger,
bl.a. en stor samling af Østjysk Hjemstavn.
Der serveres kaffe/the og rundstykker, og arrangementet er gratis!
Efter kaffepausen er der foredrag om Moesgård hovedbygnings restaurering
Stedet er Sognehuset, Obstrupvej 4. med arkitekt Torsten Hinge. Foredraget ledsages af billeder på storskærm.
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn - Marts 2010

LYS OG KRAFT
Skønt. Det har været en vinter som
i min barndom, hvor sneen altid lå
i meterhøje driver i flere måneder,
og hvor vi skøjtede på bundfrosne
søer. Sådan husker jeg det i hvert
tilfælde - uanset at meteorologiske
data måske fortæller en anden historie. Og nu bliver det så skønt at
mærke forår. At se den mørke bare
jord forandre sig til et blødt tæppe
af anemoner og andre forårsvækster. Men allermest bliver det
skønt at mærke solen få magt igen
– at opleve dagene tiltage i længde
og lysstyrke.
Og netop lyset er livsnødvendigt
for os. Det er både psykisk og fysisk, at lyset er afgørende for os.
Derfor har lyset – med solen som
symbol - også i mange kulturer og
religioner været genstand for tilbedelse og ærefrygt.
I Bibelens første skabelseberetning
er lyset det første, som Gud skaber: ”Der skal være lys! Og der
blev lys. Gud så, at lyset var godt,
og Gud skilte lyset fra mørket” (1.
Mos. 1,3-4).
Lyset er godt. Først og sidst sollyset som sætter væksten i naturen i
gang. Men også det kunstige lys,
som gør at vi kan se på trods af og
i mørke, og som i de mørke måneder kan bruges mod vinterdepression. Vi har brug for lys – og bruger det i et væk til at beskrive forhold i livet med. Der er lyspunkter,
lysende eksempler, lyssyn, oplysning og solstrålehistorier. Der er
lysende blikke, som kan sendes til

dem, der er lys i vores liv. Der er
liv i lyset – lyset fremkalder.
Lysets modsætning er mørket, fraværet af lys og farve. I mørke mister genstande deres klarhed og
særpræg. Ansigtstræk kan ikke
skelnes, kropssprog kan ikke aflæses, genstande ser anderledes ud,
fordi det vi hæfter os ved, når det
er lyst, ikke kan ses. Alt virker anderledes i mørke. Mørket kan bruges som billede på det, der er ondt
og truende, det ukendte og lyssky
– men mørket rummer også noget
godt. Det giver den nødvendige tid
til hvile, som vi har brug for, for at
kunne fungere om dagen. Ikke underligt at symbolikken, der ligger i
lys og mørke er så stærk.

VI BANKER
PÅ DIN DØR
søndag d. 7. marts
Mårslet Kirke og Folkekirkens Nødhjælp sender 7. marts frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe
sulten i verden
I 2009 steg antallet af sultende mennesker i verden til mere end en milliard. Det vil Mårslet Sogn hjælpe
med at ændre på ved Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling søndag
d. 7. marts. ”For os er Sogneindsamlingen en anledning til at blive mindet om, hvor lidt der faktisk skal til
for at gøre fattige mennesker i stand
til at klare sig selv”, siger indsamlingsleder Knud Lunderskov. Et hold
indsamlingsledere har netop besøgt
Cambodia for at se, hvordan pengene
fra den årlige Sogneindsamling bliver brugt. En af deltagerne var Knud
Lunderskov.

Også i kristendommen vrimler det
med billeder hvor lys og mørke
indgår. Ja, den kristne Gud er lysets Gud. Jesus er bæreren af dette
lys, som han lader komme til syne
og skinne i verden for mennesker.
Der hvor dette lys viser sig i sin
mest strålende kraft er i påskensevangelium, hvor lyset gennemtrænger alt mørke og kalder livet
frem af døden. Det er det budskab,
vi skal høre en forårspåskemorgen,
når fastetiden er forbi. Undervejs
kan vi glæde os over solens tiltagende styrke – og så i øvrigt ikke
glemme at vi selv og andre også er
lysbærere! Så – skru op for lyset –
og ned for elektriciteten – det er
godt for klimaet. Både det imellem
os og det omkring os.

I en fattig landsby mødte vi kvinden
Seur Sokhom, og hendes historie
gjorde et stort indtryk. Seur Sokhom
havde lånt knap 400 kroner i en andelskasse, der er en del af et af Folkekirkens Nødhjælps projekter. For
pengene har hun udvidet sin køkkenhave, så hun nu kan tjene fem dollars
om dagen på afgrøderne. Det er en
femdobling af familiens indtægt og
betyder, at både børn og voksne nu
får bedre kost, og at børnene er kommet i skole. ”De 400 kroner er betalt
tilbage, og nu har en anden familie
mulighed for at låne dem. Efter at
have set, hvor lidt der skal til, vil jeg
opfordre til at give lidt ekstra i bøssen søndag d. 7. marts. Der er brug
for hver eneste krone, vi kan samle
ind. Sidste år samlede vi kr.
36.415,25 ind i Mårslet Sogn”.

Sognepræst Jette R. Christiansen

Knud Lunderskov
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PÅSKESPIL
MED
MINIKONFIRMANDER
Fredag den 19. marts

Forårets minikonfirmander fra henholdsvis 3.c og 3.d opfører sammen
med kirkens kor et påskespil i Mårslet Kirke.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Der er familiegudstjeneste palmesøndag den 28. marts kl. 14.00 ved
Hanne Davidsen.
Alle børnefamilier indbydes til
denne gudstjeneste, der vil fortælle
om påskens betydning.
Det valgte tema er: Ægget!
Hvorfor spiller ægget egentlig så
stor en rolle i vores påskefejring?
Og hvad har det med Jesu død og
opstandelse at gøre?

KIRKETIDER I MARTS
Søndag d. 7. marts kl. 09.00
(Kirkekaffe i Sognehuset)
3. søndag i fasten
Joh 8, 42-51
HANNE DAVIDSEN
Søndag den 14. marts kl. 10.00
Midfaste søndag
Joh 6, 24-35
HANNE DAVIDSEN
Søndag d. 21. marts kl. 10.00
(Kirkekaffe i våbenhuset)
Mariæ bebudelses dag
Luk 1, 46-55
JETTE R. CHRISTIANSEN

Påskespillet er et tilbud til skolens
mindste klasser, som kan overvære
forestillingen sammen med deres
lærer på følgende tidspunkter:

Søndag d. 28. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Joh 12, 1-16
OLE DAVIDSEN

0. og 1. klasser kl. 08.30
2. og 3. klasser. kl. 09.30

Søndag d. 28. marts kl. 14.00
Familiegudstjeneste
HANNE DAVIDSEN

Desuden er familie og venner inviteret til en særforestilling torsdag den
18. marts kl. 15.00 umiddelbart efter
generalprøven.
Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen

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:

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der afholdes ordinært, offentligt
menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 10. marts. kl. 19.00 22.00
Mødet finder sted i Sognehuset,
Obstrupvej 4A
Menighedsrådets konstituering for
det nye år kan ses på kirkens hjemmeside www.maarslet-kirke.dk
ÅBEN KIRKE
Mårslet Kirke er en åben kirke,
hvor alle i dagtimerne er velkomne
til for en stund at nyde stilheden og
det smukke kirkerum.

http://maarslet-kirke.dk
Siden opdateres dagligt.

Kirken er åben for besøgende alle
hverdage fra kl. 9.00 - 16.00 dog
undtaget dage med kirkelige handlinger (vielse eller begravelser/
bisættelser).

KIRKETIDER I APRIL
Torsdag d. 1. kl. 19.30
Fredag d. 2. kl. 10.00
Søndag d. 4. kl. 10.00
Mandag d. 5. kl. 10.00
Søndag d. 11. kl. 9.00
Søndag d. 18. kl. 10.00
Søndag d. 25. kl. 10.00
(Konfirmation)
Fredag d. 30. kl. 10.00
(Konfirmation)

JRC
HD
HD
OD
AV
HD
JRC
HD

KILDEVANG
Onsdag d. 3. marts kl. 14.30 afholdes der gudstjeneste i dagligstuen. Vi
begynder med en kop kaffe og lidt
hyggesnak fra kl. 14.00. Prædikant er
sognepræst Hanne Davidsen.
KIRKEBIL
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
og ved andre arrangementer kan
ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Henvendelse til kirketjener Lis
Nissen senest fredag kl. 8.30 på tlf.
86 29 81 90.
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PÅSKE I FARVER!
Igen i år (for 5. gang) indbyder aktivitetsudvalget under Mårslet Menighedsråd til et festligt påskemåltid.
Arrangementet er

Menuen:

Fredag den 26. marts kl. 17.30
i Mårslet sognehus.

Hovedret: Orientalsk kyllingebryst
med mangosalat og løse ris, desuden
forskelligt gemyse.

Forret: krabberoulade på salatbund,
pyntet med rejer.
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KIRKELIG
STATISTIK
2009
MÅRSLET SOGN, ÅRHUS
KOMMUNE
Antal
2009
54

Årets tema er: Påske i farver!
Dessert til kaffen: Hindbærlagkage
Påskens budskab rummer mange farver – både sort (sorg) og rød
(kærlighed), men også hvid og gul
(festens og påskeliljens farve).
Ved festen præsenteres vi for livets
og kunstens mange farver.

Man medbringer selv drikkevarer.
Deltagerne opfordres til at bidrage
med musikalske indslag, muntre historier eller erindringer om påskelege og
påsketraditioner, der kan oplyse og
live selskabet op.

Døbte

54
11
34
5
25
15

Aftenens program:
Kirkelig velsignelse
Indtagelse af et pragtfuldt og i år et
meget farverigt påskemåltid (ved
Margit Jacobsen)

69
Minikonfirmander
Forår (2 hold)
Efterår (2 hold)

Tre af de udstillede kunstnere; Irene
Mihlendorf samt Calle og Margit Larson fortæller om ’Farverne i mine
billeder’.

Udtrædelser af fol-

Organist Pia Labohn spiller to små
klaverstykker, der udtrykker musikkens farver, dur og mol.

Optagelser/
genoptagelser i fol-

Fortælling om livets og påskens farver.
Muntre fællessange.
Måske skabelse af et fælles maleri i
påskens farver.

7

Tilmelding:
Senest tilmelding fredag den 19.
marts. Man melder sig til og betaler
samtidig enten hos sognepræst Hanne
Davidsen, Obstrupvej 4, (tlf. 86 29 02
34) eller hos præstesekretær Henny
Margrethe Bauning, kirkekontoret,
Obstrupvej 4a (tlf. 86 29 34 40), træffes tirsdag og onsdag mellem 9.00 og
13.00.

4

11
NavneændringerNavneændringer på 19
30
bryllupsdagen

Navnestatistik over mest populære
pige- og drengenavne i 2009:
Grundlaget er meget lille, idet antallet kun tæller nogle få navne.

Max. deltagere: 60 stk.

Pigenavne:
Karoline/Caroline
Lærke
Mille

Det er først-til-mølle princippet, der
gælder!

Drengenavne:
Tobias
Kristian/Christian

Pris: Kr. 100,-

30
31
11
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DET
NYTTER!!
Jeg har netop haft mulighed for ved
selvsyn at se og opleve, at støtte til
den 3. verden gør en forskel, idet jeg
som repræsentant for sogneindsamlingslederne i det midtjyske område
har deltaget i en delvis selvfinanceret
studierejse med Folkekirkens Nødhjælp (FKN) til Cambodia, hvor jeg
igen har oplevet, at det nytter noget,
det vi gør herhjemme.

se af lokale grupper og komiteer, der
på demokratisk vis skal arbejde for at
”søsætte” projektet - herunder at sørge for udbredelse af kendskabet til
projektet samt at arbejde for en yderligere forankring i lokalområdet.

Pladsen her tillader ikke at komme
med flere enkeltheder, men jeg vil
ved et åbent sogne-arrangement fortælle meget mere. Ligesom jeg meget
gerne stiller op ved andre arrangementer.

I første omgang er støtten til et projekt altså ikke egentligt økonomisk,
men mere moralsk og uddannelsesmæssig. Det gælder om i praksis at få
vist og få udbredt kendskabet til værdien af fælles anstrengelser og lokalt
forankret samarbejde.

For mig personligt har det været en
oplevelse af dimensioner at få lov til
at se, hvad engagement, ansvarsfølelse og initiativ i såvel fællesskab som
individuelt kan gøre i situationer og
omgivelser, der for en udenforstående
synes ganske håbløse.
Det allerstørste har dog været at møde
disse mennesker på deres ’hjemmebane’ og at se glæden, gnisten og
stoltheden i deres øjne over selv at
have ydet noget.

Det primære formål med turen var at
se på projekter inden for fødevaresikkerhed og klimaforandringer samt at
se, hvordan støtteprojekterne bliver
udvalgt, og hvordan de økonomiske
midler bliver kanaliseret helt ud til de
enkelte landsbyer.
FKN har – sammen med søsterorganisationen i England Christian Aid eget landekontor i hovedstaden
Phnom Penh, og det praktiske arbejde
foregår sammen med Det Lutherske
Verdensforbund (LWF), der har en
enorm ekspertice efter at have arbejdet i landet siden Pol Pot-styrets fald i
1979, og lokale – ikke regeringsstøttede - NGO-organisationer.

Knud Lunderskov

Vi besøgte en landsby langt fra alfarvej, hvor de allerfleste har landbrug
som ernæringsgrundlag og hvor en
stor del af befolkningen har mindre
end 2,5$ til at eksistere for pr. dag.
Der var her fundet 5 personer (2 kvinder og 3 mænd) til at være den første
bestyrelse og ”direktion” for en lokal
landsbybank, hvor det økonomiske
startgrundlag kom fra FKN og dets
samarbejdspartnere.
Før et lån (max. 30 $) bliver bevilget,
skal der præsteres et lille fast ugentligt indskud igennem 8 uger for at
vise seriøsitet samt udarbejdes en
”business-plan” for drift af den påtænkte virksomhed. Banken yder herefter låneren råd og vejledning samt
tilbyder mindre målrettede og faglige
kurser.

Der arbejdes efter ”hjælp til selvhjælp”-princippet. Hvilket kort vil
sige at finde projekter i de enkelte
lokalområder og ikke mindst at finde
personer dér, som allerede har vist
vilje og initiativ til at gøre noget ved
egen og andres situation.
Når et muligt indsatsområde er fundet, består arbejdet derefter i oprettel-

For 30 $ har en enke, som vi besøgte,
købt en gris og en høne samt modtaget råd og vejledning i at dyrke grøntsager. Hun har nu betalt lånet tilbage
efter salg af grøntsager, har udvidet
sin besætning og yderligere kunnet
købe et frugttræ, hvorfra hun sælger
frugt på markedet. Udover nu at kunne forsørge sig selv betaler hun skolegang for 4 børnebørn.

GØR EN
FORSKEL!
Meld dig allerede nu som indsamler
og oplev, hvad en indsats på ca. 2
timer kan betyde – at det nytter noget!
Indsamlingen sættes i gang søndag
den 7. marts kl. 10.00 i Sognehuset,
Obstrupvej 4, hvor der vil blive
budt på såvel kaffe og te med rundstykker samt varm suppe ved hjemkomsten.
Tilmelding hos sognekoordinator
Knud Lunderskov på
tlf. 8629 0629 / 4011 0175 eller
e-mail: k.lunderskov@gmail.com
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STUDIEDAGE
Mårslet, Tiset, Astrup og Tranbjerg
Menighedsråd afholder i foråret en
række interessante studiedage over
temaet NÆSTEKÆRLIGHED
Studiedag i marts:

11.
MRS

MÅRSLET
HYGGEKLUB:

ADEL,
hvad er det?
Torsdag d. 11. marts kl. 14.00

Lørdag den 20. marts
Studiedag ved professor dr.theol.
Svend Andersen i Astrup Sognehus
om Næstekærlighed og politik
Vi mødes fra kl. 9.30-12.00.
Pris pr. foredrag er 30 kr. (inkl. kaffe). Ved deltagelse i alle foredrag er
prisen 100 kr. Der kræves ingen tilmelding.

BABYSALMESANG
Hver mandag fra kl. 12.00-14.00

Bibliotekar Lars Otto Kristensen
kommer og fortæller historien om
slægterne, der har bygget de herregårde, vi ser på søndagsudflugten.
Det er de slægter, som engang var
”Danmarkshistoriens beslutningstagere” og havde arvelige privilegier.
- Hvorfra stammer titlerne greve
og baron?
- Hvad er hoftitlerne, kammerherre, hofjægermester og kammerjunker?
- Er der stadig ”Rang og Stand”?
- Lidt om heraldikken.
*
Lars Otto Kristensen (68), bibliotekar ved Statsbiblioteket, klummeskriver, kronikør og skribent. Han er
født på en herregård, dog kun i forvalterboligen, som han selv udtrykker det!
Han har god tid og fortæller kun
om ting, der morer ham, heriblandt
om sine to hobbies: Slotte- og herregårde og militærmusik.
Som barn ville han samle på begge
dele, men visse økonomiske realiteter
lod samleriet blive ved militærmusikken.

Giv dig selv og din baby en anderledes musikalsk oplevelse i kirken!
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MANDAGSBILLEDCAFÉ
Mandag den 8. marts
fra kl. 9.30 til 11.00
gentager vi sammen med Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening
arrangementet fra september 2009
med (nye) gamle billeder på
storskærm fra Mårslet og omegn.
Billederne vil blive kommenteret af
Hans Møller, så alle kan følge med.
For nye tilflyttere giver det et indblik
i en svunden tid og for mange en
anledning til en rigtig gang huskerdu-dengang-snak på kryds og tværs.
Måske kommer der igen nogle guldkorn sammen med dine kommentarer!
Der vil blive serveret kaffe, te og
rundstykker, og arrangementet er
helt gratis
Alle er velkomne!
Stedet er Sognehuset, Obstrupvej 4.

TUREN GÅR
TIL
BERLIN
Menighedsrådets Berlin-tur blev hurtigt udsolgt, så i Kristi Himmelfartsferien drager en bus fuld af sted fra
Mårslet til den spændende storby.
Men forinden skal vi alle lige høre
lidt mere om byen. Derfor er der to
foredrag for turdeltagerne i foråret:
Onsdag den 24. marts kl. 19.00

Babysalmesang er rytmik for babyer
krydret med salmer, rasleæg og en
god svingtur.

Torsdag den 20. april kl. 19.30
begge gange i sognehuset, Obstrupvej 4a. Foredragene holdes af fhv.
lektor Jørgen Granum-Jensen, der er
guide på turen.

For yderligere info om babysalmesang se www.maarslet-kirke.dk.
Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen

Lars Otto Kristensen (Privatfoto)

Foredraget er gratis, men kaffen koster 25 kr.
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Tag med på en guidet tur til Læsø

Mårslet Hyggeklubs bestyrelse har
besluttet, at den årlige heldagstur i
maj, igen skal gå til én af de danske
øer, og at det denne gang skal være
Læsø, der er destinationen.

og specielle seværdigheder, der er på
Læsø, heriblandt Uldstuen og Saltsyderiet.

jøer. I skyggen af det store kastanjetræ eller lærketræerne, er det oplagt at
finde idyl, harmoni og ny energi, før
den sidste del af rundturen.
Kl. 18:40 sejler vi tilbage til Frederikshavn, hvor der, igen i en separat
afdeling på færgen, serveres en aftenbuffet + 1 øl eller vand.

Der plejer at være stor tilslutning til
disse attraktive ture, som hurtigt bliver fuldtegnet, men da omstændighederne på denne tur er lidt mere krævende, ønsker vi at undersøge interessen for en gennemførelse i form af en
snarlig tilbagemelding.

Planlagt hjemkomst til Mårslet
omkring kl. 21:40.
Saltsyderiet

Turen i hovedtræk:
Afrejse med stor moderne turistbus
fra Mårslet torsdag den 6. maj omkring kl. 05:00 til Frederikshavn.

Omkring kl. 13 spiser vi middag på et
udsøgt sted, restaurant Lærkely, hvor
der også bliver tid til at strække benene i den store dejlige have, med masser af hyggekroge og rekreative mil-

2 km

Pris alt incl. (undt. drikkevarer):
Kun 600,00 kr.
Det bliver en lang dag, men kan du
allerede nu sige at være interesseret,
så sæt et kryds i kalenderen og send
en mail til formanden Else Svendsen
else.svendsen@gmail.com eller ring
på tlf. 8693 6038 eller ring til
Olga Nielsen på tlf. 8629 0470
Sidste frist for tilmelding er

Hotel og Restaurant Lærkely

fredag den 16. april kl. 13:00

Afgang med færgen Margrete Læsø
(bussen tages med) fra Frederikshavn
kl. 7:50, hvor der på færgen venter en
morgenbuffet i en separat afdeling.

Efter 1½ time er vi i Vesterø Havn,
hvor vi modtages af den lokale guide,
der kører med os rundt til de mange

Læsø Museum med det karakteristiske tangtag
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MØDE I INDRE MISSION
Torsdag den 11. marts kl. 19.30
i Mårslet Sognehus
får vi besøg af Lisbet Ulbjerg Kristensen, der er diakon/socialpædagog
og leder af Blå Kors DK Værestedet,
Det Blå Sted, på hjørnet af Jægergårdsgade og Frederiks Allé.
Lisbet har mange års erfaring i arbejdet blandt mennesker, og fortæller
forud for mødet i Mårslet sognehus:
’De brugere, der kommer på Det Blå
Sted, er før alt andet mennesker og
skal mødes som sådan.’
Den diakonale indsats, der lægger til
grund for arbejdet på værestedet,
bygger på ligeværdighed mellem
mennesker. I det stykke, i at være
menneske, kan vi mødes på en fælles
platform. Her er vi ens stillede.
I mødet med brugerne, bliver det dog
hurtigt kendt, at der er store forskelle
på, hvordan livet har mødt os og
hvordan vi har mødt livet.
Mulighederne og de grundlæggende
omsorgsvilkår er så forfærdende forskellige.
Omsorgssvigt med misbrug til følge
rummer så megen smerte, at ord ikke slår til. Det kan medføre stor
magtesløshed.
Alligevel kan man midt i elendigheden, opleve en lille blafrende væge
af håb. Fordi det står fast, at Gud har
omsorg for den enkelte, sådan som vi
læser det i Salme 8: "Hvad er et
menneske at du, Gud, tager dig af
det".

SOGNEHUSET I MARTS
Søndag den 7. marts kl. 10.00
Sogneindsamling
Mandag den 8. marts kl. 9.30
Billedcafé
Onsdag den 10. marts kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 11. marts kl. 19.30
Møde i Indre Mission

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

Torsdag den 18. marts kl. 19.30
’Syng-sammen’ aften

ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn (PL)
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk

Onsdag den 24. marts kl. 19.00
Møde for deltagere i Berlin-turen

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen (LF)
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk

Fredag den 26. marts kl. 17.30
Påskemåltid
Tirsdag den 6. april kl. 19.30
Foredrag ved Knud Lunderskov

BØRNEKLUBBERNE

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

Der er i Mårslet tre kirkeligt orienterede børneklubber:

SOGNEMEDHJÆLPER (VIKAR)
Rakel Yde Olsen (RYO)
Tlf. 2618 2969
ryo@maarslet-kirke.dk

Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år.
Mandag kl. 16.15 - 17.30

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

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

Arr. IM i Mårslet
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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

Læs mere om klubberne, deres aktiviteter og ledere på Mårslet Kirkes
hjemmeside:

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

maarslet-kirke.dk (Børneklub)

REDAKTØR: Rakel Yde Olsen
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Nyt fra Lokalcentrene Syd vedrørende frivilligomPia Koller er ansat som frivilligkoordinator ved Lokalcentrene Syd
(Tranbjerg, Kildevang, Eskegården,
Elmevang) den 1.1.2010. Det er en
helt ny stilling som Århus Kommune
har oprettet ved alle lokalcentre i
samdrift. Kommunen ønsker at rette
fokus med disse stillinger på både
nytænkning og understøttelse af frivilligområdet og brugerne i de daglige aktiviteter i og omkring lokalcent-

rene.
Frivilligkoordinatoren har en række
ansvarsområder, hvor de vigtigste er:
Være daglig kontaktperson for frivillige og frivilliggrupper ved lokalcentrene.
•
Ingå i et tæt samarbejde med de
4 Brugerråd og beboer- og pårørenderåd.
•
Fremme og synliggøre det frivillige arbejde.

•

Medvirke til tilgang og introduktion af nye frivillige.
•
Være en synlig og tilgængelig
kontakt til de faste frivillige,
nye frivillige samt det øvrige
foreningsliv i lokalområdet.
Pia Koller vil orientere om sit arbejde
i de kommende numre af Mårslet Bladet.
Pia kan træffes på mobilnummer:
5157 6054.

AKTIVITETER I MARTS 2010
Tirsdag d. 2. marts:
Indkøbstur (husk tilmelding)

Søndag d. 14. marts:
Banko kl.14.00

Onsdag d. 3. marts:
Gudstjeneste kl. 14.00

Mandag 15. marts:
Vafler kl.14.00

Torsdag d. 4. marts:
”Tag selv bord” kl. 11.30
Tema: Hjertevenlig kost.
Pris 50 kr.

Onsdag d. 17. marts kl.14.00:
Lena Pedersen viser billeder fra Provence: Natur – by
og folkeliv.
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,-

Fredag d. 12. marts:
Beder Spillemændene underholder kl. 14.00.

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

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00

MÅRSLET-bladet MARTS 2010
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TMG - Nyt
Generalforsamlinger 2010
BADMINTON

2. MARTS 2010 kl. 19.30 PÅ HEMSEN I HALHUSET

HOVEDGENERALFORSAMLING

16. MARTS 2010 KL 19.30 I HALHUSET

SÆT X I KALENDEREN DEN 12. JUNI
Du kan lige så godt nu reservere lørdag den 12.juni til TMG`s store årlige loppemarked i Mårslet.
Vi forventer naturligvis at dem som
plejer at hjælpe også gør det igen i år.,

men vi vil gerne have flere til at hjælpe os. Vi mangler især en PR- og
Presse mand som kan hjælpe os med
at markedsføre loppemarkedet.

Vil du give et nap med så hører vi
gerne fra dig. Eller kan du absolut
ikke gemme dine lopper til vi skal
samle ind tirsdag den 8. juni, så kontakt en af nedenstående.

Flemming Kristiansen
Tlf. 29 90 16 65
anfk@webspeed.dk

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

Jacob Lind
Tlf 21 79 89 95
jacoblind@profibermail.dk

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@hotmail.com
henrik,breyen@mail.dk
krusejacobsen@mail.dk
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Gymnastik

Vild med dans for vakse voksne nu i Mårslet
Vi starter hold op i foråret 2010.
For april, maj og juni har gymnastikafdelingen hyret danseinstruktør Paulo. Han vil undervise i pardans hver tirsdag kl.
19.00 til 20.30 i gymnastiksalen. Dem der har prøvet det mener at ”det er vildt sjovt”!
Se mere på vores hjemmeside www.tmggymnastik.com. Husk tilmelding. Der plads til max 14 par.
Eller kontakt Bente Seerup på tlf. 30 56 47 70
Hilsen bestyrelsen i gymnastikafdelingen.
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Basketball

TMG Mikrostævne 2010 – en herlig eftermiddag
Lørdag den 23. januar slog TMG Basketball dørene op for årets mikrostævne. Det blev herlig eftermiddag med masser af glade spillelystne
mikrospillere der med store smil var
parat til dagens udfordringer.
Vort mikrostævne er et basketstævne
for de ikke så stævnevante basketspillere, og fordi der i forvejen ikke er
nogen turnering for mikrospillere, var
det for mange af spillerne også første
gang, de var af sted. Alle hold spillede 4 kampe og der blev kæmpet bravt
under kurvene. Stævnet blev i lighed
med de forgangne år afviklet efter
DBBF’s børneregler så selvom der
føres score bliver der ikke ført en stilling, fordi der ikke tælles kamppoint.
Stævnet afvikles som følge heraf
uden en egentlig vinder.
Igen i år blev stævnet afholdt i samarbejde med DGI/Østjylland som stod
for koordinering af tilmeldingerne og
de gav desuden spillerne et fint DGI/
TMG diplom for den flotte spillerindsats. Vor lokale bank, og TMG Basket sponsor, Nordea havde givet en
flot og attraktiv drikkedunk, og til at
stille lidt sult havde Makaro Bageri
Mårslet bagt en lækker pizzasnegl til
hver deltager. TMG Basketball havde
købt saftige æbler til kommende
basketstjerner.
Der var også stor opbakning fra spillernes forældre som levede med i alle
kampene, ligesom vore Drengespillere gjorde en stor indsats ved dommerbordene. Tak for vore dommere,

Ry's nr. 6 sætter i flot stil Hedensted's
forsvar under pres

TMG angriber kurven, men Silkeborg er klar til rebounde

holdledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer for indsatsen med at
dømme kampene, holde kiosken åben
og for tilrettelæggelse/afvikling af
stævnet.

Under stævnet fik vi mange rosende
ord fra de deltagende holds trænere
og forældre, og vi ser derfor frem til
endnu engang at arrangere et nyt mikrostævne i 2011.

TMG's mikroere med trænerne Sune Kerndrup og Bo Iversen

Time-out. Hedensted's træner forklarer
taktikken

Niklas Callsen og Gustav Lauridsen ved
dommerbordet
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BMI Svømning satte standarden i Hornslet
Et tændt konkurrence- og talent
hold drog lørdag d. 16. januar 40
km nord på, for at kvalificere sig til
Landsmesterskaberne i Svømning
2010
”Hvad blev tiden?” en klassisk sætning man ikke undgår og høre når
man drager til svømmestævne, 16.
januar var ingen undtagelse. En snes
svømmere samt to energifyldte trænere var i Hornslet for at vise de andre
klubber hvad BMI er bygget af. Godt
nok var stævnet programsat til at
skulle foregå i vores egen hyggelige
svømmehal, men ændringer i sidste
øjeblik ændrede det standpunkt. Man
fandt aldrig ud af hvorfor, men vi gav
ikke op af den grund. Takket være et
par forældre fik vi transporteret alle
svømmere til Hornslet svømmehal.
En hyggelig lille 4 banet svømmehal
med et 25m bassin skulle ligge grundlag for vores rimelig store succes. For
nogen var stævnet det første, for andre måske det sidste og så var der
bare dem der havde prøvet det masser
af gange. Alle var de dog klar til
kamp, hvilket også kunne ses på metalhøsten efterfølgende.
Stilheden spreder sig ligeså stille i
hele hallen, svømmerne træder op på
skamlerne, og så kommer skuddet. En
helt unik oplevelse som er svær at
beskrive uden selv at være der. Men
det giver alle svømmere et adrenalin
kick til de kommende 100 meter
svømning. Det kunne sandelig også
ses på resultaterne. Mange svømmere
fra BMI forstod at vise deres hurtighed i vandet, og det var endda i rigtig
mange forskellige discipliner. Et af de
specielle kendetegn ved BMI Svømning er nemlig den bredde vi bærer
rundt på. En der stolt viste det, var
Frederik Iburg, der som første BMI’er

kastede sig ud i 200 m fri. En rigtig
hård disciplin der kræver udholdenhed og disponering.
Men som stævnet skred frem, trods en
del forsinkelser, blev summen af medaljer større. Det var vi mange som
var rigtig glade for, selvom der også
var andre der ikke vandt noget. Men
som man plejer at sige ”det handler
om at være med”, og det var lige præcis det vi var. Specielt var det, at høre
det brøl der fik svømmehallen til at
runge når BMI viste dig på podiet. En
rigtig stor opbakning fra både svømmere og trænere, gjorde stævnet til en
hyggelig tur. Og hyggeligt var det,
der blev snakket, grint, heppet og varmet op hele tiden. Et socialt sammenhold imellem svømmerne der bliver
sat rigtig stor pris på.
En helt anden ting der sættes stor pris
på var medaljerne, og da dagen var
forbi kunne der gøres status. Ikke

mindre end 15 medaljer vandt BMI
Svømning denne hyggelige lørdag. Et
rigtig flot resultat, når man sammenligner med andre klubber som træner
dagligt. Nu kan vi alle begynde at
glæde os til Landsmesterskaberne i
Svømning der skydes i gang til marts,
helt præcist 12-14 marts, et stævne
der plejer at være rigtig hyggeligt for
alle. BMI Svømning har 11 svømmere som har kvalificeret sig til Landsmesterskaberne 2010.
Per Sand og Jonas Petri, vores to gæve trænere, vil rigtig gerne sige tak
for en rigtig hyggelig dag med masser
af sjov og medaljer. Desuden skal der
gives en rigtig stor tak de mange forældre der som tidtagere, og chauffører
gjorde det hele muligt.
Af Michael Kaas Christensen

Mårslet-Bladet´s april nr. udkommer i farver
Vi opfordrer derfor alle byens borgere og foreninger til at bidrage med stof og billeder til bladet, både
næste gang og fremover.
Har i noget på hjertet der egner sig til en leder / debat modtager vi gerne jeres bidrag.
Send det til indlaeg@maarslet-bladet.dk - husk deadline er den 10. hver måned.
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Lolbold og Far eller Mor og Barn svømning
BMI Svømning opretter i den nye
sæson 2 nye hold. Målgruppen er
henholdsvis, unge i alderen 13-25 år
som ikke vil det traditionelle svømning men som synes at svømningen er
et dejligt element at lege/udfordre sig
selv i. Den anden målgruppe er børn
fra 2 år og opefter med deres far eller
mor, hvor vi giver forældrene muligheden for at dele svømmeundervisningen med deres børn.
Vi har åbnet op for forhåndstilmelding på holdene således at man automatisk får en e-mail når den nye sæson starter, dermed er man sikret en
plads når der bliver rift om pladserne
ved sæsonopstart. For at forhåndstilmelde dig skal du gå ind på http://
bmi.klub-modul.dk og oprette en bruger, er du allerede bruger logger du

blot ind. Derefter vælger du holdtilmelding oppe i den øverste menu og
finder holdet du vil på og klikker på
det, derefter er det blot at følge trinnene.
LOLBOLD 13-25 år
Vil du gerne ud og lolle med dine
homies i vandet, men I ved aldrig helt
hvad i skal lege,. Så kom til ud til lolbold og leg med os. Vi garanterer et
sjovt program for dig og dine venner.
Vi vil blandt andet undervise i nogle
forskellige lege, som munder ud i
vandpolo og undervandsrugby.
Aldersgruppe 13-25 år.
Tidspunkt: tirsdage 20.20-21.20
Pris: 4-600 kr./år
Far eller Mor og Bar
Instruktionen vil være en blanding af
lege, aktiviteter, øvelser, sanglege

eller temalege. Holdet henvender sig
til børn fra 2 år og op. Dette hold vil
en være en god måde at introducere
de yngste børn til svømmehallen og
det at være med til svømmeundervisning, da der er en kendt voksen med.
Samtidig vil holdet være et godt sted
at starte, for børn der er lidt betænkelige ved vand.
Prisen for holdet inkluderer 1 forældre og 1 barn. Det er vigtigt at gøre
opmærksom på at børn ikke må komme alene. Der vil være en instruktør
og en medhjælper som står for instruktionen fra ca. 9.00-9.30, mens
der en sidste halve time vil være mulighed for fri leg eller at gå op i bad.
Tidspunkt: lørdage 9.00-10.00
pris: 700-800 kr./år

Går du til Spinning?
Går du til Spinning i BMI så tilbyder vi dig nu, at kunne tage en afslappende svømmetur efter en omgang spinning.
Det er en dejlig og rolig måde at få kroppen til at slappe af på.
− det er skånsom motion
− afstressende at glide roligt gennem vandet
− bevægelse af næsten alle muskelgrupper
− muskler bliver løsnet op
− og så en tur i saunaen er bare terapi for sjælen
Se mere om priser osv. og tider på http://bmi.halbooking.dk/
Venlig hilsen
BMI’s svømmeafdeling
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Det dejligt at have mange venner
I 2009 havde Mårslet-bladet 136
venner som samlet bidrog til bladets
drift med i alt kr. 19.690 eller dækkede 7,25% af vore omkostninger. Dette fantastiske flotte bidrag er det hidtil største, hvilket vi er rigtig meget
glade for. Det har bl.a. medvirket til
at vi sidste år fik råd til at trykke bladet i farver 4 gange og det vil vi også
gøre i år. Næste nummer i farver bli-

ver apriludgaven hvor der er deadline
den 10.3. De mange bidrag fra Bladets Venner tager vi som et positivt
udtryk fra bladets læsere, og vi vil
gøre vort til at vi fortsat kan lave et
godt blad.
Bladgruppen sætter jo bare det stof
op som vi får leveret fra de respektive foreninger m.v. og skriver som
sådan ikke artikler i bladet. Så vi vil

opfordre alle byens borgere og foreninger til at bidrage med stof til bladet. Men det skal jo være noget lokalt og aktuelt for byens borgere. Det
kunne f.eks. også være at man havde
lyst til at skrive lederen i bladet.
Tusind tak til Bladets venner for de
fine bidrag. Det både varmer og motiverer.
Bladgruppen

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet
indlaeg@maarsletbladet.dk
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Nyd vinteren - Hold på varmen
Den lange kolde vinter får os måske
ikke til at tænke på global opvarmning, men forhåbentlig har vi husket
at nyde sneen. Vi kan risikere, det
vare mange år, inden vi får hvid jul/
vinter igen. Måske har den lange vinter i stedet fået os til at tænke på varmeregningen. Skal man alligevel
overveje en ekstra vinterfrakke til
huset eller skifte de gamle termoruder ud med nogle mere energieffektive?
I januar var der åbent hus i passivhuset i Malling, det eneste passivhus
der er i det sydlige Århus. Ca. 120
mennesker benyttede chancen og var
på besøg. De fik bl.a. set, at et velisoleret hus giver fantastiske muligheder
for at spare på varmeregningen. Vi
kan ikke lave alle vores gamle huse
om, så de bliver lige så velisolerede
som passivhuset, men for rigtig mange af os er der stadig meget at kom-

me efter med efterisolering og udskiftning af gamle termoruder i de
gamle huse. En almindelig gammel
termorude har en u-værdi omkring
2,5. Det betyder, at der ved temperaturer på 20 grader indendørs og 0
grader udendørs er et varmetab på 50
W/m2. En ny energirude har en uværdi på 1,1. Det betyder et tilsvarende varmetab på 22W/m2. I passivhuset har vinduerne, som er produceret i Tyskland en u-værdi på 0,5W,
hvilket igen betyder en halvering af
varmetabet. Hvad betyder det så i
praksis? En beregning på at skifte
alle vinduerne i et helt almindeligt
hus, i en helt almindelig andelsforening (bygget 1992), fra gamle termoruder med argon gas til nye energivinduer, betyder en investering på
knap 6000 kr. og en energibesparelse
på knap 1800 kWh om året, svarende
til en besparelse på fjernvarmereg-

ningen på 8-900 kr. på en gennemsnitsvinter. Det betyder omkring 7 år
i tilbagebetalingstid. Havde huset
været el-opvarmet havde varmeregningen været væsentligt højere og
tilbagebetalingstiden været under 2
år. Uanset opvarmingsform vil en
udskiftning af vinduer betyde et
komfortløft, idet man vil mindske
kuldenedfaldet ved vinduerne. Sørger
man også for, at vinduerne har såkaldte varme kanter, kan man undgå
dug i kanterne. Skal vinduerne skiftes, så er det en god ide at planlægge
det nu, så de kan blive skiftet til sommer. Du er altid velkommen med
spørgsmål om energibesparelser hos
miljøvejleder - Grøn Guide på tlf.
61651664, mail groenguide@mail.dk
eller kom forbi på Beder-Malling
bibliotek, hvor jeg er de fleste hverdage. Ring eller mail evt. for at aftale
tidspunkt.

Hold Rent - igen igen - Hold Rent - igen igen
Sæt X i kalenderen søndag d. 18. april kl. 10.00 – kl. ca.12
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Mårslet Vandværk a.m.b.a.
Generalforsamling.
Tirsdag d. 30 marts kl. 19.30 i Mårslet Borgerhus.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet.
Priser 2010.
Fast afgift, almindelig måler, pr. år ….………………….. 500,00 Kr.
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter ………………………. 39.03 Kr.
Priserne er incl. moms.
Willy Tang Pedersen, formand tlf. 86 290888
Kaj Jørgen Lambertsen, vandværkspasser tlf. 86 298688
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
Hejmmeside: www.maarsletvand.dk
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Baronessen som af hjertesorg forgav sig selv
Nedenstående er et par uddrag med
relation til Vilhelmsborg fra bogen
”Hvad Bedstemoder fortalte om Aarhus og omliggende Landsbyer” af
Karen Petersen, 1910.
Indledning
Bedstemoder var en gammel kone i
Malling, der var kendt under navnet
Jacob Hansens enke, men som pige
hed hun Ane Marie Sørensdatter, og
hendes familie havde boet i Mårslet.
Hendes beskedne næringsvej bestod i
at passe gravene og ringningen ved
Malling Kirke. Hun var en kær gammel kone, som var afholdt af alle
både unge og gamle, og hele byens
børn kaldte hende Bedstemoder. Det
gjorde forfatteren Karen Petersen
også, og 30 år efter den gamle kones
død samlede hun alle de fortællinger
som hun havde hørt sammen med de
andre børn, når de hjalp Bedstemoder
med arbejdet på kirkegården. Her
kommer et par uddrag med forbindelse til Vilhelmsborg:
Baronessen på Vilhelmsborg
”Når hun så stundom havde for meget lugning, så hjalp vi hende, og når
der skulle komme nogen fra baroniet
Vilhelmsborg for at se til sin slægts
kiste, som stod i et kapel bag om kirken, så var de så flink at sende bud i
forvejen. Og så hjalp vi hende at
pudse sølvpladerne, som var på kisterne, og vi gjorde da vor yderste
flid for at få dem så fine som mulig,
for at den kære gamle skulle rose os.
Eftersom kisterne var blevet gamle,
blev de transporteret ned i dybet. Underneden lå nemlig de skrøbeligste,
og Gud må vide, hvor gamle de var,
for nogle af dem var så medtagne og
sammensunkne, at de mere lignede et
dejtrug end en ligkiste. Nej, så kunne
man da se, at det var ligkister, man
havde for sig, når man trådte ind i det
øverste kapel, for de fleste af dem
var store, smukke kister. Nogle var
overtrukne med sort fløjl, løvefødder
og sølvplader på lågene. Ja, det var
da rigtige ligkister. Men nede i det
underste kapel iblandt de skrøbelig-

ste kister var der flere, som var til at
lukke op, så ligene kom til syne.
En især var næsten ingen låg over, og
bedstemoder sagde, det var en baronesse fra Vilhelmsborg, som engang
havde været et glad barn ligesom vi
og siden en ung og smuk baronesse
eller komtesse, eller hvad titel hun nu
havde været i besiddelse af, og så –
midt i sin ungdoms skønneste vår –
rejste hun bort herfra Jorden. Ak ja,
således går det i vore dage, og således vil det blive ved at gå til verdens
ende. – Hun kunne ikke beslutte sig
til at leve sit liv her på Jorden så længe, som Gud havde bestemt det for
hende. Det var bleven hende uudholdelig, og derfor besluttede hun at
rejse her fra Jorden og op til Vor
Herre.
”Men hvordan gik det til, Bedstemoder? Hun er jo da her i kisten, så hun
kan da ikke være rejst levende til
Himlen. Er hun da ikke død som andre mennesker?”
”Nej, - ikke slet således lille børn, for
fristeren kom til hende i form af en
ung mand. Han kom vist egentlig
som kusk eller tjener til baroniet Vilhelmsborg, og inden den unge livsglade baronesse ret vidste af det, følte hun, at hun elskede ham med sådan en lidenskab, at hun ikke formåede at bære det ved sig selv, og derfor betroede hun sig til genstanden
for sin kærlighed, og senere åbenbarede hun det for sine forældre og bad
dem forbarme sig over hende. Men
Gud hjælpe os. Det måtte ikke eksistere. De har vel sagtens syntes, at
det var for stort et spring mellem en
baronesse og en – kusk eller tjener.
Hun blev forbudt at tale til ham, og
hun kom under streng opsigt, så ingen sammenkomster og stævnemøder skulle finde sted. At ægte ham
kunne der nu slet ikke være tale om.
Det måtte ikke eksistere. Korset blev
hende for tung at slæbe på, og derfor
– efter en hård indre kamp – besluttede hun sig omsider til at tage livet af
sig – den stakkel. Tionna – blev der
fortalt hun hed.”
Fortællingen om den døde baronesse

fra Vilhelmsborg havde sat alle børnesindene i bevægelse. De andre
skottede efter kisten med bange, mistroiske blikke. Men mange gange,
når jeg troede mig rigtig upåagtet,
sneg jeg mig ned til kisten for rigtig
at betragte liget. Jeg klappede hende
på de indskrumpede kinder og lagde
mit hoved tæt op til hendes og talte
sagte ord i hendes øre. O stakkel,
hvor forfærdelig må det ikke have
været: ikke at kunne få den hun elskede.
Jeg er jo kun et barn og fatter ikke
fuldt ud de mystiske ting, som hører
til kærlighedens magt, men jeg finder
alligevel noget uforklarligt og sørgmodigt, som dølger mig i mit barnehjertes dybde, og som ikke kan komme til sit fulde udbrud, men måske
det uforklarlige en gang med tiden
vil udvikle sig og blusse ud i lys lue,
så vil jeg bedre kende hendes skæbne.
Jeg kyssede hendes hænder, som kun
bestod af nogle tørre knogler, som
var faldet sammen over hendes bryst,
og nogle store, hede tårer faldt ned
fra mine øjne og ned i hendes uhyggelige tomme øjenhuler. Jeg kunne
sidde på kisten time efter time og tale
til hende og trøste hende. Jeg har så
ofte hørt Bedstemoder sige, at når
nogen døde, kunne legemet ikke høre
mere, men ånden var udødelig og
ofte i legemets nærhed for at høre alt,
og jeg troede fuldt og fast at forstå
hendes ånd.
Jeg ordnede hendes pergamentgule
ligkjole og ordnede også det bedste
jeg kunne ved de små silkesko, som
hun havde på fødderne. De havde vel
sagtens været hvide, men nu var de
helt askegrå. Der blev fortalt, at således havde hun klædt sig på, forinden
hun tog den dræbende gift. Det var
måske efter egen begæring, at hun
således er bleven lagt i sin kiste, og
det skulle måske betyde hendes brudedragt. Ja, der kunne jeg rigtignok
forslå mange timer nede, men når så
de andre og Bedstemoder savnede
mig, så vidste de altid, hvor jeg var at
finde. Så måtte jeg op til de andre
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børn for at hjælpe til med lugningen,
som vi havde lovet, og så blev døren
smækket i for de døde. Mens de
slumrede i deres kister, fortsatte vi
livet herude med, hvad vi fandt for
godt.
Afskeden med den døde baronesse
Vi hørte nu, at nogen kom ind i stuen.
Det var de fremmede, som kom fra
Vilhelmsborg. Der var fire store
håndfaste karle, og de talte noget om
kirkehaldet (skråning) og det nederste
kapel, og så forsvandt både de og
Bedstemoder medtagende nøglerne til
kirken. Hvad mon der kan være på
færde, tænkte jeg ved mig selv. Mon
der er nogen død, som skal sættes
derind fra Vilhelmsborg, eller hvad
mon det kan være, det må jeg nærmere have undersøgt. Jeg skyndte mig
ind på kirkegården og om til kapellet,
og jeg kom akkurat lige tidlig nok til
at se, at de kom slæbende op med en
af de kister, som havde stået nede i
det nederste kapel. Nu forstod jeg
hele planen, og den gik ikke ud på
hverken mere eller mindre, end at de
gamle ligkister, som jeg havde drømt
så mange timer hen ved, nu skulle
slæbes op og graves ned på kirkehaldet. Så skulle de kister, som stod i det
øverste kapel, flyttes ned i det nederste, for at der kunne blive plads til
andre, når nogen døde på Vilhelmsborg. Jeg luskede forbi dem og ned i
det nederste kapel for at tage afsked
med den døde baronesse, som måtte
nyde samme skæbne som alle de andre. Og i den anledning holdt jeg en
lille enetale til hende.
Ja, du kære, nu skal du jo graves ned
på kirkehaldet tilligemed alle de andre. Det kan endda være det samme
med alle de andre, men hvis jeg måtte
råde, så skulle du aldrig blive gravet
ned. Nej aldrig, så ville jeg lade en ny
kiste lave til dig og en ny kjole sy, og
nye sko, og så ville jeg sætte dig op i
det øverste kapel.
For hjemme hos mig kunne det jo slet
ikke være tale om, at du kunne være,
for der ville jeg allerhelst have dig, så
var du altid i min nærhed. Men – jeg
råder jo ikke over min egen vilje, derfor må jeg lade mig nøje med at se på
de andres forestillinger. Men jeg har
da lov til at passe på, hvor de graver

dig ned, og når jeg ved, hvor du bliver
lagt, så skal jeg nok plante en blomst
på din grav. Og jeg skal nok ofte
komme ned på kirkehaldet for at besøge dig, og du kan vel se mig, ligeså
godt nede fra Jorden som du kan heroppe, ikke sandt. Uha – nu kommer
de vist allerede for at hente dig, jeg
kan høre dem komme. Nu må du have
farvel til vi ses igen, for vi ses jo nok,
for Bedstemoder siger, at når vi dør,
så kommer vi op til Himlen til alle de
andre døde. Men jeg kender dig jo
slet ikke, når jeg kommer der, men så
kender du da mig. Og så kan du komme hen til mig. Farvel.”

Dette var blot et par uddrag der handlede om baronessen fra Vilhelmsborg
og Gyldenkronernes gravkapel i Malling Kirke. Det var jo således at baronfamilien Gyldenkrone på Vilhelmsborg ikke valgte deres sognekirke i Mårslet, men derimod Malling
Kirke, som de også ejede, som kirke
for slægten. Vil man læse flere af de
fantastiske fortællinger, som den
gamle bedstemoder fortalte børnene i
Malling, kan man se bogen på biblioteket eller på Mårslet Egnsarkiv, hvor
der også kan henvises til anden litteratur om Vilhelmsborg og baronslægten Gyldenkrone.
af Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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Et stykke Danmarkshistorie lukker
Vi nåede ikke til vores 90 års fødselsdag
Den 31. december 2009 bliver
Landsforeningen Aktive Kvinder i
Danmark opløst, kun få måneder før
fore-ningen ville være fyldt 90 år. På
trods af 5200 engagerede medlemmer over hele landet, måtte håndklædet kastes i ringen, og 89 års enestående forenings- og kvindehistorie
komme til en ende. Omlægning af
støtte- og fondsmidler har betydet, at
Aktive Kvinder i Danmark har mistet
tilskudsmuligheder, og på sidste
lands-møde blev der desuden stemt
mod den procentvis store stigning i
kontingent, der skulle til for at redde
fore-ningen. Derfor er Aktive Kvinder i Danmark efter årsskiftet ikke
mere.
Aktive Kvinder i Danmark består af
42 lokalforeninger, og flere af disse
foreninger forsætter efter lukningen,
men uden kontakt til hinanden og
uden landsforeningens samlende
kræfter og initiativer.
Det er et tab at miste landsforeningen, der har samlet tusindvis af kvinder over hele landet i så mange år,

Giv en

målrettet kræfterne og knyttet hjerter
sammen.
Foreningen har gjort en enorm indsats. I 1920erne (da vi hed De Danske Husmoderforeninger) protesterede vi mod dårlige fødevarer, startede
vores egen forsøgsstation til test af
varer, og det førte til oprettelsen af
Statens Husholdningsråd og ændring
af fødevarelovgivningen. Vi hjalp
under krigen med frivillig luftværnstjeneste, indsamling af vilde bær i de
knappe tider, og vi lavede forbindingsmateriale af tøjrester.
Gennem årerne har vi kæmpet for de
fattige, de syge, hårdt trængte mødre
og de ældre. Vi har slået mange slag
for miljøet, kæmpet mod kemi i maden og råbt højt for økologi, før det
var et modeord og en sundhedsmæssig selvfølge. Det var os, der
pressede på for at få mammografi
indført og nedbragt dødstallene for
brystkræft. Og senest har vi været
initiativtager til Safe and Alive som
er en humanitær, almenvelgørende
fond, der for indsamlede midler

AKTIVE KVINDER
XXX
finansierer og understøtter arbejdet
med at beskytte ofre for menneskehandel og give dem mulighed for en
tilværelse uden for tvangsprostitution. Safe and Alive understøtter konkrete initiativer, som har til formål at
oplyse om trafficking og anvise muligheder for hvordan, at man bedst
bekæmper dette fænomen - det 21
århundredes slavehandel.
Landsforeningens protektor H.K.H.
Prinsesse Benedikte er blevet orienteret om foreningens lukning.
Landsforeningen lukker ned med
sorg, men også stolthed over at have
gjort en forskel gennem 89 år og
præget Danmark med engagement og
hjertevarme.

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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