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Overblik, tænk langsigtet
og positivt

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Som ny fællesrådsformand er det nogle af de stikord som jeg vil arbejde
efter.

REDAKTION
Redaktør
Jacob Lind
Præstegårdsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 21 79 89 95
jacoblind@profibermail.dk

I Mårslet er der masser af gøremål og aktiviteter som rører sig, det er
bl.a. dette som gør at vi har et aktivt og velfungerende samfund her i
Mårslet, som er en del af Århus Kommune. I Århus Kommune agter man
at gøre brug af fællesrådene til at være medbestemmende og komme med
input til udviklingen i lokalsamfundene, så de også finder deres plads i
Kommunen, da Århus Kommune ellers ofte kun fokuserer på selve Århus By og derved let kan komme til at glemme yderområderne.

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

For at gøre det bedst muligt for Mårslet, er jeg af den opfattelse at man
kommer længst med dette og får mest indflydelse ved at tænke langsigtet
og positivt, have overblik over udviklingen i et noget længere perspektiv
og i et godt lokalt fælles samarbejde.

Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 21 79 89 95
Email: jacoblind@profibermail.dk

Disse elementer er vigtige at have sig for øje så vi dermed kan få et godt
samarbejde med kommunen, især hvis det vedrører projekter som grundlæggende allerede er bestemt.

Forsidefotos
Jesper Andersen
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof.

Helhedsplanen for Mårslet bliver et af de kommende store projekter vi
skal arbejde med og den vil helt sikkert have en afgørende betydning for
hvordan udviklingen og dermed livet i Mårslet former sig og ser ud i
fremtiden. Vi har haft en god by for 30, 20, 10 år siden og i dag og det vil
vi arbejde for at vi også får fremover.

Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på 2100
stk.— dog ikke i januar og august.

Når vi skal til at arbejde med helhedsplanen, er det vigtigt at vi får lyttet
til alle, får belyst så mange ting som muligt, men også samles om et fælles kompromis.

Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

Det skulle gerne være sådan at Mårslet fortsat er synlig i kommunen og
omtales positivt såvel hos kommunen som blandt befolkningen.
Der er et arbejde som skal gøres og det kommer ikke af sig selv, derfor er
det vigtigt at folk involverer sig på en positiv facon. Det er med til at skabe en fortsat aktiv og god by.
Nyd foråret

Tryk: Werks offset A/S

Bjødstrupvej 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 54 99
Fax: 87 36 07 23

Jens Thomsen

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
FU-medlem:
FU-medlem:
1. suppleant :
2. suppleant :
Bladøkonomi:

Jens Thomsen
John Engelbrechtsen
Lars P. Nielsen
Kurt Søe
Poul H. Poulsen
Morten Overgaard
Margrethe Bogner
Per Henrik Hansen
Jacob Lind

Tranbjerggårdsvej 20
Ovesdal 30
Nymarks Alle 109
Bedervej 36
Hørretløkken 48
Tingskovvej 50
Hørret Byvej 13
Gl. Bedervej 10
Præstegaardsvej 7C

8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 86 72 09 02
Tlf. 75 56 83 18
Tlf. 86 29 25 05
Tlf. 86 29 63 49
Tlf. 86 72 04 06
Tlf. 86 29 20 70
Tlf. 86 29 73 87
Tlf. 21 79 89 95

tranbjerggaard@hotmail.com
john.engelbrechtsen@8320.dk
lpn@privat.dk
kurt.soe@gmail.com
php@kpf.dk
testrupovergaard@mail.dk
margrethe@bogner.dk
ph@perhenrik.dk
jacoblind@profibermail.dk
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Åbent Hus
Kom og mød dagplejerne i Mårslet.
Alle interesserede er velkomne i Sneglehuset på Testrupvej 8.
Det foregår 6. april og 12. april fra kl. 9.30 – 10.30.

Vi glæder os til at se Jer!
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Påskeudstilling på Testrup Højskole

1. og 2. påskedag kl. 11.00 til 17.00 i musikhuset på Testrup Højskole

Når man nu i et svagt øjeblik, har forpligtet sig til at skrive lidt i Mårsletbladet, så skal det gerne være lidt fornuftigt snak, man hælder ud over læserne.
Hvis bladets læsere kigger på de 4
billeder, der i farver illustrer dette
skriveri, så vil de se at de omhandler
Testrup Højskole, kunst, påsken og
ikke mindst kulturen, og dermed
Stiplets påskeudstilling.
Kunstnersammenslutningen Stiplet
afholder traditionen tro, deres påskeudstilling på Testrup Højskole,
netop i skolens flotte musikhus, som
vi låner af højskolen kvit og frit.
Skolens musikhus er et helt unikt sted
til kunstudstillinger. Stiplets påskeudstilling er åbent i helligdagene
1. og 2. påskedag, kl. 11.00 og 17.00.
I hele januar 2010 har Stiplet haft en
fælles udstilling kørende i Odder.
På Balkongalleriet i varehuset Kvickly.
Ved ferniseringen 2. januar, udtalte
jeg i min velkomsttale ( jeg er formand), at vi i Stiplet er dem i Mårslet,
der bærer kulturen.
Dengang i januar forekom udsagnet at
være helt korrekt, men nu her i marts,
kan det måske anfægtes. Andre kunne
måske sige det samme.
Der er begrebet kultur man bør tage
til overvejelse. Billedkunst som vi i
Stiplet praktiserer, det er naturligvis
kultur, men kultur er også sang, musik, litteratur teater og folkeligt fællesskab.

For at tage det sidste først, så har byen gennem tiderne været kendt for sit
meget aktive foreningsliv. Ikke mange steder er der så mange foreninger
med alverdens formål registreret.
Mårslet Fællesråd har vist mere end
60 som medlemmer.
Men det er ikke antallet der tæller,
men hvad de fortager sig i dagligdagen. F.eks.
Mårslet byfest, hvor adskillige foreninger er med i uge 33 til sjov og fest.
Borgerhusets grundlovsfest og julestue, TMG og multihal-gruppen gør
rigtig meget
for lokalsamfundet. Juletræslauget og
Børnefestivalen...o.s.v.
Kulturen er også kirkespillet i Mårslet
kirke, som ”Åben himmel” med års
mellemrum tager initiativ til. Det religiøse kirkespil er med til at sætte
Mårslet på landkortet.
Revygruppen 105 gr. Blandet kan vi
bestemt ikke undvære. Sang er i mine
øjne bestemt også kultur, i hvert fald
korsang. Rusty Cotton trives i bedste
velgående hver torsdag på Mårslet
skole. Musik er der ikke meget af,
men det popper op en gang imellem.
Litteraturgruppen, der blev til under
det store projekt i år 2000 Væreby/
Leveby eksisterer endnu.
Jo - der er fortsat kultur i Mårslet, ikke bare billedkunst, men trods alt en
bred vifte af tilbud, hvis man har lyst.
Kaj Christensen
Formand for Stiplet i Mårslet.
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Referat fra repræsentantskabsmøde
Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2009
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes §3, stk. 2.
4. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere.
5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.
6. Regnskab:
a) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
b) Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse.
7. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.
8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år.
9. Valg til forretningsudvalget, jf. vedtægternes § 6, stk. 4:
Formand, valg for to år På valg er Keld Schmidt-Møller
Kasserer, valg for to år På valg er Lars P. Nielsen
FU-medlem, valg for to år På valg er Morten Overgaard
1. suppleant, valg for to år. Vakant
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5:
Revisor, valg for to år. På valg er Flemming Solgaard.
Revisorsuppleant, valg 1 år. På valg er Steen Bille
11. Evt.
1 Valg af dirigent
Jørgen Brandt Andersen blev foreslået og valgt
2 Valg af referent
Kurt Søe blev foreslået og valgt
3 Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes §3, stk. 2
Grundejerforeningen Mustrupvej blev
godkendt som medlem af Mårslet
Fællesråd
4 Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2
stemmetællere
24 foreninger var repræsenteret. Ivan
Dybvad og Sven Voxtorp blev valgt
som stemmetællere
5 Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
Formand Keld Schmidt-Møller fremlagde beretningen.

I den efterfølgende debat
Torben, Præsteengen påpegede problemet med den manglende fortov fra
rundkørslen i syd til det eksisterende
fortov på Tandervej. Kurt fortalte, at
FU overfor kommunen har prioriteret
"sammenhængende fortove i Mårslet"
i 2010. Problemet med lige netop det
sidste stykke ud til rundkørslen er, at
arbejdet påhviler udstykkeren. Kommunen er dog parat til at udføre arbejdet i år og efterfølgende få pengene
fra udstykkeren.
Derudover arbejdes der på en sti fra
Nymarks Allé "gennem skoven" til
området ved den gamle bus endestation.
Niels Sandgaard, Grundejerforeningen Mustrupvej. Samme problem på
Mustrupvej.

Keld: I 2008 blev der lavet en
"skulderopretning". Men vejen skråner ned mod 12-huses udstykningen og udgør et problem for kommunen.
Men derfor skal det jo laves alligevel.
Sven Voxtorp, medlem af flere foreninger, påpegede at Mustrupvej er
253 cm for smal i forhold lokalplanen.
Vedrørende linie 10 (som i det nye
bussystem vil blive linie 19) mente
Sven at udregningerne af grundlaget
for kollektiv trafik var lavet på for
gamle data, da kortet som danner
grundlaget er uden de nye udstykninger.
Sven opfordrede forsamlingen til at
forkaste beretningen og indkalde til et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Sven vurderer at kun 20% af Mår-
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slets almindelige borgere står bag forretningsudvalget.
Endelig efterspørges en kommentar til
censur. Keld redegjorde for forløbet,
der mundede ud i lukning af debat.
Søren Byriel, 8320.dk undrede sig
over at det er fællesrådets vurdering
der lukker nettet. Eller lægger navn
til.
Keld: Debatten er en del af webben,
som fællesråd er ansvarlig for. Men
dine kommentar er overensstemmelse
med webgruppens intensioner
Herefter blev beretningen godkendt
med 48 ud af 48 mulige stemmer.
6 Regnskab
a) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Lars fremlagde regnskab.
Sven - multihal er aflyst og kun en
træningshal. Præmisserne for fællesrådets donation af 10000 kr. i 2009 er
dermed ikke længere opfyldt og pengene skal gå tilbage.
Keld: Den beslutning er ikke truffeteller diskuteret i FU.
Regnskabet blev derefter godkendt.
b) Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse
Jacob fremlagde regnskab.
Regnskabet blev derefter godkendt.
7 Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og
kontingent
Lars kommenterede budgetforslaget
(se link nederst).
Henning Hansen, Testrup Borgerforening og "105 g. blandet" har iagttaget,
at der er forskellige satser for kontingent og spurgte hvordan grænserne er
defineret.
Keld fortalte at der er tre satser. 600
kr. for foreninger, 150 kr. for enkeltpersoner samt et specielt nedsat kontingent for landsbysamfundene - som
fx. Testrup.
Budgettet blev vedtaget.
Jacob fremlagde budgetforslag for
bladet (se link nederst). Der budgetteres med et underskud på 32000 - begrundet i et ønske om at trykke flere

numre i farver.
Budgettet blev vedtaget.
8 Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
Poul gennemgik aktivitetslisten.
Henning Hansen efterlyste de træer,
der var en del af projektet ang. cykelsti mellem Testrup og Mårslet.
Kurt kunne fortælle at kommunen har
taget træerne ud af planerne af økonomiske grunde.
Vi kan selvfølgelig tage det med på
prioritetsliste. Evt sammen med belysning af stien
Sven efterlyste en forklaring på hvorfor man "ikke kan få lavet en sammenhængende cykelsti fra Nymarks
Allé ned gennem den glemte vejs trace ned bagom brugsen så man kan
køre hele vejen på cykel".

7
videre:
- butikstorvet med stander. Man kunne plante træer rundt langs bygningerne og lade en plads være åben ud mod
marken, så ville man få et fint lille
byrum
- Området mellem banen og Kildevang kan også forbedres på mange
måder.
Siden mødet med Gösta er der sket
lidt men der er god plads til forbedringer. Poul Hakon har vist allerede
noget på tegnebrættet.
- Gösta synes også at der kan arbejdes
med kirkepladsen. Hække, bænke og
skraldespande kunne med fordel fjernes, så kirken kommer til at "råde"
over pladsen, hæve sig over byen,
som den i tidernes morgen var tænkt
til.

Kurt forklarede at sammenlignet med
det eksisterende stinet i Mårsletparken, Gammel Bedervej og Hulvej - så
vindes der ikke mange meter ved at
lave en ny sti, som til gengæld vil
koste en masse penge. Disse penge
vurderer FU kan bruges til bedre formål.
Derudover pointerede Kurt, at det
eksisterende stinet består af gangstier
og ikke cykelstier.

- der er i hvert fald tre slags lygtepæle
ned gennem Tandervej. Det kunne
man tage fat i, hvis man alligevel roder med arealerne.

Per Henrik Hansen, repræsenterede
sig selv, mente i modsætning til Sven,
at vi ikke skal bygge flere broer over
åen. Vi skal passe på den natur vi har
tilbage.
Desuden mente Per Henrik ikke, at
han nogensinde har observeret problemer med at cykle ad de eksisterende
stier, som han mener fungerer fint.

Martin Poulsen, 8320.dk, ville blot
sikre sig, at det var noteret, at der var
kommet et forslag om etablering af en
cykelsti ned gennem den glemte vejs
tracé og helt ned til Mårslet Byvej.

Birthe Jørgensen, Mårslet Gamle Bydels Beboerforening, fortalte at foreningen i april 2009 havde haft stadsarkitekt Gösta Knudsen med på en
byvandring i Mårslet, hvor han havde
udpeget flere steder, som man med
fordel kunne forandre ud fra et byæstetisk synspunkt. Det kom der en
masse små hints til foreningen ud af,
men også nogle lidt større ideer til
byen, som Birthe hermed ville lade gå

- fjern jeres skraldespande fra det offentlige rum - der hører de ikke hjemme.
- husk at begrænse antallet af skilte i
den kommende byplanlægning.

9 Valg til forretningsudvalget, jf.
vedtægternes § 6, stk. 4
Valg til formand:
Jens Thomsen stiller op.
Valgt uden modkandidater.
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Valg til kasserer:
Lars Peter Nielsen genvalgt.

2. suppleant pladsen skulle besættes for ét år efter at Jens var
blevet valgt til formand.
Sven Voxtorp, Per Henrik Hansen
og Søren Byriel stillede op.

Sven trak sig, da han og Søren
"faktisk var i valgforbund"
Per Henrik Hansen blev valgt med
32 stemmer.
Søren Byriel fik 15 stemmer.
1 stemme blev ikke brugt

Almindeligt fu-medlem:
Morten Overgaard genvalgt

10 Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5
Revisor:
Flemming Solgaard blev genvalgt.

1. suppleant:
Magrethe Bogner

Revisorsuppleant :
Erling Sørensen blev foreslået og
valgt.

11 Evt.
Poul takkede Keld for lang, god og
tro tjeneste. Keld har helt klart gjort
en forskel.
Keld kvitterede med at takke for det
gode samarbejde og ønskede det nye
hold god vind.

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: hyldal@kalis.dk
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50.
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Fællesrådsmedlemmer der ikke var på valg
Næstformand:
John Engelbrechtsen

Sekretær:
Kurt Søe

Almindeligt fu-medlem:
Poul H. Poulsen

Bladøkonomi:
Jacob Lind

MÅRSLET FÆLLESRÅD
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Mårslet og Omegns Brugsforening
Til medlemmerne.
Det meddeles hermed, at foreningen afholder ordinær

Generalforsamling
onsdag den 14. april 2010 kl. 19.30 i kantinen på Mårslet Skole
Dagsorden iht. vedtægterne. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer for at tilgodese medlemmerne
med nye medlemsfordele. Ændringsforslaget udleveres ved tilmelding til generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen vil der være underholdning.
Herefter bydes der - i lighed med tidligere år - afslutningsvis på et let traktement.
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort i SuperBrugsen, kasse 1.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde
senest mandag den 29. marts 2010 .
Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra onsdag den 31. marts 2010 .

Bestyrelsen

KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING
finder i år sted
SØNDAG DEN 11. april

Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sidste år kr. 39.638,75 eller om muligt overgå dette beløb. Vort mødested bliver som tidligere NORDEA på butikstorvet.
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune var der desværre ingen vindere
blandt indsamlerne i Mårslet.
Igen i år håber Århus Lokalforening at få sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne.
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 11. april.
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: anemie@profibermail.dk.
Jeg bor Agervej 7.

Ane-Mie Nielsen
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Rengøringsmidler og miljø
Det er ikke altid let at finde rundt i
junglen af rengøringsmidler. For nylig viste TV2’s program Basta eksempel på, at rengøringsprodukter fra
Ecover, som generelt slå sig op på at
være miljøvenlige, slet ikke levede op
til sine egne idealer. Deres produkter
indeholdt både parfume, som kan være allergifremkaldende og bronopol,
som kan være giftig for vandmiljøet.
Det er et godt eksempel på at det er
vanskeligt at finde rundt i rengøringskemi-junglen. Det bedste man kan
gøre er at gå efter et af de anerkendte
miljømærker, den europæiske miljøblomst eller det nordiske svanemærke. Kravene for at produkterne kan få
disse mærker skærpes med 3-4 års
mellemrum, hvilket giver en vis sikkerhed for at der løbende vurderes og
opdateres, når der kommer ny viden.

Derud over er der nogle helt generelle
rengøringsråd, som bare er sund fornuft og godt for miljøet:
• Gør rent mindst en gang om
ugen og sørg for at lufte ud
med gennemtræk flere gange
om dagen
• Undgå rengøringsmidler på
sprayform samt klorholdige
og antibakterielle midler
• Vælg uparfumerede rengøringsmidler mærket med det
nordiske miljømærke Svanen
eller det europæiske miljømærke Blomsten
• Beskyt huden med handsker,
når du arbejder med rengøringsmidler og vand
• Brug så milde og få produkter
som muligt, og undgå at over-

dosere. Rengøringen i de fleste hjem kan klares med ganske få midler: opvaskemiddel,
universal rengøringsmiddel,
brun sæbe (til ovnen) og sæbespåner (hvis man har linolieu eller trægulve), citronsyre eller eddike til at fjerne
kalk og så en mikrofiberklud
til spejle og vinduer.
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Hold Rent - igen igen - Hold Rent - igen igen
Søndag d. 18. april kl. 10.00 – ca.12
Samme dato som sidste år, men bemærk det er en søndag. Vi sætter
endnu engang fokus på at vi gerne vil
bo i et rent og pænt lokalområde. Så
sæt kryds i kalenderen og sig det til
venner, bekendte naboer, børn, voksne, bedsteforældre og i de foreninger
du kommer. Vi plejer at være mange
i alle aldre, men selvom du måske
ikke plejer at være med, så er du meget velkommen. Der er brug for alle
hænder! Har du en trafikvest så tage
den på og kom, vi har også stadig
enkelte trafikveste til uddeling, vi har
handsker og i år har vi fået gribetænger, så nu bliver det den rene leg at

samle affald op.
Sæt kryds i kalenderen d. 18. april og
gør reklame for dagen, så mødes vi
kl. 10.00 d. 18. April på parkeringspladsen midt i byen.
Alle undersøgelser viser, at hvis der
ligger affald, så kommer der hurtigt
mere til, så vi fejre foråret med en
hovedrengøring af lokalområdet og
håber at det vil få folk til at holde op
med at smide affald fremover. Så let
går det nok ikke. I Danmark bruger
vi op mod ½ mia. kr. om året på at
rydde op i henkastet affald. Det har
betydet at henkastet affald har fået et
særligt afsnit i regeringens affaldsstrategi 2009-12. I den forbindelse er

der forskellige initiativer i gang bl.a.:
Udvidelse af pantsystemet for drikkeemballage, affaldskampagne hvert
efterår ”Ren Uge” med 4-6 kl. som
målgruppe og mange andre initiativer.
I Århus Kommune er der tilsvarende
fokus på det henkastede affald. Og
der er sat penge af til arbejdet. I 2007
brugte kommunen 13,5 mio. kr. og i
2009 var budgettet til at holde byen
ren på 25. mio. kr. bl.a. har kampagnen ”Tak fordi du også elsker en ren
by” kørt i 2009. Se meget mere om
kommunens arbejde med henkastet
affald på hjemmesiden
www.tilkampmodskraldet.dk

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 me-

get at komme 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
u-værdi 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.
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Cykl sommeren i møde…
Nu går vi ind i den lyse sommertid,
hvor det er dejligt at cykle eller gå
til skole.
Og jo flere elever, der cykler eller
går til skole, jo færre forældrebiler
skal mase rundt i den alt for hektiske
trafik omkring skolen om morgenen.
Så det er ikke blot dejligt for børnene
og de unge at cykle eller gå. Det er
også meget sikrere for alle. Og så er
det nok både forfriskende og sundt,
at eleverne indleder deres arbejdsdag
med en smule motion og frisk luft.
Mange familier har da også for
længst set det fornuftige i, at børnene
selv bevæger sig i skole,

Giv en

mens andre endnu ikke er blevet opmærksomme på fordelene.
Men palmesøndag begynder årets
sommertid, og urene skal stilles
frem. Det kunne måske være en anledning til at de enkelte familier tilrettelægger et morgenmønster, hvor
det passes ind, at børnene får god tid
til at cykle eller gå i skole.

Sommertid er
cykle/gåtid
Med venlig hilsen
Mårslet Fællesråds
Trafikkampagnegruppe

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Skolen som byggeplads
I skrivende stund ligger byggeriet
stadig stille på grund af sne, men vi
har stadig et håb om, at lokalerne kan
tages i brug efter sommerferien.
Indretningsplanen for Det pædagogiske Læringscenter er færdig, og vi
har søgt om ekstern medfinansiering i
form af de såkaldte RULL midler.
Fælleslokalerne, som skal indrettes
med henblik på brugen af læringsstile, foreligger der også snart en plan
for indretningen af, så nu mangler vi
bare at bygningen bliver færdig.
I uge 13 skal håndarbejdslokalet være
tømt, så ombygningen til et nyt hjemkundskabslokale kan begynde. Begrundelse for at indrette et nyt lokale
til hjemkundskab er, at der ikke kan
etableres udsugning i det nuværende
lokale.

Håndarbejdslokalet flytter så ned i
hjemkundskabslokalet og begge steder
vil der blive foretaget renovering, så de
to faglokaler kommer til at fremstå mere tidssvarende. Vi kommer i en periode til at finde på alternative lokalefaciliteter til de to fag, men det opvejes
forhåbentlig af, at fagene fremover får
bedre fysiske rammer. Lige nu er de to
faggrupper optaget af at planlægge indretningen i de nye lokaler.
I skoleåret 08/09 fik vi renoveret fysikog biologilokalet, så samlet set får skolen hermed et yderligere løft.

Nyt tag
Taget på den ældste del af skolen, som
indbefatter hovedbygningen med
Heimdal på taget og den lille gymnastiksal trænger hårdt til fornyelse. Det
nuværende udseende med glaserede

teglsten bibeholdes. Dette arbejde påbegyndes også i løbet af foråret, så vi
har en oplevelse af at drive skole
midt i en byggeplads.

Mange børn på lidt plads
I dette skoleår har vi ikke mindst på
grund af den lange periode med sne
kunnet mærke, at vi har mange elever
på for lidt plads. Det skaber mere uro
i frikvartererne og giver flere konflikter eleverne imellem. Det gør, at vi i
den kommende tid vil se på om vi
skal ændre vores nuværende tilsyn
med eleverne i frikvartererne, og generelt overveje, hvordan vi får givet
eleverne de bedste betingelser for gode pauser uanset om de gerne vil ud
eller søger ro indendøre.

Skolebestyrelsens indlæg v/ Erling Sørensen, Skolebestyrelsesformand
Det årlige møde for forældrekredsen
hvor skolebestyrelsen fremlægger
beretning for det forløbne år – afholdes sædvanligvis i marts måned. I år
rykker vi dog mødet til slutningen af
august eller første halvdel af september – hvor vi samtidig forventer at der
kan gives fyldige informationer om
valget til skolebestyrelsen – der skal
være funktionsdygtigt fra 1. november 2010.
Århus kommune har søgt om – og
opnået – dispensation til fravigelse af
enkelte områder i skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Undervisningsministeriet har bevilget dispensationerne som
et forsøg i periode på fire år fra 2010
til 2014. De væsentligste ændringer i

forhold til det vi kender nu er
· At valgperioden ændres til 2
år og med valg hvert år. Her i
2010 vælges 7 forældrevalgte
medlemmer, hvoraf de 3 vælges for 1 år og 4 vælges for 2
år.
· At det ikke længere er et borgerligt ombud at være medlem af skolebestyrelsen
· At der som en del af forsøget
gives mulighed for at afholde
møder i skolebestyrelsen for
åbne døre for forældre, medarbejdere og elever, med mindre der er tale om personsager samt sager, der under
hensyn til tavshedspligtsreg-

ler m.v. skal behandles på
lukkede møder
· At lederen af SFO fremover
også kan deltage i bestyrelsens møder på samme måde
som den øvrige skoleledelse
Vi forventer, at valgprocedure vil blive offentliggjort i løbet af april/maj
måned således at alle har kendskab
hvad der skal forholdes til inden sommerferien.
I og med at tiltrædelsestidspunktet for
de nye skolebestyrelser i Århus Kommune fremover er 1. november gives
der mulighed for at også forældre til
de kommende 0-klasse elever kan
komme i betragtning til skolebestyrelsen.
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Mårslet Skole

Nyt fra

www.maarslet-skole.dk
Af DIDDE BERTELSEN
Fastelavn
Omkring fastelavn fejrede alle afdelinger denne tradition. Der blev slået
på udsmykkede tønder til den helt
store guldmedalje, og i den anledning
også uddelt dronninge- og kongekroner. Derudover var mange af børnene
klædt ud, der var alverdens kreative
kostumer, og børnene hyggede sig i
deres nye roller for en dag.

E-mail: maa@aarhus.dk
0.A en ligeså flot bronzemedalje i
ringspil. De fik dog alle en dag fuld af
oplevelser, og er sikkert klar til vinter
OL igen til næste år.

Telefon: 87139640
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
bohv@aarhus.dk
Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk

Vinter OL
En flok børn fra 0.klasse var til vinter
OL på Engdalsskolen i Brabrand i
starten af februar. De havde en rigtig
hyggelig dag, hvor de fik prøvet kræfter med forskellige sportsaktiviteter.
Som prikken over i’et lykkedes det
ligefrem to af holdene at vinde medaljer, et bowlinghold, hvor deltagerne
var Pelle fra 0.B, og Andreas og Laurits fra 0.D, de vandt en flot sølvmedalje. Derudover vandt William fra

Damturnering
0.klasserne havde i februar/marts måned en damturnering. Pigerne og
drengene spillede hver for sig, og ved
pigerne vandt Lærke fra 0.A og den
bedste blandt drengene var Nikolaj,
også fra 0.A. De vandt nogle gode
præmier, dog ikke en halv gris..
Forældresamtaler
Vores årlige forældresamtaler ligger
her hen over foråret. Nogle teams har
allerede haft deres, og resten bliver
afholdt det næste stykke tid. Vi er
meget glade for denne mulighed for
en dybere samtale med jer forældre
om jeres børn, det er ikke så tit vi når
det til hverdag

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.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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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn -

APRIL 2010

PÅSKEGLÆDE PÅ TRODS!
Jeg så engang en film om en konfirmand fra Vestjylland. Hendes forældre var blevet skilt men var dog på
rimelig god talefod med hinanden.
Pigen boede hos sin mor og gik nu til
præst. Det var hun sådan set godt nok
tilfreds, selv om alt det med Gud var
meget fremmed for hende. Hun blev
konfirmeret til sidst og fik sin fest.
Hun var glad for, at hun på en eller
anden måde havde Gud med i sit liv –
et liv som ind imellem havde gjort
ondt. Både forældrenes skilsmisse,
problemer med hendes bedste veninde og i det hele taget det med at finde
sig selv havde gjort det svært at være
til for hende. Man kunne også se på
hende, at hun var teenager og i en
protestalder, for hun havde farvet håret kulsort og havde flere piercinger –
dog med moderens tilladelse. Hun
syntes, at der i kirken var lidt for meget ”halleluja, og Herre vi priser dig
og lovsang mig her og lovsang mig
der”, som hun udtrykte det. Det sagde
hende ikke rigtig noget. Så man skal
altså ikke være ret gammel, før man
forstår, at troens glæde er en glæde på
trods. Man skal bare være lige på vej
til at blive voksen for at vide, at livet
er svært og kompliceret. Troen ligger
ikke altid lige for, når problemerne
vælter ned over en. Troen er noget
man trods anfægtelser og tvivl tyer
til.
Professor Gerd Theissen, som skrev
romanen Galilæerens Skygge (som
kirkespillet i efteråret byggede på)
har også skrevet nogle såkaldte meditative tekster. Da han var på besøg i
Mårslet i november 2009 forærede
han mig bogen ”Vom wiedergefunde-

nen Paradies. Meditative Texte” (Om
det genfundne Paradis. Meditative
tekster). En af teksterne reflekterer
netop over det, som konfirmanden og
alle vi andre erfarer i det vanskelige
liv. Han skriver:

”Hvor er det vigtigt at huske på de
stunder, hvor vi fornyede vor forbundethed med livet.
Ofte er det enkle billeder:
Børn – i en båd, der glider over vandet,
birketræer, som glimter i solen.
I et enkelt øjeblik er skabelsen fuldendt.
Gud sagde: ”Og se, alt var godt!”
Sådanne erfaringer styrker vor tillid
til at verden ikke er absurd.
Men dette oprindelige mod bliver
korsfæstet og begravet.
Ingen bliver sparet.

Enhver er bundet til sin krop og erfarer dets begrænsninger.
Enhver oplever uretfærdigheder, som
får traumatiske følger.
Enhver har mødt et menneske for hvis
kærlighed, han ville give alt væk,
men han kunne ikke vinde den.
Enhver satser på et tidspunkt på at
gøre en ting bedre end andre
og må dog nøjes med en sidsteplads.
Hverdagens kriser begraver vort livsmod.
Små paradisiske øjeblikke får det til
at genopstå:
børn,
birketræer og
at vi husker på det.”
Så måske jubler vi ikke højlydt påskemorgen: ”Halleluja, Jesus er opstået fra de døde!” Men budskabet om
livets sejr forkyndes hver påskedag,
og vi må glæde os i vort stille sind.
Livsmodet kan vende tilbage, når vi
husker på og ser de små men altafgørende tegn på, at livet trods alt er godt
og værd at leve. Påskebudskabet bekræfter og understøtter vor erfaring
af, at paradis også er her og nu i vort
liv i de få lykkelige øjeblikke, hvor vi
oplever, at alt er godt. Det giver os
mod til at leve og udholde de svære
tider. Det giver os et nyt syn, så vi
kommer ud af mørket, ud i lyset, hvor
vi kan se, at nye og gode tider er på
vej. Det er påsketro til daglig brug.

JEG ØNSKER ALLE
EN GLÆDELIG PÅSKE!

Sognepræst Hanne Davidsen
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Sogneaften
’Det nytter!’
Tirsdag den 6. april kl. 19.30
i Sognehuset
Knud Lunderskov fortæller om sin
studietur til Cambodia med Folkekirkens Nødhjælp. Kaffe a' kr. 10
Gerne tilmelding på:
kl@maarslet-kirke.dk

MINIKONFIRMANDAFSLUTNING
Onsdag den 21. april kl. 16.30
inviteres forårets minikonfirmander
fra 3.c og 3.d sammen med deres
familier til afslutning i Sognehuset.
Arrangementet varer ca. en time
med bl.a. overrækkelse af diplomer
og gaver til minikonfirmanderne.
Der vil blive serveret kaffe, te, saftevand og kage ved arrangementet.

KIRKETIDER I APRIL
Torsdag d. 1. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Joh 13, 1-15
JETTE R. CHRISTIANSEN
Fredag d. 2. april kl. 10.00
Langfredag
Liturgisk musikgudstjeneste
HANNE DAVIDSEN
Søndag d. 4. april kl. 10.00
Påskedag
Matt 28, 1-8
HANNE DAVIDSEN

Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen

FLOT
RESULTAT
Ved sogneindsamlingen søndag den
7. marts 2010 blev der i alt samlet
kr. 40.934,50 ind til Folkekirkens
Nødhjælp i Mårslet.
Det er ny indsamlingsrekord i byen
og godt 4000 kr. mere end sidste år.
34 ruter blev dækket af 59 indsamlere.
TAK FOR INDSATSEN!

KILDEVANG
Onsdag d. 7. april kl. 14.30
afholdes der gudstjeneste i dagligstuen. Vi begynder med en kop
kaffe og lidt hyggesnak fra kl.
14.00.
Prædikant er sognepræst Jette R.
Christiansen.
Ved gudstjenesten medvirker desuden Mårslet Kirkes Kor.

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der afholdes ordinært, offentligt
menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 14. april. kl. 19.00 22.00
Mødet finder sted i Sognehuset,
Obstrupvej 4A

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

Søndag d. 11. april kl. 09.00
1.s.e. Påske
Joh 21, 15-19
ANNE VEJBÆK
Søndag d. 18. april kl. 10.00
Kirkekaffe
2.s.e. Påske
Joh 10, 22-30
HANNE DAVIDSEN
Søndag d. 25. april kl. 10.00
KONFIRMATION
3.s.e. Påske
Joh 14, 1-11
JETTE R. CHRISTIANSEN
Fredag d. 30. april kl. 10.00
KONFIRMATION
Bededag
Matt 7, 7-14
HANNE DAVIDSEN
KIRKETIDER I MAJ

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.

Mandag d. 5. april kl. 10.00
Anden Påskedag
Joh 20, 1-18
OLE 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.

Søndag d. 2. kl. 10.00
HD
KONFIRMATION
Søndag d. 9. kl. 10.00
PSM
Torsdag d. 13. kl. 09.00
AV
Kristi Himmelfartsdag
Søndag d. 16. kl. 10.00
JRC
Søndag d. 23. kl. 10.00
HD
Pinsedag
Mandag d. 24. kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Søndag d. 30. kl. 10.00
HD
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KONFIRMATIONER I MÅRSLET KIRKE 2010
7.A

7.B

7.C

Konfirmation i Mårslet Kirke

Konfirmation i Mårslet Kirke

Konfirmation i Mårslet Kirke

Søndag den 25. april 2010 kl. 10.00
ved Jette Rosenberg Christiansen

Fredag den 30. april 2010 kl. 10.00
ved Hanne Davidsen

Søndag, den 2. maj 2010 kl. 10.00
ved Hanne Davidsen

Andreas Røge Jepsen

Anine Skovlund Nielsen

Agnes Knudsen Fallesen

Casper Graadal Johnsen

Camilla Lægaard Hjortshøj

Andreas Bjerre Jensen

Cecilie Brønnum Bjerg

Cecilie Bruun Schandorff

Andreas Lundgaard Holm

Christian Antonio B Rasmussen

Clara Andrea Leth Risum

Anne Sofie Engedal Kyhnau

Daniel Nørup Agerholm

Eva Hedegaard Thomsen

Emma Bugge Lybæk

Frederik Kim Kirkegaard Olesen

Frederik Byholt

Frederik Hasselholm Larsen

Helene Wiben Drysdale

Helene Nordfeld Jespersen

Frederik Okholm Svendsen

Julie Jelling

Jonas Braüner Christensen

Gustav Aarup Lauridsen

Julie Kornerup Madsen

Lars Jensen

Jesper Kusk Albertsen

Kasper Daugaard Mikkelsen

Marc Mønsted Nielsen

Kerstine Ellemose Tronhjem

Katja Sofie Kläning

Marcus Kahl Angaard

Liv Dombernowsky Christensen

Line Tindbæk Bruhn

Mathias Sølver Larsen

Lukas Paysen Thillemann

Malthe Skytte Nordentoft Nielsen

Mikkel Hørby Schou

Magnus Bundgaard Nielsen

Maria Nygaard

Nanna Munch Baungaard

Marcus Novak Nielsen

Nicolai Andsbjerg Loft

Nicole Leicht Oszadlik

Martin Glud Laursen

Oliver Geer

Olivia Rebien

Mathias Eggertsen

Rasmus Porse Junge

Oskar Hvid Hagn-Meincke

Mathilde Wadsholt Madsen

Sofia Morre Christensen

Peter Søndergaard Madsen

Niklas Jonathan Callsen

Stine Winther Johansen

Philip Valente

Rikke Legaard Madsen

Søren Kristian Arvad Poulsen

Simon Voss Barlach

Siw Møller Andresen

Zenia Bjerre Vinter

Søren Holste

Sofie Sandgaard Bertelsen

20

MÅRSLET-bladet APRIL2010
8.
APR

MÅRSLET
HYGGEKLUB:

Korssting
Kærne
Kromutter
Det er sjældent, at vi i Hyggeklubben har lokale kræfter som foredragsholdere, men det bliver der nu i
den grad rådet bod på
torsdag d. 8. april kl. 14.00
hvor vi får besøg af Elsebet Errboe,
der, med udgangspunkt i ovenstående overskrifter, kommer og fortæller
om sit farverige liv.

4KLANG
FRA STORHØJ
Aktuel udstilling
i
Sognehuset
Lars Andersen
er vokset op ved havet og har altid
været glad for naturen og den
storslåethed, den møder os med.
Han arbejder i pastelkridt og inspireres af lysets dans med naturens
forskellige elementer.
Irene Mihlendorf
bliver i sit billedudtryk bl.a. inspireret i naturen og i bybilledet af
stemninger, linier, farvekombinationer, gentagelser og genstande.
Tidens tand rummer en substans,
som er afsættet i hendes 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”, siger hun.

Elsebet Errboe (65) er, som hun
selv udtrykker det, vokset op på stenbroen omkring Harald Jensens Plads
i Århus.
Fra det stille liv på 3. sal med huslige sysler blev hun i 1965 og frem
til 1972 hvirvlet ind i en helt anden
tilværelse sammen med Harmoniorkestret Kærne samtidig med at hun
arbejdede som ergoterapeut på Psykiatrisk Hospital i Risskov og Sct.
Josephs Hospital i Århus.
I 1986 skiftede hun spor og overtog forpagtningen af traktørstedet
Simonsens Have i Den Gamle By.
Det blev til 19 travle år, mange
ansatte, god mad og drikke i det lille
hus og søndags-matinéer med jazz
og underholdning fra den lille pavillon i haven.

Irene har siden 1991 løbende deltaget i kurser indenfor tegning og
maleri på kunstakademiet i Århus,
på kunstskoler, og hos udøvende
kunstnere. Hun har arbejdet med
mange forskellige teknikker som
tegning, akvarel, akrylmaleri, collografi og blandteknik. Udstillingen
i Sognehuset er blandteknik.

Gratis adgang, men husk 20 kr. til
kaffe og hjemmebag.
Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet

Margit Larson ser farverne som sit
hovedsprog, gerne i transparente

Margit og Carel Larson
maler i akvarel og tusch. Disse specielle tekniker er udviklet gennem
flere års undervisning på Aarhus
Kunstakademi og på landskabskurser i Vestjylland. De har begge udstillet på kunstakademiets censurerede elev og kursistudstillinger, i
diverse virksomheder, foreninger
samt uddannelses- og lokalcentre.

billedformer, hvor akvarellens særpræg kommer til udtryk. Hun tager
udgangspunkt i motivets farveklange
og bygger akvarellen op lag på lag,
således at billedet fremstår let og
lyst, dog med kontraster i form og
farve, lyst-mørkt, koldt-varmt. Billederne har ofte et fabulerende element
med indhold af figurative former.
Carel Larsons indgang til maleriet er
figurativt. Udgangspunktet er tegningen som et centralt element. Han
søger enkle farveudtryk i tusch og
akvarel, lys og skygge. Billederne
bevæger sig mellem det indlysende
og komplekse i form og fortolkning.
Motiverne hentes ofte i naturen i
Vestjylland ved hav og fjord.

PER
KONDRUP
’Abstrakte landskaber’
Per er billedkunstner og har pådraget
sig en hjerneskade, som har givet
ham store fysiske handicaps men på
trods af det, har Per formået at bevare troen, drivkraften og skaberglæden. I en leg med farver, form og
materiale, eksperimenterer han sig
frem til sine billeder.
Udstillingen abstrakte landskaber,
som kan ses i Mårslet Sognehus fra
18. april til 1. juni 2010, er en samling af akryl-malerier, hvor linie,
kurver, flader og farver mødes, og
spændende landskaber ses i dagens
lys og mørkets frembrud.
Der vil blive afholdt fernisering i
Mårslet Sognehus
søndag den 18. april kl. 11.15
umiddelbart efter gudstjenesten. Alle
er velkomne.
På vegne af Per Kondrup
Karin Madsen
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Hyggeklubbens
tur til Læsø
Tidligt op - og sent i seng!

MØDE I INDRE MISSION

MØDE I INDRE MISSION

Torsdag den 15. april kl. 19.30

’FÆLLESSKAB DER FAVNER’

får vi besøg af Peter B. Mikkelsen,
der er leder af International Kristen
Center (IKC) i Århus.

Onsdag den 28. april kl. 19.30

Trods de skæve tidspunkter for afrejse og hjemkomst blev heldagsudflugten til Læsø hurtigt udsolgt.

får vi besøg af Indremissionær Knud
Dalsgaard Hansen, Århus. Emnet for
denne aften er: ’Fællesskab der favner’.

Der har været enkelte afbud, så der
er nu oprettet en venteliste hos Else
Svendsen, tlf. 8693 6038 eller mail
else.svendsen@gmail.com

Allerede i begyndelsen, ved jordens
skabelse, gør Gud klart, at det ikke er
godt for noget menneske at være alene.

Tiderne er:

Vi har alle brug for at høre til, for at
blive favnet og for selv at favne.

Afrejse fra Sognehuset
Torsdag den 6. maj kl. 04.30
Hjemkomst til Sognehuset
Torsdag den 6. maj kl. 23.00.

Programmet kan ses på Mårslet
Kirkes hjemmeside under Mårslet
H y g g ek lu b ( h tt p :/ / ma a r s l e t kirke.dk/?p=245) eller i martsnummeret af Mårslet Bladet.
Husk at der ikke bliver opsamling
fra Kildevang!

Mandagscaféen
Efter det vellykkede arrangement
med billedcaféen den 8. marts, er
der igen ordinær mandagscafé
Mandag den 12. april kl. 9.30

Emnet for denne aften er hentet fra
Mattæus-evangeliet kap.25, v.35:
”Jeg var fremmed, og I tog
imod mig”.
Peter Mikkelsen vil ud fra dette
vers fortælle om Guds udholdenhed
baseret på de erfaringer, han gennem sit arbejde har gjort med den
forfulgte kirke.
Desuden skal vi høre om arbejdet
på IKC. Her afholdes gratis danskundervisning for folk uden cpr-nr.
Disse mennesker kan ikke deltage
på et officielt sprogkursus, og mange af dem er alene i dagtimerne og
kæmper meget med ensomhed. De
føler sig isoleret i deres nye land,
også selvom de er gift ind i en
dansk familie.

Vi vil prøve at give fællesskabet en
farve for på dén måde at få et billede
af det fællesskab, vi er med i. Er det
den lyserøde farve, er det den hvide
eller sorte farve, der passer bedst til
din opfattelse af det fællesskab, du er
en del af, eller er det gråt i gråt?
Mødet finder sted i Mårslet Sognehus og alle interesserede er velkomne.
Knud Dalsgaard Hansen er 54 år, er
gift med Konstance og har 3 voksne
piger.
Han er uddannet diakon og har arbejdet som Indremissionær i Fredericia,
København og Århus.

Peter B. Mikkelsen er 28 år, uddannet i historie og samfundsfag, er
gift og har to piger.

Cafeen i Sognehuset er åben fra kl.
9.30 til 11.00 med frisklavet kaffe,
te og rundstykker.

Han har været ansat i Indre Mission, som leder af IKC siden 2008.

Kom og få en hyggelig snak i samvær med andre fra Mårslet!

Arrangementet foregår i Mårslet
Sognehus, og alle er meget velkomne til at deltage i mødet.

Og så er det helt gratis!
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BABYSALMESANG
Hver mandag fra kl. 12.00-14.00

SOGNEHUSET I APRIL
Tirsdag den 6. april kl. 19.30
Foredrag ved Knud Lunderskov
Torsdag den 8. april kl. 14.00
Mårslet Hyggeklub - foredrag ved
Elsebet Errboe
Mandag den 12. april kl. 9.30
Mandagscaféen
Onsdag den 14. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Giv dig selv og din baby en anderledes musikalsk oplevelse i kirken!
Babysalmesang er rytmik for babyer
krydret med salmer, rasleæg og en
god svingtur.
For yderligere info om babysalmesang se www.maarslet-kirke.dk.

Torsdag den 15. april kl. 19.30
IM - foredrag ved Peter B. Mikkelsen (IKC)
Søndag den 18. april kl. 11.15
Fernisering i forbindelse med Per
Kondrups udstilling i Sognehuset
Onsdag den 21. april kl. 16.30
Minikonfirmandafslutning

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:
http://maarslet-kirke.dk

Onsdag den 28. april kl. 19.30
IM—foredrag ved Knud Dalsgaard
Hansen
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

Siden opdateres dagligt.

Find mere info om børneklubberne
på www.maarslet-kirke.dk

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
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
Inga Michels, graver (IM)
Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers
på kirkegården.
im@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Frøkærparken 68
Tlf. 8629 9395
els@maarslet-kirke.dk
REDAKTØR: Rakel Yde Olsen
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TMG - Nyt
Volleyball

Kom og spil volley-ball i TMG
Vi mangler lige dig
Vi er en blanding af gamle garvede og nogle som kun har en sæson eller to på CV’et. Hos os er der plads til alle, så
selvom du ikke har spillet siden folkeskolen, er det ingen hindring.
Har du overvejet at spille volley-ball, så kom endelig. I april måned kan du gratis få prøvet dine evner af og blive klar
til næste sæson.
Vi spiller
Mandag kl. 20.30 – 22
Yderligere oplysninger fås hos Claus Jacobsen 8672 17 28.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand og halhusansvarlig
Kasserer
Sekretær
Afdelingsrepræsentanter:
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Pétanque
Tennis
Volleyball

Kurt Kirkedal Laursen
Kent Pedersen

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

Gerda Svendsen
Anne Lund

86 72 25 80 gjs@tdc.dk
23 34 21 87 anne.lund@oake.dk

Steen B. Hansen
Claus Holm
Hans Jørgen Jørgensen
Jan Henriksen
Britt Skytte
Tino Hvid
Poul Nielsen
Henrik Breyen
Claus Jacobsen

20 32 12 28
86 29 86 16
86 29 74 24
86 29 74 05
86 72 19 19
89 38 11 41
86 29 00 42
86 29 83 22
86 72 17 28

steen@steenbhansen.dk
lundgaardholm@webspeed.dk
w.jorgensen@get2net.dk
reintoft@henriksen.mail.dk
Britt@tmggymnastik.com
tino.hvid@webspeed.dk
pouln@profibermail.dk
hb@melindascandinavia.dk

krusejacobsen@mail.dk
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Gymnastik

TMG gymnastiklov nr. 1:
ALLE HAR RET TIL GOD BEVÆGELSE HVER DAG !!!
Planlægningen af programmet
2010/2011 går meget snart i gang.
Vi har booket gymnastiksalen, og
gymnaster er der masser af.
MEN UDEN INSTRUKTØRER –
INGEN GYMNASTIK !
SPØRG VENLIGST DIG SELV:
• Går jeg rundt med en indre gymnast der trænger
til at komme i brug ?
• Har jeg lyst til at være i
godt selskab med nogle af
byens skønne unger hver
uge?
• Har jeg mod på at udfordre mig selv som instruktør ?
• Vil jeg være en del af en

•

•

velfungerende gymnastikforening ?
Vil jeg gerne på kursus
og lære mere hen over
sommeren/ efteråret,
så jeg er klar til at gå i
gang i uge 37?
Vil jeg ”forbedre” mit
CV?

Vi hører gerne fra dig, hvad enten du
er erfaren gymnast
eller ”bare har mod på at kaste dig ud
i opgaven”.
Er du fyldt 16 år og har lyst til være
en del af TMG i nogle år,
sørger vi for din gymnastikuddannelse med kursus 1 & 2.
Vi lover at hjælpe dig godt på vej
med kurser, hjælpeinstruktører, vej-

ledning fra DGI og opbakning fra
bestyrelsen.
Lad Mårslet blive en super gymnastik
-by!
Vi mangler hovedsagelig instruktører
til vores børnehold,
men vil gerne høre fra alle med en
indre gymnastik instruktør.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Kontakt til Britt Skytte :
86721919 / 50987996
eller
Mail: kontakt@tmggymnastik.com
Venlig hilsen
TMG gymnastik.

TMG GYMNASTIK OPVISNING
SØNDAG DEN 11. APRIL KLOKKEN 14 – 17 I TMG HALLEN

Kom og se hvad vores dygtige, lokale hold
har arbejdet med i denne sæson
indenfor både rytme- og springgymnastik.
Opvisningen sluttes af med flot gæ-

steopvisning af
150 elever fra Brøruphus Efterskole
Entré: 25 kr for alle over 16 år
Dørene åbnes kl 13:45

Vel mødt til en underholdende søndag.
TMG gymnastik bestyrelse
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Sommer-effekt -aerobics
i TMG gymnastik
Tid:
onsdage kl. 19:30-21:00
starter 7. april til 16. juni (begge datoer inklusive)
Sted: Skolens gymnastiksal
Pris: 300 kr

Tilmelding:
kontakt@tmggymnastik.com
Instruktør: Anna
Programmet består af 40 minutters
opvarmning og pulstræning
(inspireret af boksning og aerobics)

og 40 minutters funktionel muskeltræning for mave, ryg, lår, baller, arme og skuldre.
Vi slutter af med udstrækning.
Sommertræningen er for alle voksne
(fra 15 år), og du behøver ikke have
prøvet aerobics før.

Cykelmotion

Nu starter cykelsæsonen på landevejen
Mårslet Cykel Motion (MCM) har nu
planerne klar for sæsonen 2010.
Vi skal på træningslejr på Mallorca,
træningslejr i Harzen, køre cykelløbet Marmotten i de franske alper og
deltage i DCUs landsstævne på fyn.
Vi starter træningen søndag d. 28/3.
Herefter kører vi hver tirsdag og
torsdag kl. 18.00 og hver søndag kl.
9.00 med afgang fra halhuset i Mårslet. Tirsdag er den dag vi kører socialt. Dvs. efter samlet opvarmning (515 km.) deles vi i grupper efter tempo ( f.eks. en gruppe med 27 km/t og
en med 31 km/t) og distance (fra 40

til 80 km). Torsdag vil fortrinsvis
være speciel træning bla. i holdløb.
Søndag kører vi 70-100 km og laver
niveu opdeling, hvis der er behov for
det.
Vi vil også gerne have dig med. Mød
bare op til træning (på din racercykel) eller kontakt Hans Jørgen på tlf.
86 29 74 24 eller formand@maarslet.com.

ne uofficielle Mårslet mesterskab,
hvor alle kan være med, men kun én
kan vinde.
I år får vi også nyt tøj. Takket være
vores sponsorer får vi det til meget
rimelige priser.
Så tak til vores sponsorer: Bedemand
Riising, Djurslands Bank, Centrumturist, Hjem.dk, EgnsINVEST,
Kaae's fisk og Hvidevare terminalen.

Husk også vores traditionsrige træningsweekend på hjemmebane:
”Byriel Classic”. Den starter fredag
d. 23/4 med slaget på Peden: det åb-

Tjek vores hjemmeside:
www.maarslet.com
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Basketball

Koldt, ildelugtende og dyrt
”Jeg skal nok køre til det der basketball stævne”, skrev jeg til Tina. Tina
koordinerer ældste miniernes træning, kampe og stævner, og når nu
hun gider have alt det bøvl, er vi andre jo nærmest tvunget til at give en
hånd (eller en bil) med i ny og næ.
Alt for sent opdagede jeg, hvad det
var, jeg havde sagt ja til. Vi skulle af
sted søndag morgen, længe før solen
og normale mennesker står op. Og
ikke nok med det, stævnet forgik i
Viborg! Heldigvis kendte Gix vejen
til hallen, så ”vi andre kunne bare
følge efter”. Gix er en anden af de
der overskudsagtige forældre, der
altid stiller op, hvis ungerne har brug
for en træner, transport til stævner…
hvad som helst. Det viste sig så, at
Gix kører ret forsigtigt. Og naturligvis ekstra forsigtigt, når hun har
”fremmede” børn i bilen. Til gengæld kendte hun IKKE vejen til Viborg.
Men efter en hæsblæsende tur på de
jyske veje (på et tidspunkt på motorvejen tror jeg, vi rundede 60) og et
par gange rundt om Viborg Domkirke, nåede vi frem til hallen. For øvrigt i god tid inden første kamp. Der
var vel cirka 10-12 grader i hallen.
En ideel temperatur, når man skal
afvikle et hav af kampe på 3 baner,
og samtidig ret godt til at dybfryse
forældre/tilskuere. Den polaragtige
temperatur forhindrede for øvrigt
ikke hallen i at stinke af teenagesved
og sure sokker. Nå men ungerne (9
drenge på cirka 10 år + Frida) kastede sig ud i første kamp. Det blev et
drabeligt opgør mod de lokale helte
fra Viborg. TMG endte med at vinde
og vi forældre endte med at klappe
os til varmen. Ungerne vandt ikke
mindst fordi Omeed (ungernes træner) af en eller anden mærkelig
grund forstår at få ungerne til at gøre,
hvad han siger. Omeed går i 1.G. på
Marselisborg gymnasium, men finder

alligevel tid til at træne ungerne flere
gange om ugen og bruger altså også
sine weekender på at tage med dem
til Viborg og andre spændende steder. Ungdommen nu til dags?!

Naveed i flot lay-up
Der var laaang tid til næste kamp,
men der var gratis forældrekaffe og
rundstykker og sådan en omgang
smager som bekendt ekstra godt, når
den er forbeholdt forældrene. Sikkert
fordi det så er meningen, at børnene
skal plage sig til uanede mængder af

på.
Det var en flok lidt overgearede
drenge, der lavede telefonfis med
pigerne fra klassen hele vejen hjem
fra Viborg. Det er vel ok at være lidt
oppe og køre, når man lige har vundet både pokal og guldmedaljer.
Du ringer bare, hvis du skal bruge en
bil en anden gang Tina. Det var
egentlig en ret god dag i Viborg. Og
hvis jeg så husker at tage en ekstra
trøje på næste gang, smører en lidt
større madpakke og Gix IKKE får
lov til at vise vej - ja så tror jeg faktisk, det der basket-ball kan blive
næsten vanedannende.

Ældste Mini Drenge med flot pokal

Så blev sejren fejret med Slush-ice
pommes frites, slik og slush ice.
Det lykkedes for øvrigt, for hvem
kan sige nej til en flok unger, der
vinder den ene kamp efter den anden,
med godt spil, fight og sammenhold.
Pludselig skulle ungerne spille finale,
og vi forældre havde vi brugt det meste af en hel dag i en kold hal i Viborg. Uden at kede os ret meget. De
andre forældre er nemlig faktisk ret
søde at snakke med og så var der jo
de spændende kampe at varme sig

Medalje overrækkelse og den stolte
træner Omeed

kh Svends far
Per Schouby
Fotograf: Shadman Neghabat
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Tennis

Tennis – sommerens sjoveste sport
Igen i år har DU – ja, lige dig ! – mulighed for at dyrke sommerens sjoveste sport !
TMG Tennis har det dejligste anlæg,
med et fint Klubhus, 4 gode baner,
plads og tid til hygge samt masser af
glæder og udfordringer.
Er du øvet, så er der masser at spille
med : vi har en opslagstavle til nye
medlemmer som søger en makker,
og stævner, samt træning hvor du
kan møde andre og finde nye udfordringer.
Er du nybegynder, har vi træning
(gratis !) hver søndag og et ”dropind” hver uge, hvor nye og gamle
medlemmer mødes til fælles spil.
Er du ung, har vi ungdomstræning
(også gratis !).

Kom til vores standerhejsning :
Lørd.d. 1.maj kl 13.00
Og vær med til årests første spil og/
eller får yderligere informationer !
Vi er en frivillig Klub, så banerne
klarer vi selv : det gør også kontingentet billigere, samtidig med at det
er rigtigt hyggeligt !
Vær derfor med til at klargøre baner
Lørd.d. 17.april fra kl
10.00 (kom NÅR du kan !)
Vi tager også søndagen med ,
til gengæld giver Klubben

mad og drikke !
Det er ikke svært, og alles
evner og hænder kan bruges :
kom som du er !!!
…
I løbet af april kommer der flere informationer om sæsonens aktiviteter
og tilbud, samt om kontingent og
øvrige vilkår : kontakt ellers bestyrelsen ved Henrik Breyen
(hb@melindascandinavia.dk).
Tennis er sporten hvor du virkelig
kan udfordre dig selv og samtidig
have det sjovt : sommerens hit med
bolden… !
Vi glæder os til at se dig
TMG Tennis

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Donation til MultiHal i Mårslet
Mona Dybvad havde i seneste nummer af Mårslet Bladet et indlæg om
øremærkning af indsamlede beløb til
MultiHallen, og ikke til motionsafdelingen i TMG.
Det kan jeg kun være enig med dig i
Mona.
Det midtvejsprojekt, der er startet nu
drejer sig om en aktivitet, der også
vil blive udfoldet i den kommende
MulitHal, og som vil give et væsentligt bidrag til huislejen – og måske
endda etableringen af MultiHallen.
Det er meningen, at motionsafdelingen skal hvile i sig selv. Opstarten
kommer til at koste 6 – 900.000
(afhængig af løsningsmodel). De
penge skal findes gennem lån i DGI
og TMG. Men netop lån. Den nye
afdeling skal selvfølgelig betale pengene tilbage, men den skulle også

gerne være så rentabel, at den kan
komme med et væsentligt bidrag til
etableringen af de nye motionsfaciliteter.
De penge, som TMG låner til motionsafdelingen vil formentlig delvist
skulle hentes fra de penge, TMG har
afsat til MultiHallen – men det er vel
også OK. Det har jo hele tiden været
meningen, at dele af MultiHallen
skulle gå til disse aktiviteter.
De penge der er indsamlet er øremærket. Men til alle aktiviteter omkring MultiHal. Ikke til specielle dele.
Hvis der er andre dele af MultiHallen, vi kan starte op nu er det absolut
også interessant.
Politikken om tilbagebetaling er stadig (som der står på MultiHal.NU):

” Beløb på mindst 5.000 kr. kan betales tilbage, forudsat de er navngivne.
Nogle større bidrag kan være givet
under forudsætning af et bestemt
projekt, men de vil i så fald være
specificerede, og kan derfor betales
tilbage.”
Og:
” Såfremt MultiHallen ikke bliver til
noget i første omgang, bliver pengene brugt til et mindre projekt med
henblik på at opfylde visionen senere. Såfremt, projektet, TMG og Fællesrådet, alle opgiver, skal pengene
bruges til almen idræt, kultur og oplevelser i Mårslet efter bestemmelse
af TMG og Fællesrådet.”
Venlig Hilsen
Kurt Kirkedal Laursen
Formand for TMG
og MultiHal styregruppen.
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Frivillige instruktører klar til motionscentret
Mere end et dusin mårslettere tripper
for at tage imod brugere af byens
kommende foreningsbaserede motionscenter. Når centret som forventet
indvies i efteråret, bliver det første
reelle etape frem mod etablering af
Mårslet Multihal.
Indtil da har mindst 15 borgere sagt,
at de er helt med på at bruge to lange
weekender på at uddanne sig som
instruktører i enten fitness- eller spinningtræning umiddelbart efter sommerferien.
På et møde for de instruktører, der har
meldt sig til den ulønnede opgave, var
gejsten usvækket siden det offentlige
møde om motionscentret. Alle fik
fortalt, om de var mest til maskininstruktion eller spinninginstruktion. De
fik også talt om de forventninger, en
motionsbestyrelse kan have til dem,
og om de forventninger, de selv har til
omfanget af deres træning.
”En instruktør er primært en vejleder i
brugen af maskinerne og en rådgiver
om den korrekte træning”, lød det fra
Jens Svendsen.
Han pegede også på, at det bør forpligte den, der har tilmeldt sig som
instruktør, til at være instruktør i en
længere periode, måske et år. ”Når de
nu får en grunduddannelse for at være
med”, som han udtrykte det.
Den holdning bakkede andre op bag.
De fremmødte var også enige i, at der
skal være plads til alle til træning
uanset niveau og form. Derfor skal
instruktørerne også have lyst til at
tage sig af hele bredden blandt brugerne.
Instruktører træner heller ikke selv i

En stor flok mårslettere er klar til at være frivillige instruktører i det kommende motionscenter (Foto: Steen Bille)

de tidsrum, hvor de fungerer som instruktører. Uanset om de hjælper seniorer om formiddagen, unge om eftermiddagen eller voksne om aftenen.
Hvor meget tid ugentligt, de skal bruge på instruktøropgaven, blev ikke
slået fast. Men i hvert fald en time om
ugen skal alle kunne sætte af således
at motionister kan hente råd hos en
instruktører op til fire gange om ugen
i nogle tidsrum, der rækker fra f.eks.
17-19 eller 20.
Der er stadig plads til flere interesserede instruktører, især til spinningtræning. Her har fire foreløbigt meldt sig
klar, men to-tre mere vil være en fordel. Det giver mulighed for at danne
flere hold for den meget populære

træningsform.
Det foreningsbaserede motionscenter
er således nået langt: Foreløbigt 15
instruktører er klar til at tage en
grunduddannelse over 40 timer. En
motionsbestyrelse er klar med seks
medlemmer.
Vi i motionsudvalget indhenter i øjeblikket tilbud på pavilloner til at huse
motionscentret. Vi er også ved at afgøre den endelige placering så tæt ved
HalHuset som muligt. Det skal kæde
aktiviteter i hallen, HalHuset, skolen
og motionscentret tæt sammen.
Steen Bille,
medlem af motionsudvalget
bag motionscentret
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AKTIVITETER I APRIL 2010
Tirsdag d. 6. april:
Indkøbstur (husk tilmelding)

Fredag 23. april:
Syng med Johan Herold kl.14.00

Obs dato!
Onsdag d. 7. april:
Gudstjeneste kl. 14.00

Mandag d. 26. april kl.14.00:
Smartex mode og modeopvisning.

Obs dato!
Torsdag d. 8. april:
”Tag selv bord” kl. 11.30
Tema: Diabetesvenlig kost.
Pris 50 kr.

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 17.00 samt 1. lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00
1. tors. i mdr. serverer caféen på Kildevang ,,Tag selv
bord”
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,-

Søndag d. 11. april kl. 14.00
Bankospil

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

Mandag d. 12. april:
Lene Riis underholder med harmonika kl. 14.00.
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 86 76 29 00
Onsdag den 14. april kl. 19.30 holder Venneforeningen for Kildevang en hyggeaften med underholdning af harmonikaspilleren Heide Steg med udgangspunkt i ’Plante smil og plante solskin’.
Der kan købes kaffe med brød. Pris 25 kr. Der vil også være mulighed for et spil amerikansk lotteri.
På gensyn
Venneforeningen
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Mårslet Byfest 2010 - Har du noget nyt?
Mårslet Byfest søger nye tiltag .
De faste punkter fortsætter stort set som sidste år men!!!!!!!!!!
Undertegnede har igen i år påtaget sig at koordinere arrangementerne til byfestprogrammet.
Jeg vil i samarbejde med Mårslet Bladet - Juli/August nummeret - sørge for at der vil komme et program i alle postkasser
Deadline til Mårslet Bladet er jo den 10. juni 2010 så hvis der er nogle der brænder for at sætte noget nyt i gang, som
skal med i programmet, så mail eller ring til mig.
John Johansen – telefon 86 29 88 88 eller johnjohansen@youmail.dk
Men det skal dog senest være søndag den 6. juni ☺
Jeg fik en lille flot hilsen fra Kaj Christensen (TAK for det) der fortalte at vi altid har holdt byfest i uge 33, denne lille
detalje havde jeg, (som ny koordinator) overset, så derfor kære venner:
Byfesten datoerne er altså herefter :
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

den 18. august
den 19. august
den 20. august
den 21. august
den 22. august
John Johansen
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MÅRSLET
EGNSARKIV

Damptog på
Mårslet Station

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 husstandsmedlemskab - 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. 14. og onsdag d. 28. april
begge dage fra kl. 16:00 - 17:30
(Indgang fra skolens parkeringsplads
på Obstrupvej)
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for en
snak, tegning af medlemskab, salg af
hæfter og evt. modtagelse af arkivmateriale eller andet.
Se også Egnsarkivets hjemmeside på
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet

Lokomotivet på billedet (HV3) er blandt de kraftigste lokomotiver, som er
blevet bygget til de danske privatbaner. Det er bygget til Horsens Vestbaner
(HV), men blev ikke meget benyttet, efter at HV i 1953 fik diesellokomotiver.
Det blev efter HV's nedlæggelse i 1962 solgt til Horsens-Bryrup-Silkeborg
Jernbane, og blev som HBS L 205 opstillet foran restaurationstoget på Vrads
station. Efter denne banes nedlæggelse i 1968 blev lokomotivet solgt til skrot i
Odense, men en privat køber reddede det i sidste øjeblik. I 1969/70 blev det
istandsat af en arbejdsgruppe i Nørresundby, hvorefter det indtil ca. 1990
kørte en stor del af Mariager Handest Veteran Jernbane's (MHVJ) damptog.
I 1990 blev lokomotivet taget ud af drift for en særdeles omfattende reparation, som så - inden det igen blev ”næsten som nyt” - tog omkring 13 år.
Billedet stammer sandsynligvis fra en ”gæsteoptræden” fra Mariager Handest Veteran Jernbane en majdag i 1977.
Læg mærke til at der kun er grus mellem svellerne, hvor der i dag er skærver. I baggrunden over det frie spor skimtes den nu nedrevne fodgængerbro
ved Mølleparken.
(Originalbilledet opbevares i Egnsarkivet)

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, tlf. 8629 2680, eller Hans Møller, tlf. 8629 0295.
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Tidligere rådmand indtræder på ny i kulturel regi
Ved årsskiftet til 2010 indtrådte forhenværende Århus Borgmester og
kulturrådmand Flemming Knudsen i
Vilhelmsborg Festspils fondsbestyrelse.
Efter lang tids overvejelse, besluttede
Flemming Knudsen at indgå i Vilhelmsborg Festspils bestyrelse, og
siger:

”Jeg har efter lang betænkningstid
sagt, at jeg først ville indtræde, når
jeg har forladt Århus Byråd, for ikke
at blande tingene sammen.”
Vilhelmsborg Festspil glæder sig
over, at den tidligere kulturrådmand
har lyst til at prøve kræfter med Fest-

spillet, og håber at hans tidligere erfaringer som frivillig idrætsleder gennem 30 år, kan være med til at forbedre og udvikle Festspillet. Forventningerne til samarbejdet er store fra
Vilhelmsborg Festspils side, hvor en
yderst tilfreds formand, Niels Thorsen, udtaler:
”Mine forventninger er, at Flemming
Knudsens store erfaring og kendskab
til kulturlivet og kulturpolitikken, vil
kunne gøre en forskel. Han vil være
en stor hjælp for bestyrelsen i det
daglige arbejde. Samtidig er hans
interesse for Vilhelmsborg Festspil
stor. Flemming har ikke sagt ja til
bestyrelsesposten, bare fordi vi har
spurgt ham - han har sagt ja, fordi
han meget gerne vil og har ægte interesse for festspillet.”

Flemming Knudsen udtaler selv om
sin plads i Vilhelmsborg Festspils
Fondsbestyrelse;
”Jeg håber, at jeg - sammen med de
øvrige bestyrelsesmedlemmer - kan
gøre betingelserne bedre for de mange ildsjæle og for publikum.”
Flemming Knudsen indtræder i stedet
for tidligere formand Hans Lund.
Hans Lund er dog stadig tilknyttet
Festspillet, dog ikke i bestyrelsen,
men, som han selv siger:
”Jeg kan slet ikke lade være!”
Vilhelmsborg Festspil glæder sig til at
se det nye bestyrelsesmedlem i aktion
fra sæson 2010, når der til sommer
opsættes den danske musical Midt om
natten. Læs mere om Festspillet på
www.vbf.dk.

Yderligere informationer og henvendelser fra pressen henvises til PRansvarlig Kirstine M. Bauning på tlf.
26 80 59 87 eller via mail
kmb@vilhelmsborgfestspil.dk. Se
også www.vbf.dk
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Fra det forsvundne hus
Langs Obstrupvej lige nedenfor Mårslet Kirke, ser man en trappe bygget
ind i stendiget langs fortovet. Denne
trappe fører op til en ganske lille
plads, der ligger nedenfor kirkegården. Hvis man ikke lige ved det, ville
man ikke tro, at der på pladsen her
engang har ligget et hus, hvis indgangsdør var placeret lige ovenfor
stentrappen. Huset findes ikke mere.
Kun stentrappen op til det er bevaret.
Provst Thøger Rugholm købte huset
1942, af den daværende ejer, Anders
Andersen – også kaldet Bud-Anders –

Det forsvundne hus foran kirken.

af lærer og kirkesanger N.J. Laursen
Nordvig. De boede i Mårslets gamle
skole, hvor der i dag er Borgerhus.
Fortællingen handler om to personer,
der boede i det nu forsvundne hus.
Gamle folk

Budanders’ hus med bland andre købmand Siig på trappen, ca. 1935

til nedrivning for 2.500 kr. Stedet bliver aldrig bebygget mere, for provst
Rugholm fik i 1952 lagt en fredning
på grunden med klausul om, at arealet
"ikke må bebygges, midlertidig eller
vedvarende, ligesom der ikke på arealet må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, telefon- og
telegrafmaster eller lignende, og ej
heller opsættes skure, udsalgssteder,
isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande."
Men huset har ligget der. Dets historie og dets menneskers historie kan en
fredning heldigvis ikke fjerne.
Nedenstående er en artikel af Johanne
Kristensen, bragt i Østjysk Hjemstavn, 1970. Johanne Kristensen er
født og opvokset i Mårslet som datter

Af Johanne Kristensen
De hører med til mine barndomserindringer i 1890’erne, de to gamle, og
byen er ikke rigtig den samme, siden
de gik bort. Det er Jens Staldkarl og
Pindehuggerkaren, jeg mener.
Alle i sognet kendte dem, de havde
med rig og fattig at gøre, og snart
havde en, snart en anden ærinde ind
til Jens, for han var graver på kirkegården, skulle ringe til begravelser og
kime til bryllupper og de store højtider, og Karen var hans kone, hun passede gravene og fulgte Jens i tårnet,
når klokkerne skulle røres. Der stod
hun så og spejdede ud af glamhullet
for at ”vinke af” i rette tid.
Det var vanskeligt at forstå, at de to
nogensinde havde været unge, vi børn
kunne i hvert fald aldrig rigtig tænke
os det; og dog havde både Jens og
Karen været godt med ”dengang i
ungdommen”. Det fortalte de selv.
Jens gik ved stok, han var dårlig til
bens og svinglede stærkt med hele
kroppen, men det havde ikke været
sådan altid, det fortalte han mig engang, da han stod på legepladsen og
savede favnebrænde for far, og jeg
sad ved siden af med en pose til at
samle noget af al den dejlige savsmuld i.
”Nej, dengang jeg var ung”, sagde

han, og det lyste næsten lidt op i hans
furede ansigt ved tanken, ”da var jeg
til legestue og dansede den hele nat,
og jeg rørte mig godt, så jeg var varm
og svedig. Tidligt om morgenen blev
jeg så sat til at holde på et par heste,
som stod forspændt. Jeg var jo staldkarl. Der stod jeg så et par timer, og
det var koldt. Så fik jeg gigtfeber, og
siden den tid har jeg måttet bruge
stokken”. Og Jens satte atter saven i
gang.
Gamle Jens og Karen boede i et lille
bitte bindingsværkshus lige op til kirkebakken mod sydvest mellem vejen
og bækken. Det var noget af en
skrammelkrog, det strøg af byen. Derhen slængtes alle gamle rester af fordums herlighed. Ned over bakken lå
gamle, visne kranse, her lå stumper af
perlekranse med lange, sorte og hvide
glasperler, og her kom metalkransene
hen, når alt det grønne var gået af
palmebladene, og de hvide roser var
rustede. Visne granris lå, som de var
kastet ud af kirken efter det sidste
bryllup, og gamle mindesmærker,
mest af træ, stod skrøbelige og lænede sig op mod den høje, mosgroede
kampestensmur, der omgav kirkegården.
Det var den udsigt, de havde fra det
lille hus; men de var så fortrolige med
alt det, og ”et sted skulle skramlet jo
være”. Det samme sagde Karen hjemme i sit eget hus, når fremmede kom
ind ad døren. Der var kun lidt plads,
og alle vegne var der fyldt op med
skrammel – de underligste remedier,
hvis anvendelse man kunne have van-
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skeligt ved at hitte ud af.
Traf man så Karen snavset og laset,
som hun tit var, så viskede hun bare
en stol af med sin flade hånd, idet hun
sagde: ”Ja, her ser jo lidt sært ud, men
hvad – et sted skal man jo have sin
skrammelstue”.
Karen havde også skrammel i hele
huset, men nogenlunde så der dog ud
i ”stuen”. Der stod sengen med blårgarnslagner af en egen ubestemmelig
farve. Ved samme side stod dragkisten, et gammelt ærværdigt møbel,
med en hel udstilling af kopper og
vaser, alt sammen sværtet af røg fra
den gamle kogekakkelovn med ornamenter på. Over dragkisten hang et
par billeder i glas og ramme, men
glasset var knækket på det ene, og
begge billeder var så medtaget af røg
og os, at man kun skimtede nogle
skikkelser i røde og blå kapper. Så
vidste jeg, det var billeder fra bibelhistorien. Ved vinduet stod et lille bord,
der altid såvel som vindueskarmen
omtrent var fyldt med tomme flasker,
glas uden fod, tomme garnruller og
andet af den slags.
Her i stuen levede de to gamle deres
liv – her og på kirkegården. Den var
deres verden, og den gjorde Jens til
filosof. Det var en oplevelse, når jeg
som barn kunne smutte op ad bakken
og sætte over kirkegårdsmuren, hvor
den var lavest, og så træffe enten Jens
eller Karen, som næsten altid gik og
puslede derinde. Stod Jens og gravede
en grav, var han meget omhyggelig
med at vise mig de ben, der fulgte
med jorden op, og så gav han sine
forklaringer, så al uhygge forsvandt
fra mig, og jeg blev meget interesseret. Engang tog han et helt dødningehoved på skovlen, kastede det forsigtigt op ved siden af mig og sagde:
”Det er af et ungt kvindfolk”. Jeg stirrede på den gullige hovedskal med de
tomme øjenhuler og den grinende
mund og forstod ikke, hvordan Jens
så sikkert kunne vide det. Jens kunne
vist læse mine tanker, for lidt efter
kom den forklarende bemærkning:
”Hun har jo alle tænderne”. Ja, selvfølgelig. Dengang var alle ældre jo
tandløse, og gebis var en meget sjælden og foragtet ting.
Når så Jens ikke havde mere at fortælle, kunne jeg finde Karen et sted i
nærheden, hvor hun lå og pillede vis-

sent løv og græsstrå op fra et gammelt
gravsted. ”De kan ellers tro, det var
en god kone, hende der ligger der”,
kunne hun så sige uden anden indledning. Det var det mærkelige ved Karen, at hun sagde ”De” til alle, også til
småpiger som mig i kort kjole, og det
gjorde noget til, at jeg, når jeg snakkede med Karen, følte mig meget
voksen og fornuftig. Og så fik jeg
historien, om dengang Karen fik tvillingerne. Karen havde haft mange
børn, men tvillinger var der dog kun
kommet en gang, og da kneb det også
at få nok til de mange munde. Så var
det, at den gode kone, hvis grav Karen nu puslede om, kom og hjalp.
Karen måtte hente mælk hos hende,
så tit hun ville, og det gjorde hun så –
gik med sin krukke, når tvillingerne
sov, og de sov, lige til hun kom igen.
Karen mente som så: ”Vorherre passer nok på dem”. Karen sagde aldrig a
eller jeg til sig selv, men nævnte sig
ved sit navn. ”Ja, det var endda en
god kone”, kom det lidt efter igen.
Karen var langt inde i sine egne tanker.
Det skete gerne forud for hvert bedre
bryllup, at Karen stillede hos
”degnemadammen” – min mor – og
bad om at låne ”tæppet”. Der kunne
kun være tale om et, for vi ejede kun
det lille kønne tæppe, der lå under det
ovale bord i vor pæne stue. Og for det
meste ville Karen også gerne have et
par potteplanter, helst grønne bladplanter. De blev så stillet på hver side
af tæppet foran knæfaldet i kirken på
et lille trebenet pindestativ.
Var det ved vintertid, så der ikke
fandtes blomster til at pynte kirkestolene med, vidste Karen råd for det. En
grankvist blev sat i hver stolegavl,
den blev pyntet med en strimmel rødt
stof, vistnok gammel flagdug, der var
klippet pænt med takker i kanten. Så
syntes jeg, kirken var fin, og ikke så
få brudepar har i tidens løb stået på
degnemadammens tæppe i Mårslet
Kirke.
Og årene skiftede med regn og sol,
med blæst og med frost, og alderen
tog det ene slemme tag efter det andet
i de to gamle. Karen begyndte at
skrante, hun var også ældst – syv og
firs, sagde hun selv i de sidste år. Hun
kunne ikke rigtig hitte rede i det mere.
Når Karen så var syg, blev jeg af og
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til sendt om i den lille stue med en
portion god mad. For det meste var
hun oppe, når jeg kom, men jamrede
sig svært; Karen havde så ondt, så
ondt, og kunne slet ikke tåle at stege
flæsk nu, for osen satte sig fast for
brystet. Men når så Karen fik maden
hældt op i et fad eller en krukke, så
hjalp det på humøret, og så krøb hun
gerne til sidst halvt ind under sengen
og hentede 3-4 gamle, snorkne æbler
frem. De var lige så rynkede som Karen selv. ”Dem skal De ha’, og sig så
mor tak fra Karen”. De æbler var de
eneste, jeg ikke kunne spise, før de
var skrællet ordentligt.
Karen kom til at ligge rigtig til sengs,
og så besøgte præsten hende; men
hun ville ikke høre tale om at dø.
”Karen vil helst leve. Karen vil helst
op igen”, sagde hun. Hun kom også
op for en kort tid, men den dag kom
alligevel snart, da Karen måtte sige
farvel til Jens og alle gravene. Hun
blev gemt deroppe i sin egen have,
som hun havde plejet så trofast; og
Jens tog en af de bedste af de gamle
trætavler, der stod ved kirkegårdsmuren, malede den pænt med perlegrå
farve og satte Karens navn, fødselsdag og dødsdag derpå med store, skæve bogstaver. Nogle få år overlevede
Jens hende, men hans kraft var brudt,
og en anden overtog hans arbejde.
Så blev der også en dag gravet grav til
ham, og sidst jeg var hjemme og gik
kirkegården rundt, så jeg – blandt så
mange nye – også begge de to gamles
grave. Men nu var træpladen borte. I
dens sted stod en pæn sort, poleret
granitsten med begges navne i guld.
Den sten havde Jens bestemt skulle
stå der, for penge havde de trods ydre
fattigdom. Men den passede så dårligt
til mit minde om de to gamle. Den
gamle træplade med de krogede bogstaver talte meget bedre om dem.
Vil du vide mere om det forsvundne
hus kan det anbefales at læse ”23 lokalhistoriske artikler fra Mårslet
Sogn” af Hans Møller, 1992. Hæftet
kan købes på Mårslet Egnsarkiv, hvor
du også er velkommen til at henvende
dig , hvis du har billeder, erindringer
eller historier om det forsvundne hus
og dets beboere.
Af Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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Malling & Schmidt ”flytter” til Odder
Efter 1 ½ års samarbejde med Den
Økologiske Have i Odder, ønsker parret bag Malling & Schmidt, Rikke
Malling og Thorsten Schmidt, at styrke samarbejdet med haven. Restauranten rykker mod syd i sommerperioden i ugerne 31 t.o.m uge 39 (se kalender på www.mallingschmidt.dk )
hvor der bliver mulighed for at opleve
restauranten ”Malling & Schmidt”, at
deltage i forskellige workshops , og at
afholde fester f.eks. det ultimative
unikke bryllup.
”Vi gør det for at rykke tættere på
naturen i denne pragtfulde periode,
hvor haven står smukkest. Uanset
hvor man befinder sig i verden, er
glæden ved friske råvarer altid stor og
giver gode mavefornemmelser. Den
Økologiske Have er for mig et sted,

hvor vi skaber mangfoldighed i råvarernes udvalg, genopfrisker og dyrker den glemte viden”. Forklarer
Thorsten Schmidt som er en af Danmarks ildsjæle bag fremmelsen af det
Nordiske køkken. Han kommer til at
stå for havens forskellige workshops
og kokkekurser, som f.eks. ”Mad
over Bål” og ”Bagekurser”
Det bliver Rikke Malling som kommer til at stå i spidsen for bryllupsfesterne med væksthuset som rammen.
””Bryllup i naturen” bliver temaet til
sådan en fest, og jeg glæder mig meget. Fri for suppe, steg, is og guldglimmer, i stedet får mine kollegaer
og jeg muligheden for at skabe rammerne for et unikt, smukt og naturligt
bryllup – helt som det er oppe i tiden.
Bordene bliver pyntede med blomster

fra haven og natmaden kunne f.eks.
blive tilberedt over bål. Naturen, råvarerne, og vinene bliver sat i fokus.
Vores største udfordring og mål lige
nu, er at finde modige brudepar som
har lyst til at prøve noget nyt og anderledes. og så håber vi selvfølgelig
bare på godt vejr.”, slutter Rikke Malling.
Rikke Malling og Thorsten Schmidt
har indtil videre aftalt datoer på seks
Bryllupslørdage sommeren over. Derudover vil det i ugerne 33,34,35 og
36 være muligt at opleve Gourmet
restauranten Malling & Schmidt i
naturen, samtidig med at de to ”City”
restauranter Malling & Schmidt og
Nordisk Spisehus holder åbent med
normale åbningstider.
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