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Ren by året rundt

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Når du, kære læser, ser disse linjer, vil den fine tradition med en Hold
Mårslet Ren Dag være overstået for i år. Af hensyn til deadline er lederen
her skrevet før den gode dag den 18. april, så det præcise forløb er selvfølgelig ukendt i skrivende stund. Men hvis alt er gået som det plejer, har
en pæn mængde brave mennesker brugt et par timer på at indsamle henkastet papir, fladtrampede øldåser, rustne cykellig og hvad der ellers findes
af efterladenskaber ved byens indfaldsveje, stier og fortove.

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

Resultatet er blev-et en dejlig forårsren by. Et flot stykke miljøarbejde er
udført, samtidig med man atter må undres over at der er brug for en fælles
rengøringsdag. For hvis bare alle opførte sig ordentligt i hverdagen og
lagde sit skrald i de dertil indrettede skraldespande, så var Hold Mårslet
Ren Dagen overflødig, og byen var dejlig ren året rundt.

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

En talemåde indenfor miljøbevægelserne siger Tænk globalt – handl lokalt. Vi kan formentlig alle opføre os blot lidt mere miljøvenligt end vi
plejer, der hvor vi har vores hverdag. Vi kan give et lille bitte nøk hen
mod en renere og mere bæredygtig verden ved f.eks. at køre på cykel i
stedet for i bil når vi skal rundt i Mårslet, huske at slukke lyset efter os,
lade være med at bruge sprøjtemidler i haverne og måske droppe en af
årets flyrejser.

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

Hvor meget vi vil gøre for miljøets skyld, det er og skal være et individuelt valg. Hver især må vi finde vores egen balance mellem at gøre det gode for miljøet og det gode for os selv. For nogen er det nemt og måske ligefrem en fornøjelse at leve meget miljøvenligt. For andre er det meget
lidt der skal til før det bare bliver for bøvlet og besværligt med de der miljøhensyn.

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

Bjødstrupvej 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 54 99
Fax: 87 36 07 23
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Man skal være ekstremt varsom med at gøre sig til dommer over hvordan
andre mennesker skal opføre sig, også når det gælder miljøet. Men én ting
kan da for pokker ikke være så svært at det kan genere nogen – nemlig at
lade være med at smide sit skrald på fortovet eller i grøftekanten. Det må
være muligt at holde byen ren året rundt, hvis alle vil. Det eneste dårlige
ved den løsning ville være at vi så ville gå glip af Hold Ren Dagen som
altid er en god oplevelse med hygge og fællesskab omkring en nyttig indsats. Men det kommer nok heller aldrig så vidt at rengøringsdagen bliver
helt overflødig. Så der er god grund til både at huske at lade være med at
smide med sit affald og deltage i næste års Hold Mårslet Ren Dag. Både
for sin egen, for byens, for miljøets og for hyggens skyld.
Per Henrik Hansen
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Stort og småt fra Fællesrådet
Forskønnelse af Mårslet Midtby
Som en start på arbejdet med at få forskønnet området mellem kirken og OKtanken samt butikstorvet vil Jens Thomsen kontakte menighedsrådet, Centerforeningen og den gamle bydels beboerforening. Formålet er i første afgang at aftale
et fælles møde og efterspørge ideer til
forbedring af området.
Nuværende og kommende stier
Trampestiudvalget (ved Jacob Lind) har
fået bevilget 3000 kr. til materialer til en
ny bro, hvor Trampestien går over Giber
Å. Den gamle bro kunne ikke klare vinterens strabadser.
I FU er der ikke stemning for at prioritere
den cykelsti fra Nymarks Alle til Mårslet
Byvej som blev foreslået på repræsentantskabsmødet. Men forslaget vil komme
med i den kommende debat om en helhedsplan for Mårslet hvor alt kan komme
i spil.
Derimod vil vi prioritere stier langs Be-

dervej til Vilhelmsborg og langs Langballevej til Langballe. FU vil også arbejde
for træer langs cykelstien til Testrup.
Ny plan for den kollektive trafik
Århus Kommune har sendt et forslag til
helt ny plan for bybusserne i offentlig høring. Der er lagt op til store ændringer
med nye såkaldte A-busruter. Med afgange mindst fire gange i timen i dagtimerne
skal de bringe passagererne hurtigt frem
og tilbage mellem centrum og forstæderne.
Men de nye busser omfatter ikke Mårslet – 10’eren skal fortsætte som hidtil,
blot uden at køre ind gennem Hørret by,
og en anden rute fra Oddervej til centrum.
Sådan er i hvert fald kommunens foreløbige plan.
Det er vi ikke tilfredse med i FU, og vi
har arrangeret et offentligt møde med
kommunens trafikplanlægger Rigmor
Korsgaard. Efter mødet vil vi skrive et
høringssvar. Begge dele er sket, når disse

MÅRSLET FÆLLESRÅD
linjer læses.
Fællesrådets rolle
FU vil på sit møde i april diskutere sin
rolle i forhold til Århus Kommunes strategi for borgerinddragelse, kaldet Århusmodellen. Vi skal sætte os ind i de forventninger som kommunen har til os, og
finde ud af hvad vore egne ambitioner og
forventninger er i forhold til kommunen
og borgerne i Mårslet.
John Engelbrechtsen og Per Henrik er
tovholdere på dette arbejde.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2010
I år 2000 kom der en aftale i stand
mellem nogle Mårslet-borgere og
Nordea om at genoptage udnævnelsen
af en mand eller kvinde til

Udvælgelsen blandt de indstillede
(kun nye nominerede medtages) foretages af en komite med de seneste 2
prismodtagere samt lederen af Nordea
Mårslet.

Årets Mårslet Borger

* Erik Damgaard fra Nordea i Mårslet
Kåringen finder sted Pinselørdag den
22. maj 2010 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet.

Komiteen består i år af:
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv,
ulønnet indsats for byen, en forening,
klub eller andet til glæde for børn,
unge eller ældre.

* Kaj Christensen som modtager af
prisen i 2008
* Jacob Lind som modtager af prisen
i 2009

Begrundede indstillinger sendes eller
indleveres til Nordea, Hørretvej 10,
8320 Mårslet senest den 17. maj
2010.
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Ministerbesøg på Tandergård den 29. April
Der vil være rundvisning for ministerholdet i stalden og efter gennemgang
af bioenergianlægget vil der være
korte indlæg om bioenergi.
Pressen er også inviteret med, men
p.g.a. den store interesse for besøget
er der begrænset deltagerantal, men vi
er så heldige at vi på Mårslet-baldet
og fra Mårsletwebben deltager med 2
personer.

For godt et år siden var der åben stald
på Tandergård, og svineproduktionen
er kommet godt i gang og dermed er
der også kommet gang i gårdens biogasanlæg. Biogasanlægget kan så rigeligt forsyne gården med varme,
endda også her i den kolde vinter vi
har haft i år. Landboforeningen har
inviteret den nye klima- og energiminister Lykke Friis til at tage gummistøvlerne på og komme ud og se et af
landets nyeste og mest moderne biogasanlæg på Tandergården Torsdag
den 29.4. kl. 10.00

Jacob Lind

Bentes dagpleje i Mårslet
med plads til i alt fire børn. To ledige pladser 16. maj.
Drømmen er blevet til virkelighed.

D. 1. april er jeg startet som privat
dagplejer i Mårslet. Jeg modtager
børn i alderen 0 til 3 år og har indskrevet to børn 1. april.
Århus kommunes frit valg-ordning er
lige sagen når man som jeg, selv vil
tage ansvaret for job og arbejdsglæde.
Og at min arbejdsglæde smitter af på
de børn der kommer hos mig hver dag
skal der ikke hersker tvivl om.
I min hverdag med dit barn lægger
jeg vægt på det hjemlige. Tryghed, ro
og nærvær er nøgleord for mig, ligesom jeg er anerkendende i min tilgang
til børnene og jer forældre.
Christiania-cyklen med lad til børnene er indkøbt, så vi nemt kan komme
rundt til spændende legemiljøer i
Mårslet. Det giver mulighed for at
give tid og frihed til leg.
I min dagpleje vil jeg sammen med
jer gerne tage ansvar for dit barns
trivsel og opvækst.

Åbningstider:
mandag til torsdag 7.15 til 16.30 og
fredag 7.15 til 16.00
Læs mere på min hjemmeside:
www.bentesdagpleje.net
Bente Seerup
Præstegårdsvej 7a
8320 Mårslet
etneb13@gmail.com
mobil 30 56 47 70

8

MÅRSLET-bladet MAJ 2010

Årets gang i Giber Å Gruppe
Foråret har langt om længe indfundet
sig – og Giber Å Gruppe var i starten
af april på gruppetur i en hytte nord
for Århus. De 5-8 årige mikroer blev
introduceret til flaghejsning og var på
en længere gåtur, mens de 8-10 årige
minier virkelig blev udfordret – først
skulle knivbeviset færdiggøres, dernæst skulle de morse og skrive hemmelig, usynlig skrift, og til slut var de
på løb sammen med de 10-12 årige
juniorer til en række forskellige poster. Det mest dramatiske på weekendens tur var nok lørdag aften, hvor
børnene skulle lede efter en forsvunden person ude i skoven – og efterhånden som mørket faldt på, blev det
næsten lidt for spændende…

Ellers har det sidste års tid budt på
såvel store som små oplevelser i
gruppen. Sidste sommer deltog vi på
Blå Sommer, en landslejr for 22.000
spejdere. Det var en virkelig fantastisk oplevelse, som vores spejdere
kan huske tilbage på længe.
Og umiddelbart efter sommerlejren

var vi til byfest i Mårslet med snobrød, glidebane og andre sjove udfordringer. Andre, lidt mindre begivenheder har også fundet sted – vi har
fejret gruppens tre års fødselsdag,
bagt julesmåkager og været til julebanko. Mikroerne har lært om fugle
og lavet fuglemad samt haft tema om
kort og kompas, minierne har taget
knivbevis, syet bålkapper, været på
spejdermuseum og lavet mad på bål,
mens vores juniorer har været til kulturnat, på besøg i en smedje og meget
snart skal de til divisionsturnering.

En trop på vej
Indenfor nærmeste fremtid etablerer
vi en trop for de 12-16 årige spejdere.
Det betyder, at vores ældste juniorer
rykker op i en helt, ny gren – og her
kunne vi faktisk godt bruge et par
ældre børn. Så er du 14-15 år gammel
og har lyst til livet som blå spejder, så
har du måske mulighed for at blive
patruljeleder eller assistent hos os. Du
behøver ikke have været spejder før.

Send en mail til juniorleder Anne Katrine Kusk, hvis du er interesseret.

Stadig på udkig efter jord
I takt med at gruppen er vokset, så er
pladsen i Borgerhuset efterhånden
også blevet en smule trang. Og når
troppen først er etableret, og der skal
afholdes patruljemøder, bliver det
virkelig en udfordring. Vi har længe
været jagt efter et stykke jord, men
det er en lang og svær proces, der
absolut ikke er afsluttet. Vi har været
i kontakt med kommunen, vi har diskuteret mange stykker jord men hver
eneste gang er der desværre forbehold
og forskellige faktorer der gør, at vi
stadig ikke har jord til at etablere en
hytte på. Vi håber dog stadig, at det
på et tidspunkt lykkes os at finde noget jord.
Vi ses som vanligt i Bomgårdshaven
til byfesten i august.
Giber Å Gruppe
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VIL DU HJÆLPE ET PAR TIMER
Traditionen tro holder vi sct. Hans
på grusbanen ved Mårslet-Hallen
den 23. juni.
Vi vil gerne have lidt hjælp til at sætte telt op, sælge sodavand, øl og pølser og til at pakke sammen igen.
Har du/i lyst til at hjælpe med en eller
flere af disse ting er du velkommen til
at ringe eller skrive til Kent
tlf. 86 29 98 55 eller
mail: makpedersen@mail.dk
Hele overskuddet fra aftenen går
som vanligt til Multihallen.

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Det spirer og gror, fuglene synger og bygger rede
kuld unger om året. Medmindre man
ønsker flere ynglende skader, skal
man lade rederne være! En skaderede
er for et husvildt" skadepar signal
om, at territoriet er optaget. I områder med mange birketræer med
”heksekoste” er der færre skadepar.
Skaderne tror, at det er skadereder.
Det har medført et spørgsmål om
hvad gør man, når skaden bygger
rede i ens have? Mange mennesker
bryder sig ikke om at have skader
eller andre rovfugle i sin have, men
er det egentligt et problem?
Her er et par klip fra Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside:
Antallet af skade-par skønnes til ca.
110.000 par. Til sammenligning er
der mere end 1.200.000 solsorte-par i
Danmark. Skaden mange fjender,
som er ude efter den: krager, rovfugle, lækatte, katte osv. Skaden har en
lang jagttid: fra 1/9 til 31/1. Hvert år
skydes der 30.-50.000 skader. Dansk
Ornitologisk Forening er imod nedskydning af skader bl.a. fordi det
erklærede formål om flere sangfugle
ikke opnås. Tilmed kan der i en periode komme flere skader ved nedskydning af den ene af et par, indtil
et nyt par har etableret sig, ligesom
nedskydning af et erfarent par som
typisk har et større territorium kan
give plads til flere mindre erfarne
par. Fjerner man ét gammelt skadepar, rykker der normalt 2-3 nye par
ind.
Det er ikke alle skader, der yngler.
Op mod halvdelen af en bestand yngler ikke, og dem der yngler får ét

Skaden har et meget stort og varieret
menu-kort. Om vinteren er 75-80%
planteføde: frø, rødder, knopper, fuglefoder - foruden lidt dyrisk føde.
Om sommeren lever den mest af dyrisk føde: snudebiller, løbebiller,
sommerfuglelarver, fluer, stankelbenslarver, edderkopper, regnorme,
snegle og hvad der ellers byder sig.
Altså masser af de smådyr, som mange anser som skadedyr i haven. Skaden kan også æde større dyr. Mus
samt fugleæg og fugleunger udgør op
til 8% af føden (normalt 2-4%) i de
uger af året, hvor der er mus, æg og
unger. På årsplan udgør mus og fugle
langt under 1%.
Skadens naturlige levested er åbent
land med store træer. Især i villakvarterer og parker yngler der mange
skader. Parker og haver er noget af
den mest fuglerige natur, vi har i
Danmark. Her kan der yngle op mod
2.000 par småfugle pr. km². I mange
fuglerige løvskove yngler der 1.0001.500 par småfugle pr. km² - og næsten ingen skader. Selvom skaden
kan æde fugleæg og -unger har det
reelt ingen betydning for antallet af
småfugle. Når haven er god for småfuglene, er den også god for skaderne
- og omvendt. Optællinger har vist at
antallet af småfugle-unger er det

samme eller større i områder, hvor
der er skader. Flere hundrede haveejere talte havefugle for DOF i 199395. Derfor ved vi nu: Der er flere
fugle i haver med skader end i haver
uden skader. Det gælder både små og
store haver. Antallet af skaden er
gået frem siden 1976. Det samme er
de fugle, som er mest udsat for at få
reden plyndret af skader: grønirisk,
ringdue og solsort!
Det er især de åbne fuglereder, der er
udsat for redetyve - f.eks. rederne
hos solsort, sangdrossel, grønirisk og
duer. Ud af 100 åbent-liggende fuglereder i haver og parker, vil de 15
blive røvet af skader, 20 af andre
rovdyr, f.eks. naboens kat. De øvrige
65 reder vil blive ladt i fred. Fuglenes unge-produktion er meget stor,
netop fordi så mange af ungerne ikke
overlever. Et solsorte-par får 8-12
unger om året. Næste forår er der
kun 2 solsorte tilbage. Et lille regnestykke: Hvis 10 unger overlever og
yngler næste år, og deres 10 unger
overlever og yngler osv. - så vil det
på 10 år blive til 97.656.250 solsorteunger - eller næsten 100 solsorte pr.
have i Danmark!
venlig hilsen
Birte Buhl
Miljøvejleder, FO-Århus
tlf. 61 65 16 64
mail groenguide@mail.dk
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16+ i område 7*
Et tværfagligt samarbejde om unge, der har forladt Folkeskolen
For et halvt år siden blev Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
sat i spidsen for et tværfagligt arbejde, der skal være med til at sikre, at
alle unge i Århus Kommune påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, når de forlader Folkeskolen. Arbejdet hedder 16+.
Vi er et netværk af professionelle
voksne, der arbejder med unge, som
har forladt skolen. Vi arbejder alle på
den ene eller anden måde for, at de
unge i vores område får påbegyndt
og gennemført en ungdomsuddannelse.
I 16+ arbejdet i område syv deltager
ud over vejledere fra UU Århus/
Samsø, fagpersoner fra Socialcenter
Syd, Ungdomsskolerne og Ungdomsklubberne i Sydbyen, samt enkelte klubfolk fra fritidsklubberne.

Vores arbejde er sammen at lave tiltag i vores område, der sikrer, at alle
”vores unge mennesker” er i gang
med noget fornuftigt. Det kan være
såvel arbejde, uddannelsesafklarende
forløb og endelig uddannelse. Vi skal
altså have så få unge som muligt –
helst ingen – der bare går hjemme,
har vendt op og ned på dag og nat og
som ikke er i gang med noget.

Vi er i det faglige netværk enige om,
at kendskabet til hinanden og hinandens forskellige arbejdsopgaver er
godt for de unge, vi hver især arbejder med.
For de unge taler vi om, at en betydende voksen er et must. Altså en
voksen, der vil den unge og er vedholdende, engageret samt energisk i
arbejdet.

Netværket mødes ikke så tit, men er
ofte i kontakt med hinanden på kryds
og tværs med ideer til forandringer,
der kan samle de sidste op. Vi arbejder løbende med strategier og projekter til gavn for de unge. Vi taler dog
ikke sammen om konkrete unge, men
arbejder med netværksmødet som
metode. På netværksmødet vil den
unge og dennes forældre altid være
tilstede.

Hvis du har ideer til noget, vi kan
gøre i vores tværfaglige arbejde med
og for de unge i vores område, er du
velkommen til at kontakte undertegnede via mail eller telefon.
UU Århus – Per Vandbæk:
pev@aarhus.dk / 24612958
Note:
* - Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg.
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Fristedet Midgaard, Testrupvej 1
Oasen i Midten
Første halvår på Midgaard 2010
Vinteren kom midt i december sidste

En stor succes og der var utallige
borgere, der nød denne, for os specielle ting SNE, som vi har været for-

ve kræfter i vores køkken. Der skulle
bare laves mad til ca. 25-30 deltagere.
Det er store portioner for de unge at

. På billedet ses de unge i vinterbad,
som var en, af de mange gode aftentemaer

beregne og tilberede, men altid en
oplevelse, der udvikler.

Fryd i SNEEN

år og Midgaard havde ca. 100
”numsekælke” på loftet. Alle, der
kunne lide fart og farer, kom og nød
Mårslets bedste kælkebane helt frem
til først i marts 2010.

uden i flere år.
Gennem hele vinterhalvåret har Midgaard haft åbent en aften hver uge.
Der har været kokkeskole, hvor de
børn/unge, der havde lyst, kunne prø-

En af aftenerne fik vi store ørreder fra
Pinds Mølle i en stor balje - dejligt
levende og sprællende. Man skulle
selv fange sin aftensmad, aflive og
rense fisken, klargøre den med krydderurter som fyld - og så grille den.
Ren guf - på nær de mange ben.
Ørrederne klargøres
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Fastelavnsfesten blev afholdt med en tønde, udklædte børn og festlige indslag,

Fastelavnsfesten blev, traditionen tro,
afholdt med en tønde, der var limet
sammen, udklædte børn og festlige
indslag, som konkurrencer osv.
Nyt for Midgaard er svømning. Vi
tog til Odder svømmehal, hvor de
unge legede og hyggede sig i vandet
et par timer—en god oplevelse.
De første to måneder af 2010 blev
der lavet lidt om inde i huset - i
vestafd. blev der lavet sportsværested
med et tilhørende sportsdepot, der
har alt til sport for sjov.
I østafd. blev der indrettet et rum
med playstation 3 - et rigtigt socialt
legerum med moderne midler. Sidste
store rum i østafd. blev til tv-stue og
wii-spillerum med motionsspil.
Fra omegnens gartnere fik vi lov til
at afhente 12 kubikmeter fældet træ i
skoven, som skal bruges til bål-aktivitet i efteråret/vinteren 2010, efter
det er savet op og kløvet.
Midgaard er nu klar til at modtage
nye 5. kl. børn sidst på foråret. SFO
laver en overgangsperiode en gang i

Svømning i Odder svømmehal—en god oplevelse

Maj. Forældre og andre, der har lyst,
kan se mere på vores hjemmeside:
(Google) Midgaard-maarslet.dk
Her i foråret vil der være forældrehavedag d. 13/6 kl. 10 -13.30.
Tilmeld jer hos Annie Winter.
Nye forældre, der pt. har børn i 4.
klasse, kan kigge forbi sidst i maj.

Få en snak og en kop kaffe. Evt.
klap en ged. Hoppepuderne er blevet sat op, så alle i byen kan nyde
den form for legemsudøvelse bag
øst-huset.

Hilsen Legepladsen Midgaard
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Mårslet Fritidsklub holder Basket
Cup for fritidsklubber og legepladser
i området, Beder, Malling, Solbjerg
og Mårslet tirsdag den 25. maj fra
kl.15.00 til ca.20.30 i Mårslet hallen.
Vi spiller i Mårslet hallen mod de
andre klubber og legepladser, og det
bliver en fantastisk dag.

Der er ”fede” præmier til første og
anden pladsen. Fri frugt og aftensmad mod lille betaling.
Klubbens 7. klasser er med til at arrangere og hjælpe på dagen. –og mon
ikke vores ”gamle” 8 eller 9 klasser
med interesse for basket kommer og
giver en hånd med denne dag.
Hilsen Personalet i klubben

Diskotek for 7. klasser i Mårslet
Ungdomsskolen, Midgaard & Mårslet Fritidsklub var initiativtagere, da
vi fredag den 12 marts 2010 slog dørene op til ”Flash” og inviterede til
gratis diskotek for 7. klasserne i Mårslet.
I aftens anledning havde vi hyret en

professionel diskjockey. Han var rigtig sjov og spillede kanon musik. Under festen yndede han at tænde for en
kæmpe røg maskine, diskolys og fyre
op for sjove dansekonkurrencer. Der
var mange der kæmpede for at vinde
dansekonkurrencerne, gulvet bugne-

de med lystne fightere. I baren kunne
der købes toast, slik og sodavand.
Diskoteket blev et godt tilløbsstykke
en fredag aften, trods Xfaktor i tv.
Som arrangører vil vi gerne følge op
på succesen til næste år for de kommende 7. klasser.
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Skoleårets planlægning
Vi er nu ved at planlægge skoleåret
2010/11. Vi skal heldigvis ikke, som
vi ser i andre kommuner ud i en sparerunde, men derfor skal vi alligevel
lave en fornuftig og økonomisk holdbar planlægning, som både indebærer
lektioner til eleverne og de andre opgaver, som vi har tradition for på
Mårslet Skole. Vi har stadig lejrskoler med 4 overnatninger i 0.-5.kl., 1
uge i 7.kl. og udveksling i 10 dage i
8.kl. med genbesøg i 9.kl. Vi har skolefest, forårskoncert og mange andre
aktiviteter, som bidrager til, at eleverne får oplevelser, som forhåbentlig
gør, at de husker deres skolegang for
andet end det rent faglige.

Natur/ Teknik maraton
5.a deltog, som den første klasse på
skolen, den 19. marts i N/T maraton
for kommunens skoler. De havde lavet et stort forarbejde, men blev alligevel glædeligt overrasket, da de også vandt. På skolefestaftenen var der
fremvisning af deres arbejde for klassens forældre, og det var tydeligt at
mærke, at de havde haft en oplevelse,
som de altid vil huske, og det var

med rette stolte elever, der viste rundt
og fortalte om, hvordan de havde løst
de mange opgaver.

Klassesammenlægning
Sidste år startede 76 elever i børnehaveklasse,og vi havde forventet, at tallet
blev større, så vi oprettede fire små
børnehaveklasser. Elevtallet er ikke
steget, men faldet lidt, så vi har desværre måttet tage en beslutning om at
sammenlægge klasserne til tre 1. klasser. Fra maj måned vil de tre klasser
være sammen en dag om ugen, og de
sidste to uger inden ferien, er eleverne
i deres nye klasse, så det er kendte
klassekammerater, inden de går på
sommerferie.
Det er aldrig rart, at skulle bryde klasser op, og der lægges et stort arbejde i
at få dannet gode nye klasser.

Byggeriet
Der er nu gang i byggeriet, efter det
har stået stille i 3 måneder, og vi kan
se, det skrider fremad. Selvom der er
fuld fart på nu, må vi forvente, at byggeriet ikke vil være klar til skoleårets
start. Vi har fået lovning på, at vi må
beholde pavillonerne, indtil vi kan ryk-

ke ind i de nye fælleslokaler, men der
foreligger en større logistisk opgave
for at få plads til alle klasserne i den
mellemliggende tid.

Forårskoncert og sidste skoledag for 9. klasserne
Torsdag den 27. maj er der forårskoncert i hallen, hvor eleverne får
mulighed for at optræde for forældre
og kammerater. Det plejer at være en
festlig aften. Dagen efter den 28.
maj er det 9.klassernes sidste almindelige skoledag. Det er den dag, som
de yngste kalder ”karameldag”, og
hvor der er optræden i hallen for 4.8.kl. Dagen sluttes traditionen tro af
med fodboldkamp mellem elever og
lærere. I de senere år har
”pyntningen” af skolen taget overhånd, og fra at være festligt med flag
og toiletpapir, er det blevet til noget,
der tangerer hærværk. Det skal vi have stoppet. Derfor gør vi i år en særlig indsats for at stoppe aktiviteterne
dagen før og i stedet nøjes med at få
en festlig dag på skolen til glæde både for 9. klasses eleverne og resten af
skolen.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN

Ajstrup strand
I marts måned havde 2. klasserne
udeuger, hvor de blandt andet kunne
soppe rundt i gigantiske vandpytter
ovenpå vinterens vilde vejr. De tog
også til Ajstrup strand en dag, 98
børn i to busser, og de havde en fantastisk dag. De hyggede sig i et af de
første forårstegn, nemlig solskinsvejr
og samlede sten ind til senere at kunne kreere stendyr ud af.

Hoppeborg
SFOen har investeret i en hoppeborg,
til stor glæde for i hvert fald de børn,
der allerede har afprøvet den. Hver
afdeling kan booke sig ind på den, så
alle kan få glæde af den. 3. og 4. klasserne havde den ugen op til påske, og
der blev hoppet på livet løs. Der var
nogle børn, der lige skulle have repeteret, hvordan man opfører sig i en
sådan tumult, men derudover gik det
helt forrygende, de ville prøve igen
og igen og igen…

Studietur
I dagene op til påske var det meste af
personalegruppen på studietur i Firenze. Grunden til at turen netop skulle
gå til Firenze er, at der omkring Fi-

renze findes en række børnekulturhuse med særligt fokus på kunst og kultur. Det var en spændende tur, hvor
vi, som ventet, mødte en meget æstetisk smuk institutionspædagogik. I
Italien er pædagogen koncentreret om
de pædagogiske processer og er således fritaget for al oprydning (de har
”engle” ansat til at klare det) og administration. Derved kan de udelukkende koncentrere sig om de pædagogiske/kunstneriske/kulturelle processer,
de vil gennemgå med børnene. De
går, grundet manglende økonomi,
meget ind for genbrug, og får doneret
mange ting fra forældrene. Derudover
har de næsten intet ”rigtigt” legetøj i
deres institutioner, børnene producerer selv det de vil lege med. Deres
institutioner rummer slet ikke i nærheden af vores 450 børn, så på den
måde har de også andre forudsætninger. Men studieturen har både givet
os rent praktiske ideer og derudover
oplagte muligheder for diskussion om
eksempelvis vores institutions æstetik.

Natur i lektiecafeen
1. klasserne har hen over foråret integreret begrebet natur i deres lektieca-

fe. Det har givet sig udspil i ture ud i
naturen, hvor de blandt andet har
plukket anemoner, samlet sten og lavet collager af naturmaterialer, hvilket jo går rigtig godt i spænd med den
italienske tankegang med hensyn til
både genbrug og selvproduktion af
”legetøj”.

Projektuge om Italien
Inden studieturen planlagde 3. og 4.
klasserne en projektuge med udgangspunkt i Italien. Projektugen ligger i
slutningen af april, som jo desværre
er efter deadline. På idestadiet har vi
blandt andet talt om ”Da Vincis opfinderhjørne”, I kan glæde jer til at
læse mere om muligvis det i næste
udgave af Mårslet Bladet..
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Naturfagsmaraton med 5.A
Skrevet af Karoline og Astrid, 5.A
5.A. har i fire måneder arbejdet med
Naturfagsmaraton. Naturfagsmaraton
er et langt forløb om naturvidenskab
for 5.-6. klasse. Klasserne skal løse ti
forskellige opgaver på tre måneder. I
december startede vi med nogle øvelsesopgaver, så vi prøvede at se, hvordan det var at arbejde med nogle opgaver, hvor man skulle arbejde sammen. I januar begyndte vi med de ti
rigtige opgaver. En af opgaverne gik
ud på at få ens opfindelse til at glide
så langt som muligt hen ad en svævebane med luften fra en ballon. En anden opgave gik ud på, at man skulle
lave en opfindelse, der kunne løfte fra
½ til 50 kilo ved at trække i en sytråd.
På konkurrencedagen mødte alle 22
forskellige klasser op for at vise deres
opfindelser i de forskellige opgaver.
Vi skulle være på Skæring skole i
deres hal. I den ene ende af hallen hvor naturfagsmaraton blev afholdt –
hang der to lærreder. På den ene var
der et program over, hvad der skulle
foregå og hvornår. På det andet kunne
man se, hvor mange point klasserne
havde fået for deres opgaver. Klassernes lærere var dommere derude. Vi
skulle i løbet af dagen vise vores opfindelser frem, og vi fik løbende point
for dem. Der var også en klasseopgave med 30 spørgsmål, som vi skulle
svare på på tid. Vi dystede også i en

stafet, hvor vi skulle svare på spørgsmål til den naturvidenskabelige arbejdsmetode.
Da vi kom, så vi, at vi havde fået flest
point for vores logbøger, vi havde
sendt ind. I løbet af formiddagen kom
vi på en 7. plads, og vi blev meget
glade. Lidt senere kom vi på 4. pladsen, og derefter på 3. pladsen. Det var
vildt spændende, og vi var meget
spændte. Da arrangørerne fjernede
resultaterne til sidst, og der kun
manglede at blive talt en opgave sammen, var vi alle sammen ved at dø af
spænding. På det tidspunkt lå vi nemlig på førstepladsen. Ved præmieoverrækkelse lidt senere råbte de først
tredje, så anden og til sidst førstepladsen op. Da de havde sagt, at det det
var os, der vandt røg vi fem kilometer
op i luften, og vi jublede helt vildt og
gav hinanden en masse knusere.
Klapsalven til os var måske en lille
smule mindre end hos 2. og 3. pladsen ☺
Naturfagsmaraton havde to sponsorere, Vestas og Danfoss. Af dem fik vi
præmierne. Vi fik en lille modelvindmølle, en pose med forskellige ting
fra Vestas og en klassetursbillet til
Danfoss univers, som vi nu glæder os
til.
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Foreningen har fået et nyt logo,
der herover ses i en stregtegning af
Jørgen Kraglund, Mårslet.

Inspirationen er hentet fra en ældre tegning af Bjarne Nielsen, anvendt i ”Dispositionsplan for Mårslet Kommune” fra 1969.

Samme tegning blev i revideret
form brugt af Poul Nørlem, da han i
sin tid som formand udfærdigede de
medlemsbeviser, der blev brugt i
foreningens første år.
GENERALFORSAMLINGEN
den 23. marts i Sognehuset talte
omkring 40 medlemmer.
Bestyrelsen har fået nye ansigter,
idet Else Svendsen og Hanne Hansen er udtrådt.
Ind er kommet Jørgen Kraglund
og Karin Conradsen, og som hhv.
1. og 2. suppleant blev valgt Susanne Lauritsen og Torsten Hinge.

Det blev med stort flertal besluttet
at hæve kontingentet fra de nuværende 30 kr. til 50 kr. for enkelt
medlemskab. Et husstandsmedlemskab stiger tilsvarende fra 50 kr. til
80 kr. om året!
Efter kaffen fortalte arkitekt Torsten Hinge, på levende vis og ledsaget af mange fremragende billeder,
om teknik og holdninger i forbindelse med den store restaurering af
Moesgårds hovedbygning, der netop er afsluttet.
Aftenen blev - med vanlig lune styret af Anders Errboe

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening inviterer til

Rundvisning på Vilhelmsborg
lørdag den 8. maj kl. 10:00
Den historiske rundvisning ved
Hans Møller begynder foran hovedbygningen.
Vi hører om herregårdens opståen
og ser udgravningen af den gamle
hovedbygning fra år 1600. Vi går
gennem hovedbygningens stuer, hvor
der i dag hænger kopier af 26 Gyldenkrone-malerier, der i barontiden
1673-1921 har smykket baroniets
stuer.
Vi ser og hører om avlsgården fra

1855, går gennem staldene og ser
ridehusene, hvor rundvisningen slutter i den store opvisningshal.
Rundvisningen er gratis.
Varighed: ca. 1½-2 timer.
Mødested: Parkeringspladsen ved
hovedbygningen.
Max. antal deltagere: 30 personer,
hvorfor tilmelding er nødvendig.
Hvis holdet bliver overtegnet, vil
rundvisningen blive gentaget om ef-

termiddagen fra kl. 14:00. Tilmelding
til Ingerlise Wendland,
tlf. 8629 2680.
Ønsker man at erhverve det smukke illustrerede hefte:
”Baroniet Vilhelmsborg og dets 10
lensbaroner” kan det købes for 25 kr.
Heftet: ”Marselisslægtens tilknytning til Århus og til Mårslet” kan
købes for 10 kr.

DET BLIVER IKKE MULIGT at besøge Egnsarkivet fra juni. Sidste gang er onsdag den 12. maj, 16-17:30
I forbindelse med en større ombygning af den del af skolens fløj, hvor arkivet holder til, er det nødvendigt, at Mårslet
Egnsarkiv flytter alle arkivalier ud fra arkivet senest den 20. juni. Det er uvist, hvornår arkivalierne kan flyttes tilbage,
men sandsynligheden taler for, at det først bliver engang hen på efteråret 2010.
Der vil her i bladet og på arkivets hjemmeside: lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ blive orienteret om de kommende
åbningstider.
Det er dog fortsat muligt at tegne medlemskab. Ring til Ingerlise Wendland på tlf. 8629 2680 eller wendland@mail.dk
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!
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn -

MAJ 2010

ET FORSVAR FOR SEKSUALITETEN mellem voksne!
Det er oprørende at høre om den katolske kirkes præsters misbrug af
børn gennem tiderne. Der ruller sager
verden over, i USA, i England og nu
sidst også i Tyskland. Selv i Danmark
kan man grave sager frem. Det er
frygteligt med disse overgreb på forsvarsløse børn, der har følt sig tvunget til at bøje sig for autoriteten. Når
omfanget af disse overgreb har været
så massive spørger man sig, hvad årsagen kan være. Svaret er indlysende:
præsternes cølibat og den katolske
kirkes skændiggørelse af den normale
seksualitet. I den katolske kirke har
man altid foragtet erotikken, ja, anset
den for at være syndig. Derfor forlanger man, at nonner, munke og præster
skal leve i cølibat (seksuel afholdenhed). Almindelige mennesker, der
ikke kan holde sig fra hinanden, må
godt gå i seng med hinanden med
formering for øje. Nydelse er forbudt,
derfor er prævention også forbudt.
Tænk engang, hvor mange ikke
mindst kvinder, der har lidt under
denne holdning. Manden skal jo nok
få sin udløsning! Men den katolske
kirke har holdt fast i tanken om, at
man tjener Gud bedst ved at forsage
seksualiteten. Men når man skal forsage noget, som er helt naturlig – og
vil jeg sige – gudskabt, så risikerer
man, at driften får afløb på anden vis
i perverse udtryk. Og det er jo det, vi
ser i den katolske kirke.
Nu vil jeg ikke påstå, at der aldrig i
vor lutherske protestantiske kirke har
fundet overgreb sted. Men fordi vi
lade seksualiteten få plads i vort daglige liv, så er risikoen for overgreb
mindre. Vor kirkes grundlægger,

Martin Luther, var selv munk til at
begynde med. Han kæmpede med at
forsage seksualitet for at behage Gud.
Men efter lang tids kamp indså han,
at han havde taget fejl. Gud ønsker
ikke den slags spægelse. Gud ønsker
kærlighed og barmhjertighed og ikke
afkald og afholdenhed. Derfor forlod
Luther klosteret og giftede sig med en
bortløben nonne, Katharina, med
hvem han fik mange børn!
Igennem kirkens historie har man
opfattet seksualiteten, kødets lyst og
enhver nydelse som udtryk for egenkærlighed, selvoptagethed og dermed
som synd!
Men Luther gør op med denne tankegang, for nydelse og religiøs livsførelse står ikke i modsætning til hinanden. Man kunne sige det så skarpt, at
det er vores pligt at berede andre nydelse. Og det er kun godt, om vi derved også selv opnår nydelse. Gud har
jo skabt os mennesker med en krop,
der har visse behov og lyster. Det er
klart - og det pointerede Luther også
meget – at disse behov og lyster skal
styres. Der skal sættes rammer for
deres udfoldelse. Han mente derfor,
at ægteskabet var den perfekte ramme. Ægteskabet er en samfundsmæssig ordning, der både beskytter især
kvinden og børnene (vi befinder os jo
i middelalderen, hvor kvinderne var
dybt afhængige af deres mænd) og
danner rammen for en legitim glæde
ved den seksuelle nydelse.
Når vi i Det Ny Testamente og i salmerne læser om kødet og kødets lyst,
tænkes der ofte på seksualiteten. Men

vi kan også forstå udtrykkene lidt
bredere. Kødet er det menneskelige,
ligesom ’støvet’ er betegnelsen for
det menneskelige og jordiske, der
skal forgå. ’Kød’ er ofte synonymt
med selviskhed og egoisme, men behøver ikke at være knyttet til seksualiteten. Det er vigtigt, at vi i vor moderne tid forsøger at frigøre os fra
tidligere tiders klamme, lumre, kristelige seksualforskrækkelse. Seksualiteten er naturlig og hører med til et almindeligt menneskeliv.
Apostlen Paulus skrev: Alt er tilladt,
men ikke alt er gavnligt! Det kan vi
fortolke på følgende måde: Seksualiteten er tilladt, så længe den gavner
og glæder dit medmenneske. Men den
må ikke udøves, hvis den krænker dit
medmenneske. Seksualiteten skal
udfoldes i et hengivet og trygt fællesskab mellem to mennesker, der ønsker at skænke hinanden nydelse. En
sådan måde at vise hinanden kærlighed på, kan kun være Gud velbehageligt! Når vi elsker hinanden og elsker
med hinanden og gør hinanden godt,
så tjener vi Gud.
Læs i Det Gamle Testamente om vidunderlig sanselig kærlighed. Jeg tænker på Højsangen. Gamle kirkefædre
har læst teksten som et udtryk for forholdet mellem menigheden/kirken og
Gud. Men det er nu oprindeligt et
dejligt kærlighedsdigt og bør læses
som sådan.
Her et lille udpluk:
Min due sidder i bjergkløften,
i skjul på klippevæggen.
lad mig se din skikkelse,
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lad mig høre din stemme;
for din stemme er dejlig,
din skikkelse yndig.
På mit leje om natten søgte jeg ham,
som jeg elsker så højt….
Jeg greb fat i ham, jeg slap ham ikke….
Hvor er du smuk, min kæreste,
hvor er du smuk!
Dine øjne bag sløret er som duer.
Dit hår er som en gedeflok,
der bølger fra Gileads bjerge.
Dine tænder er som en flok nyklippede får,
der kommer op fra badet,
alle med tvillinger
ingen uden lam.
Dine læber er som en skarlagenrød
snor,
din mund er yndig.
Osv. osv. en dejlig poetisk tekst!
I pinsen fejrer vi Guds Ånds komme
til verden. Det er kærlighedens ånd.
Vi fejrer at krop og ånd, jord og himmel, menneske og Gud mødes. Dette
møde gør ikke, at vi kun ser op mod
Gud – vi afsondrer os ikke i tilbedelse af Gud. Tværtimod handler pinsen
om, at vi sendes ud til verden, for at
skabe kærlighedsfællesskaber. Pinsen fuldbyrdes i det åbne og kærlige
møde mellem mennesker. Det kan
ske på mange måder, men også i et
kærligt favntag, hvor to menneskes
giver sig hen til hinanden.

Glædelig pinse!
Hanne Davidsen, sognepræst
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.
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage fra kl. 9.00 - 17.00 dog
undtaget dage med kirkelige handlinger (vielse eller begravelser/
bisættelser).

SALMESANGSDAG
Torsdag den 20. maj inviteres alle
4. klasser og 5. klasser fra Mårslet
Skole til salmesangsdag i Mårslet
Kirke.
Vi begynder i kirken kl. 10.00 med
at synge sammen. Temaet i år er:
’Hvorfor fejrer vi Pinse?’

KIRKETIDER I MAJ

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

Søndag d. 2. maj kl. 10.00
KONFIRMATION
4.s.e. påske
Joh 8, 28-36
HANNE DAVIDSEN

Efter kirkebesøget går vi over i
præstegårdshaven og får en is.
Vi håber at se rigtig mange elever
og lærere på denne dag.
KILDEVANG
Onsdag d. 5. maj 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.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Der afholdes ordinært, offentligt
menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 19. maj kl. 19.00 22.00
Mødet finder sted i Sognehuset,
Obstrupvej 4A
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. 9. maj kl. 10.00
5.s.e. påske
Joh 17, 1-11
POUL SCHMIDT-MØLLER
Torsdag d. 13. maj kl. 09.00
Kristi Himmelfartsdag
Luk 24, 46-53
ANNE VEJBÆK
Søndag d. 16. maj kl. 10.00
6.s.e. påske
Joh 17, 20-26
JETTE R. CHRISTIANSEN
Søndag d. 23. maj kl. 10.00
Pinsedag
Joh 14, 15-21
HANNE DAVIDSEN
Mandag d. 24. maj kl. 11.00
Anden Pinsedag
Joh 6, 44-51
FRILUFTSGUDSTJENESTE I
HØRHAVEN
Søndag d. 30. maj kl. 10.00
KIRKEKAFFE I SOGNEHUSET
Trinitatis søndag
Matt 28, 16-20
HANNE DAVIDSEN
KIRKETIDER I JUNI
Søndag d. 6. juni
INGEN GUDSTJENESTE
Søndag d. 13. kl. 10.00
Søndag d. 20. kl. 10.00
Søndag d. 27. kl. 09.00

HD
HD
AV
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MÅRSLET
KIRKES
KOR
- til nordisk korfestival
i Sverige!

Festivalen afsluttes lørdag den 15.
maj kl. 14 med en stor koncert i
Malmøs ”Konserthus”, hvor bl.a.
”Malmö Symfoniorkester UNG”
medvirker.
Ingen tvivl om, at der venter os en
rigtig stor oplevelse ☺

I år får hvert kor tilknyttet et
venskabskor fra et land, der ikke er
ens eget. Det er der bestemt spændende fremtidsperspektiver i.
Et højdepunkt bliver det fredag den
14. maj, hvor alle 650 nordiske sangere + børne- og ungdomskor fra
hele Malmø synger fællessang på
Torvet. Målet er at nå op på 1000
sangere. Akkompagneret af en messingkvartet synges bl.a. Beethovens:
”An die Freude” og Elgars: ”Pomp
and Circumstance” med ny svensk
og børnevenlig tekst.

6.
MAJ.

MÅRSLET
HYGGEKLUB
Tidligt op - og sent i seng!

For nu 11. gang deltager Mårslet
Kirkes Kor i den nordiske korfestival
– NORBUSANG - for børne- og
ungdomskor. I 1998 deltog vi for
første gang i Stavanger, Norge, i
2000 var det Reykjavik, Island, i
2001 Kalmar, Sverige, i 2002 Esbjerg, Danmark, i 2003 var det Nordnorge – nærmere betegnet i Bodø – i
2004 var det Åbo i Finland, i 2005
var det Västerås i Sverige, i 2006 var
det Odense her i Danmark, i 2007
gik turen til Gardabær i Island, i
2009 fandt festivalen sted i Jakobstad i Finland, og i år går turen så til
Malmø i Sverige.
Ca. 650 børne- og ungdomskorsangere fra de 5 nordiske lande deltager.
Desuden et enkelt kor fra Grønland.
Det store arrangement afvikles i dagene 12. maj – 15. maj. Alle deltagende kor inddeles i workshops efter
alder og erfaring. Mårsletkoret deltager i en gospelworkshop under ledelse af Almaz Yebio. Almaz er musikalsk leder og dirigent for det svenske ”Rejoice Gospel Choir” og er
desuden sang/korpædagog ved Musikhögskolan i Malmø.
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Hyggeklubbens tur til Læsø:
Torsdag den 6. maj
Afgang fra Sognehuset kl. 04.30
Hjemkomst omkring kl. 23.00

Bemærk at der ikke bliver opsamling
ved Lokalcenter Kildevang.
Denne tur er så det sidste arrangement i foråret.
Nyt program for efteråret kommer
efter sommerferien her i bladet og
vil, så snart det foreligger, være at
finde på Mårslet Kirkes hjemmeside:

Flere oplysninger på
www.norbusang.se

www.maarslet-kirke.dk
(Mårslet Hyggeklub)
Pia Labohn

KIRKENS NYE LOGO
I forbindelse med kirkekaffe søndag
den 30. maj efter gudstjenesten kl.
10.00 kommer vinderen af kirkens
logo konkurrence, Torben Hyldgaard, og præsenterer Mårslet Kirkes
nye logo (se logoet over gudstjenesteoversigten på forrige side).
På menighedsrådsmødet den 9. februar 2010 blev de forskellige forslag diskuteret, og Torben Hyldgaards logo blev af menighedsrådet
valgt som vinder af konkurrencen.

Menighedsrådsformand, Erik Lund
Formand fortæller, at valget faldt på
Torben Hyldgaards logo, idet: ’det er
smukt, rent og stilfuldt, og så minder
de fine buer om kirkevinduerne og
om M’et i Mårslet.’
Kom og få en kop kirkekaffe og en
hyggesnak og hør Torben Hyldgaard
fortælle om tankerne bag det nye
logo.
Arrangementet finder sted i Sognehuset, Obstrupvej 4.
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TAG PÅ PINSEUDFLUGT TIL HØRHAVEN
- OG BEGYND MED GUDSTJENESTE I DET GRØNNE!
Det er en ganske særlig oplevelse at
synge pinsens salmer under nyudsprungne bøgetræer og med et kor af
fuglestemmer som baggrund.

Derfor inviterer Århus Søndre Provsti igen i år til en fælles pinsegudstjeneste i Hørhaven 2. Pinsedag:

Mandag den 24. Maj 2010, kl.11.00.
Ved gudstjenesten er det i år sognepræst Emmy Haahr Jensen, Beder og
Malling sogne, der prædiker, mens
provstiets øvrige præster, samt organister, kirketjenere, kordegne, kirkeog korsangere vil dele de resterende
opgaver. Salmesangen ledsages som
tidligere år af Århus Brassband under
ledelse af Jakob Vilhelm Larsen, og
FDF tager sig af at bygge alteret.
Man sørger selv for transporten derud. Der er nogle få parkeringspladser
ved Hørhaven, men ellers henvises til
parkeringspladsen ved Silistria eller
til villavejene i området.
Det er en god idé at medbringe en
stol eller et tæppe at sidde på, da
græsset kan være fugtigt. Medbring
evt. også en paraply, hvis der er udsigt til regn - eller en solhat, for der
hvor vi sidder, er der ikke mulighed
for skygge.
Efter gudstjenesten er der fælles picnic, så medbring meget gerne mad og
drikke til eget forbrug - det vil være
festligt, om mange har lyst til også at
spise sammen! FDF tænder op i grillen, så der vil også være mulighed for
at grille den medbragte frokostbøf
eller bage sig et snobrød.
"I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen, nu kom vor
pinselilje-tid, nu har vi sommer skær
og blid, nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst".
Vel mødt til en dejlig pinsegudstjeneste!

KIRKELIGE FJERNSYNSPROGRAMMER
Kirkelige fjernsynsprogrammer produceres bl.a. af Århus Folkelige TV
under titlen ’TRO PÅ’. Det er et lille,
men meget aktivt foretagende, som
har eksisteret siden 1996.

Arbejdet finansieres af en lang række
menighedsråd i Århus Stift og deres
væsentligste opgave er at sætte fokus
på de kristne grundværdier, der kendetegner livet i rammerne af den dan-

ske folkekirke.
Se ’TRO PÅ’ hver fredag i Middags
Magasinet på TV2 Østjylland fra kl.
11.00 til 11.30 .
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MØDE I INDRE MISSION

SOGNEHUSET I MAJ

Torsdag den 20. maj kl. 19.30

Onsdag den 19. maj kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

er der møde i sognehuset med
Stud. teol. Lasse Lindegaard Iversen.

Torsdag den 20. maj kl. 19.30
Møde i Indre Mission
Søndag den 30. maj
Kirkekaffe med besøg af Torben
Hyldgaard

MANDAGSCAFÉEN
Mandag den 10. maj kl. 9.30

Denne aftens tema er:
’Fundament, der fastholder’
I en tid, hvor autoriteter ikke respekteres og hvor det er vigtigt at
mærke efter, ”hvad der er godt for
mig”, kan det virke omsonst at
ville fastholde Bibelen som fundament for livet som kristen. Og
giver det stadig mening at kalde
sig luthersk i 2010, når det er 500
år siden, at Luther levede? Det ser
i hvert fald ud til, at vores folkekirke, som kalder sig evangeliskluthersk, giver så vide rammer for
det at være luthersk, at det kan
være svært at se, hvor grænsen
går.
Lasse Lindegaard Iversen kommer fra Århus og læser teologi
ved Århus Universitet og Menighedsfakultetet. Han er desuden
ungdomsmedarbejder i Brødremenighedens Danske Mission og
medlem af landsledelsen i Evangelisk Luthersk Netværk.
IM, Mårslet
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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

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

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

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

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

Og så er det helt gratis!

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

SOGNEMEDHJÆLPER (VIKAR)
Rakel Yde Olsen (RYO)
Tlf. 2618 2969
ryo@maarslet-kirke.dk
KIRKETJENER
Lis Nissen (LN), træffes tirsdag til
fredag kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset,
Obstrupvej 4 A
Tlf. 8629 8190
ln@maarslet-kirke.dk
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
Inga Michels, graver (IM)
Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers
på kirkegården.
im@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Frøkærparken 68
Tlf. 8629 9395
els@maarslet-kirke.dk
REDAKTØR: Rakel Yde Olsen
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AKTIVITETER I APRIL 2010
Mandag d. 17. maj kl.14.00:
Lysbilledforedrag med John Malm: Blandt krokodiller og guldgravere.

Tirsdag d. 4. maj:
Indkøbstur (husk tilmelding)
Onsdag d. 5. maj:
Gudstjeneste kl. 14.00

Onsdag d.26. maj kl. 14.00:
Hugo og Karen viser film.

Torsdag d. 6. maj:
”Tag selv bord” kl. 11.30
Tema: Livet er fedt.
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

Mandag d. 10. maj kl.14.00:
Cabaret ”De gode gamle dage”.
Tilmelding nødvendig på tlf.: 8676 2974 (brugerrådet)
senest onsdag d.5. maj, da der er begrænset antal pladser. Pris: 30 kr.

1. tors. i mdr. serverer caféen på Kildevang ,,Tag selv
bord”
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,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 MAJ 2010
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TMG - Nyt

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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TMG Håndbold sæson 2009/10

Kære alle.
En sæson er ved at være godt overstået, vi mangler i skrivende stund
kun at få afviklet de sidste, afgørende kampe for 4 af vores årgange. Det
er nemlig lykkedes for disse hold at
kæmpe sig frem til kampene om at
blive kredsmestre.
Du kan i det følgende læse om,
hvordan sæsonen er forløbet for alle
håndboldafdelingens hold, så derfor
vil jeg ikke gå ind på det resultatmæssige blot konstatere, at sæsonen
stort set har været succesrig.
Til gengæld vil jeg kort berøre, hvad
der kræves for at drive TMG håndboldafdeling. Først og fremmest en
masse frivillig arbejdskraft, en sund
økonomi samt et overskud til at børn
og unge får en på opleveren.
Heldigvis er vi i afdelingen begunstiget af mennesker, som har lyst og
energi til at involvere sig i klubarbejdet, det være sig som træner, leder, udvalg, kioskpasser, chauffør
eller lign. Der er mange opgaver, der

skal udføres for at give børn og unge
en succesoplevelse og her kommer
måske netop du ind i billedet. Vi i
håndbold har delt disse opgaver ud
på mange hænder, men vi kan altid
bruge flere. Og netop fordi mange
deltager i arbejdet behøver det ikke
være en belastning for den enkelte,
der er mulighed for at give tilsagn til
en enkelt aktivitet af kortere eller
længere varighed, alt efter tid og
lyst. I øjeblikket mangler vi specielt
personer, som kan gå ind i arbejdet
omkring sponsorer, for som tidligere
nævnt kræves der mange penge for
at drive en afdeling som TMG håndbold. Heldigvis har vi i øjeblikket
lidt penge på kistebunden, men intet
varer evigt. Vi skal heller ikke glemme, at vi har det billigste kontingent
af alle klubber i og omkring Århus.
Det skulle vi gerne blive ved med,
men det kræver en ekstraordinær
indsats ikke altid at skulle være afhængig af vores årlige loppemarked.
Du får ikke løn for din indsats, men
alene glæden ved at komme i hallen
i forbindelse med kampene og se det
myldrer med børn og unge er herlig.

TMG håndbold og ikke mindst vores
uundværlige sponsorer tak for denne
sæson og en rigtig god sommer.
Vi ses med fornyede kræfter til en
ny sæson umiddelbart efter sommerferien.
Mogens Lassen
Formand
PS. Vi glæder os og ser frem til den
nye hal snart bliver en realitet.

Læs alt om TMG håndbold på
www.tmg-haandbold.dk
Se bl.a.
TMG

Så hold dig endelig ikke tilbage,
uanset om du vil hjælpe med en lille
eller stor opgave er du meget velkommen i sammenholdet omkring
TMG håndbold
Vi i bestyrelse er netop ved at lægge
sidste hånd på forberedelserne til
næste sæson, vi skal have alle detaljer på plads her i løbet af april, så vi
er klar til endnu en sæson. Træningstider og trænere har første prioritet og vi er meget langt i forløbet,
trænings-stævner, events, julestævner, afslutnings tur samt evt. andre
tiltag skal planlægges. Vi fortsætter
selvfølgelig samarbejdet i Team Århus Syd for de ældste årgange, et
samarbejde som ser meget lovende
ud for den kommende sæson.
Med disse ord vil jeg slutte med at
ønske samtlige mennesker omkring

•
•
•
•
•
•
•
•

Nyheder
Info halhus
TMG og Antipædofili
Bestyrelse
Udvalg
Trænere
Træningstider
Trænermappe
Galleri
•
Se billeder
Links
•
Diverse links
Sponsor
•
Oversigt sponsorer
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TMG Håndbold sæson 2009/10
U8 mix:
Endnu en fantastik og vellykket
sæson er netop overstået - året har
budt på i alt 10 lørdagsstævner og
en masse god håndbold både til
træning og til stævnerne.
En sæsonafslutning betyder ligeledes, at vi må tage afsked med nog-

le spiller der skal op og prøve
kræfter på den store bane, hvilket
de igennem længere tid har været
klar til
Vi glæder os allerede igen til den
nye sæson, som starter op i august
måned.
Vi ønsker alle en god sommer og
TAK for den netop overstået sæson

Billederne yder desværre ikke helt
retfærdighed, da der var flere af
vores spiller, der ikke havde mulighed for at deltage til vores afslutningsstævne.
John, Micael, Ole og Anne-Mette
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TMG Håndbold sæson 2009/10
U10 piger (de store):
Vi har haft en rigtig god sæson, hvor
vi sluttede af med at have 16 tilmeldte spillere. Der har været stort fremmøde til hver træning - og til både
stævner og turneringskampene, er der
blevet givet fuld gas, hvilket resulterede i flere sejre til stævner for de
nyeste spillere og en 1. plads i vores
pulje i turneringen. Super flot - og nu
venter kredsmesterskaberne forude.
Holdet deltog også i årets Gråsten-tur
- hvor de kom i A-slutspillet og endte
med en flot 2. plads.
Tak for i år.
Hilsen trænerne
U10 piger (de yngste):
Ved sæsonstart august 2009 rykkede
ca. 15 piger op fra U8 til U10.
Uha banen var stor , når pigerne indtog den.
De indkasserede da også nogle store
nederlag i efterårssæsonen.
Efter julepausen, var holdet vokset til
20 piger, der så blev delt i 2 hold, et
hold spillede turneringskampe under
JHF og et andet hold deltog i lørdagsstævner.
Banen blev pludselig mere overskuelig, var ligesom blevet lidt mindre og
pigerne begyndte at score mål.
Lørdagsholdet fik nogle sejre , turneringsholdet fik sejre i form af scorede
mål og nogle dejlige oplevelser.
Vi deltog i TMG´s afslutningsstævne
i Gråsten og begge hold vandt 1
kamp.
Line, Julie og Helle

MÅRSLET-bladet MAJ 2010
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TMG Håndbold sæson 2009/10
U10 drenge – en sæson blandt de
bedste

ge for en uforglemmelig dejlig weekend!

Det har været en fantastisk sæson for
U10 drengene.

Nu er sæsonen ved at være slut – det
er godt nok – da rigtig mange af
drengene også spiller fodbold, og de
glæder sig til at komme på græs.

Gennem hele sæsonen har vi gennemsnitlig været omkring 22 drenge, hvilket har gjort, at drengene hurtigt blev
inddelt i to jævnbyrdige hold. Begge
hold har klaret sig rigtig godt, og er i
både for- og efterårs sæsonen sluttet
blandt de 3 bedste i rækken.
Der har været spillet utrolig flotte
kampe, og der er ingen tvivl om, at
det er på U10-årgangen, at håndbold
udvikler sig fra leg med bold, til ret
god håndboldteknik og forståelse.

Tak for rigtig mange dejlige timer
sammen med jer drenge, vi håber, I
er klar næste sæson, det er vi!
U10 trænerteam
Ann, Liselotte, Rasmus og Marie
hold) næste år. Her havde vi også
nogle hårde kampe, nok især fordi
man trods alt ikke er verdensmester
når man spiller i en D-række. Modsat
gav det en masse udfordring, som vi
måske havde manglet fra turneringen.
Gråsten Cup – fredag den 26. til søndag den 28. marts – blev den fantastiske sæsonafslutning, som vi alle havde håbet på. Vi var tilmeldt med 3
hold – dvs. vi var et hold uden udskiftere og 2 hold med en udskifter.
Og sikken fight og kampvilje drengene udviste. Mens vores modstandere
til tider blev båret fra banen (når de
havde slået sig) – skulle vore drenge
lige have tørret øjnene og pustet på
såret, så var de klar igen!!!! Det var
simpelthen fantastisk – der var brug
for alle – og det viste de. TAK dren-

Mange af drengene var nye ved sæsonens start – og de er kommet rigtig
hurtigt efter det. Bl.a. takket været
nogle erfarne drenge, som allerede
sidste år spillede U10 til trods for
deres unge alder dengang.
Sæsonen startede med Tivoli Friheden cup – et udmærket stævne, meget
svære kampe, men en super tur i Tivoli lørdag aften.
Julefrokost med alt, hvad hertil hører,
og banko blev afholdt i december
med stor succes.
Mellem jul og nytår var vi til et endagsstævne her i Århus. Fint at det
var et endagsstævne i år – måske er
vi klar til Snecup (som andre TMG
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TMG Håndbold sæson 2009/10
U12 drenge 1: har sæsonen igennem været meget flittige til at møde
til træning og kampe. Det har resulteret i et hold, som har spillet mange kampe i løbet af sæsonen. Holdet har spillet i b-rækken og opnået
en flot andenplads. Vi har deltaget i
to stævner; et på Fyn og ét i Gråsten. I Gråsten nåede holdet en flot
semifinaleplads, slået med mindst
mulig margin af det andet U12
hold. Det ødelagde dog ingenlunde
indtrykket af en rigtig god tur.
Til vores afslutning fejrede vi forskellige kategorier af spillere på
vores hold, inden vi sluttede af med
at spise og se Flensborg Handewitt
i Arenaen. Årets mål blev lavet af
Morten Clausen. Årets flittigste
deltagere til træning blev; Lasse Juul Christensen, Kristian Andersen og Filip Steffensen.
Årets spiller blev Mads Gregor Jørgensen.
Tak for en god sæson drenge.
Anders og René

Holdet i Gråsten. På billedet mangler Christian Svendsen, Jacob Jelling, Rasmus Truelsen og Jesper Degn

U12 Drenge 2:
Ja, så er en rigtig spændende sæson
ved at være slut, den startede i august, hvor de nye U12 skulle mødes, det er årgang 97 og 98 – der
blev efter et par gange træning
enighed om at fordele drengene på
to lige hold, og vi, Steffen og Christian, skulle træne det ene hold. Det
var 13 meget forskellige drenge, vi
nu skulle gøre til et hold, hvilket er
lykkedes med stor held, der var lidt
startvanskeligheder og et par svære
modstandere i de første kampe –
men vi fik styr på tropperne og
endte i første halvdel af sæsonen i
den bedste ende af puljen. Hvilket
placerede os i pulje to i foråret. I
julepausen var vi på tur til Snecup
på Fyn, vi drog af sted uden målmand, men drengene var enige om
at løfte byrden i fællesskab og skiftes til at stå på mål, dog viste Anders skjulte talenter på den plads,
hvilket vi har haft stor glæde af

siden. Ved stævnet viste drengene
stor vilje og spillede nogle rigtig
fine kampe.

fortsættes
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TMG Håndbold sæson 2009/10
Til forårs sæsonen syntes vi, at vi
virkelig var blevet spillet sammen
som et hold, hvilket vi fik vist ved
kun at tabe én kamp, og derved vinde
puljen, og gå videre til kredsmesterskaberne – som skal spilles den 11.
april – det ser vi frem til med stor
spænding.
Som der er tradition slutter sæsonen i
TMG af med en tur til stævne i Gråsten. Vi tog af sted med 12 spillere,
og det er svært at finde spilletid til
alle, når det er så kort spilletid (2 x 11
min), men drengene viste, at de alle
var klar til at tage den opgave de fik
og kæmpe med alt, hvad de havde, vi
vandt vores 3 puljekampe og gik direkte i semifinalen, hvor vi skulle
møde det andet U12 drenge hold fra
TMG, så der var virkelig sat vand
over til en spændende kamp, som bød
på en herre fight af begge hold, og
som kunne have fået begge hold som
vinder, men heldigvis var det os, der
var foran, da kampen var slut, og vi
kom i finalen. Desværre havde drengene brugt mange resurser på semifinalen, så finalen blev ikke noget at
skrive om, men vi endte som vinder
af stævnet pga. en aldersdispensation
hos modstanderne.
Det har været en super sæson som har
budt på mange skønne oplevelser
med nogle super rare drenge, som det
har været skønt at lære at kende, nu
slutter vi af for denne gang og ønsker
held og lykke med de kommende
kredskampe
Steffen og Christian

U12 piger (de yngste):
12 U12 piger har kæmpet bravt i denne sæson.

Afgang til Gråsten med i alt 148 deltagere fra TMG Håndbold

Træningsindsatsen har været i top.
Modstanderne har ofte været et år
ældre og modstanden har været hård.
På trods af det, var humøret og forventningerne stor til afslutningsstævnet i Gråsten.
Der blev spillet godt håndbold og
pigerne fik da også en sejr. Der er et
godt potentiale i de piger, det så vi
tydeligt i Gråsten.
Nynne, Christina og Helle

Store som små: Der heppes på TMG i
Gråsten
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TMG Håndbold sæson 2009/10
U14 piger: Der har i alt været 18
U14 piger i denne sæson. Det har
ind i mellem givet lidt udfordringer
i forhold til at stille med to hold
hver søndag, men heldigvis har vi
kunnet trække på et par U12 piger
de gange, hvor det har knebet. Udover turneringen har vi haft pigerne
til strandhåndbold, Tivoli Cup Friheden, Sne Cup, Egene Cup og
AGF Cup. Alle stævner har givet
en række gode kampe mod ganske
gode hold bl.a. mod fynske og sønderjyske elitehold. Pigerne har dog
manglet lige det sidste for at komme helt til tops, men generelt har
præstationerne været fine og bestemt udviklet pigerne i den rigtige
retning.
I turneringen vandt hold 2 alt inden
jul. Det resulterede i en ganske
svær B-pulje efter jul. Her blev det
dog til en fin midterplacering. Omvendt gik det med hold 1, som lige
skulle finde hinanden i A-rækken i
efteråret. Efter jul har pigerne slet
ikke tabt mod ellers gode hold som
Four Stars, Viby og BMI. Det resulterede i en suveræn første plads
og en deltagelse til kredsmesterskabet i A-rækken. Vinder pigerne her
skal de til de jyske mesterskaber.
Til træningen har vi med succes
haft en månedlig gæstetræner. Sidste gæstetræner var Anders Thomsen, assisterende træner for SK Århus og landsholdstræner for det
kvindelige boblerlandshold. Gæstetrænerne har givet masser af inspiration til både spillere og trænere.
Peter Grove og Søren Madsen
De ældste U12-piger har haft en
fin sæson med masser af god træning og spændende kampe. Nogle
af pigerne har yderligere deltaget i
træningen med U14.... og billedet
viser da også et blandet U12 og
U14 hold, da det er taget til Egene
Cup og viser de piger, der var med
til stævnet.
Helle
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TMG Håndbold sæson 2009/10
U14

drenge - super sæ-

son:
Vi startede sæsonen med at være 2427 spillere, som alle mødte frem til
træning med en stor lyst til at spille
håndbold, og der har været et meget
stort fremmøde, de har gået til den
lige fra første træningsaften.
Ved turneringsstart havde vi 2 hold,
men da der blev ved med at komme
flere spillere til, var vi til sidst så
mange, at vi meldte et hold mere til
efter jul, men desværre blev nogle
skadet og andre valgte at stoppe, så
vi måtte trække det 3. hold igen.
1. holdet var med i kvalifikationsspillet til eliterækken og kvalificerede
sig, men desværre var det nok en
tand for svært, og vi vandt derfor ikke ret mange kampe, så her efter jul
spillede vi i AA-rækken, hvor vi slutter på en delt 1. plads og skal til
KREDSMESTERSKAB
den 10.
april.
2. holdet klarede sig også fint – de
kom i B-rækken, hvor de har fået en
placering midt i rækken efter flere
gode og spændende kampe.
I denne sæson har vi set drengene
udvikle sig fra at være drenge til at
være ”unge mænd” - både som personer, men også som hold – de har
knoklet med masser af boldøvelser,
skudtræning, det har vi kunnet se i
vores kampe igennem sæsonen, hvor

vi nu spiller klogt og godt håndbold
og samtidigt forstår at bruge fysikken
– FLOT drenge.

oplevelser samt et godt kammeratskab, hvor alle havde en god tur og
en rigtig stor oplevelse.

I juleferien tog vi til SneCup i Tommerup med 2 hold. Fint stævne, hvor
vi alle havde godt af at komme ud og
få lidt motion oven på alt julemaden.
1. holdet vandt stævnet, men de var
først nødt til at slå 2. holdet ud i semifinalen, så det var en flot præstation af begge hold.
Som slut på sæsonen var vi med til
TMG Håndbolds årlige håndboldstævne som igen i år foregik i Gråsten. Her vandt 1. holdet stævnet og
fik dermed guld. Desværre gik det
ikke så godt for 2. holdet, da de ingen
kampe vandt.

Alt i alt en god sæson med mange
gode kampe, spænding og en stor
udvikling på håndboldsiden, og
til sidst stor ros til de 3 unge fyre
Thomas, Morten og Casper som
igennem hele sæsonen har udvist
stort engagement både under træningen og bestemt også udenfor banen.
Der skal også lyde en tak til forældrene for deres hjælpsomhed med kørsel, vask, opbakning til kampe, kager,
mv.

Men uanset placering, vundne kampe
så havde vi et rigtig godt stævne med
højt humør, masser af håndbold, gode

SUPER at være samme med jer alle
og en kæmpe tak for en god og spændene sæson.
Hilsen Thomas, Casper, Morten og
Flemming
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Gymnastik

TMG´s lokal opvisning søndag den 11. marts

En dejlig dag med masser af god og flot gymnastik af alle vores børnehold.
Inden gæsteholdet fra Brøruphus Efterskole indtog hele hallen, var der tid til at mange af de knap 300 tilskuere kunne
komme ud og prøve redskaberne af. Stor tak til vores dygtige instruktører for en super indsats i denne sæson.
Sidder nogen og ønsker at blive en del af instruktør korpset i TMG gymnastik, hører vi gerne fra dig på
britt@tmggymnastik.com
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Tennis

TMG Tennis byder velkommen til en ny sæson
En splinterny og spændende sæson
står for døren. Er du ny, er du ung, er
du ældre, er du bare go’ - vi har plads
til alle!
Vi har en fantastisk hyggelig klub
med fire tennisbaner beliggende midt
i Mårslet Naturpark, beskyttet af træer
og buske. Nyd også vores dejlige
klubhus med omklædning/bad, borde
og stole til afslapning efter kampene.
Rammerne er dermed på plads, både
for nye og gamle medlemmer, til
sommerens sjoveste sport. Vel mødt!
H U S K:
Standerhejsning Lørdag d. 1. maj
kl. 13:00
Vi spiller den første gang tennis, det
er muligt at møde hinanden, snakke
med bestyrelsen, betale kontingent, få
nøgler mv
TMG Tennis byder på masser af
GRATIS glæder
Ungdomstræning
Hver tirsdag fra 15:45 til 17:45, starter 18. maj.
Seniortræning
Hver søndag fra 10 til 12, starter 16.
maj.
Drop-ind
Hver tirsdag fra 19 til 21, hvor alle

nye og gamle medlemmer frit kan
møde op og spille. Fin måde at lære
nye at kende!
M/K-listen
Savner du, eller vil du ha’ flere makkere, er der særlige kvinde- og mandelister, man kan skrive sig på og bruge for at få flere at spille med – se i
Klubben! Altså rig lejlig-hed til at
møde nye udfordringer og makkere!
Udstyr
Vi har træningsbolde og ketsjere til
begyndere og gode rabataftaler med
sportsforretninger, hvis man vil ha’ sit
eget. Vi har desuden en tenniskanon,
som er en STOR hjælp til træning/
selvtræning!
Stævner
Vi vil afholde en del stævner i løbet
af sæsonen, herunder kampen om
”Den gyldne ketsjer”. Hold dig orienteret på vores hjemmeside - giv os din
mail, så giver vi lyd, når der er nyt!
Ny bestyrelse
En ny frisk bestyrelse vil i løbet at
sommeren, invitere til flere stævner,
som er åben for alle. Udfordringen og
hyggen går sammen om at gøre oplevelsen go’, uanset niveau. Se opslag i
klubhuset og på hjemmesiden - giv os
din mail, så bliver du holdt løbende
orienteret!

Praktisk information
Kontingent
Det koster ikke ret meget at være
medlem, se her:
Voksne: 895,- for hele sæsonen (nyt
medlem kun 795,-)
Under 18: 450,- (nyt medlem kun
350,-)
Over 60: 600,- (nyt medlem kun 500,)
Familie: 1850,- (nye medlemmer kun
1550,-)
Overførsel via Netbank 1920 920 560
4005 eller giro 9570 666 1580. Husk
at anføre navn / evt. medlemsnummer.
Bemærk! TMG’s Hovedforening får
en andel af kontingentet til fælles udgifter: 160,- pr. voksen og 60,- pr.
barn.
Hjemmeside - se mere
TMG Tennis har fået en hjemmeside,
hvor vi løbende vil informere om
klubbens arrangementer. Se mere på:
www.tmg-tennis.dk
Vil du med på klubbens mailliste, så
send en mail til:
webmaster@tmg-tennis.dk - så er du
rigtig med i klubben!
Vi glæder os til at se dig
TMG Tennis
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TMG pokaloverrækkelser 2010

Kammeratskabspokalen: Kim Rasmussen, Fodboldafdelingen
Skænket af AAG i 1970.
Tildeles en god kammerat, men er
hidtil uddelt som en egentlig lederpokal til en person, som i lang tid har
udført et strot foreningsarbejde enten
som træner eller på det organisatoriske plan.

Ungdomslederpokalen: Jens Juul,
Kent Zaco, Torben Riis Meyer, Jesper
Knudsen og Henrik Kløverpris, alle
Fodboldafdelingen
Skænket af Brugsen i 1970.
Til en træner/leder som i en lang periode har udført frivilligt arbejde.
Skal være en del af aktiviteten og ikke
kun aktiv på det organisatoriske plan.
Må gerne fremstå som forbillede for
de unge i holdning og adfærd og udvise et godt eksempel.

Jubilæumslederpokalen: Kurt Kirkedal Laursen, Hovedforeningsformand
Indstiftet af HB i 1993. Uddeles til at
aktivt bestyrelsesmedlem som påskønnelse for et godt og stort stykke arbejde

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
Træningsfremgangspokalen: Gustav
Aarup Lauridsen, Basketafd.
Skænket af Borgerhuset i 1993.
Til påskønnelse af et medlem, som i
dagligdagen har ydet en flot indsats.
Relaterer til mere flid end talent. Engagement og en god kammerat tæller
med i udvælgelsen. Bør uddeles til
unge i alderen 12 - 13 år.
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Håndbold

Flot afslutning på sæsonen for U14 drenge - 1.hold

legen, men desværre var det
så Viby der spillede en rigtig god 2.
halvleg samtidigt med at det begyndte at knibe med kræfterne
hos os og Viby sluttede med at vinde
med 22-13.
Alt i alt en FLOT sæson med en
GOD afslutning til 1. holdet
U14 drengene spillede lørdag d. 10-4
kredskampe i Houhallen hvor vi fik
en flot 3. plads.
I den første kamp mod Thorsager –
Rønde IF tabte vi 16-14. Vi havde
store problemer med at score
og brændte 10-12 oplagte chancer og
fik ikke lukket af i forsvaret.
I anden kamp mod Odder var vi helt

klar både i forsvar og angreb og
vandt her 20-16.
Den sidste kamp mod Viby blev lige
pludselig en ”finale” hvor vinder
ville blive kredsmester og
dermed gå videre til Jysk mesterskaber næste weekend.
Her spillede vi en fantastisk 1. halvleg hvor vi førte med 2 mål ved halv-

Tak for denne håndboldsæson
Thomas, Morten,
Casper og Flemming.

38

MÅRSLET-bladet MAJ 2010

TMG har fået ny motionsafdeling
Arbejdet med at skaffe et foreningsbaseret motionscenter til Mårslet fra
efteråret har ført til en ny afdeling i
byens idrætsforening TMG.
TMG motion hedder den. Som sin
første og vigtigste opgave er at arbejde for at etablere et midlertidigt, men
kvalitetsbevidst motionscenter i regi
af TMG og Mårslet MultiHal.
Formålet med centret er dobbelt:
At komme mange borgeres ønske om
at motionscenter i egen by i møde. Og
at vise at den frivillige gruppe bag
Mårslet MultiHal fortsat tager den
opgave alvorligt ved åbne et motionscenter som første etape frem mod
byggeri af multihallen.
Planerne, vi arbejder med, drejer sig
om at lave et center i opstillede pavilloner med kvalitetsmaskiner og spinningcykler anbefalet af Foreningsfitness. Det er DGI og DIF’s samarbejde om foreningsbaserede motionscentre.

En gruppe af mere end et dusin instruktører og en håndfuld spinninginstruktører har meldt sig klar til at
yde en frivillig, ulønnet indsats. De er
også klar til at gennemgå det 40 timers kursus, der er forudsætningen
for at få et rentefrit lån fra DGI til
etableringen.
Gruppen bag motionscentret har haft
sit konstituerende møde.
Her blev Steen Bille formand og Bente Seerup sekretær. En kasserer efterlyses fortsat, hvis nogen har lyst til at
tage den vigtige opgave på sig.
De øvrige medlemmer af den nye bestyrelse er Sjur Fitje, Tina Vestergaard, Jytte Sonne og Mikael Solgaard.
Løbebånd, styrke- og kredsløbsmaskiner og spinningcykler af høj kvalitet
vil fylde et foreningsbaseret motionscenter i Mårslet (Foto: Steen Bille)

Steen Bille
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Er du klar over, at der spilles bridge i Mårslet
hver torsdag aften – i perioden fra 1. september til 30. april
Mårslet Bridgeklub har til huse på
Lokalcenter Kildevang, og der er spilles hver torsdag aften fra kl. 19 til ca.
kl. 22 i nævnte periode.

hjemmeside for Mårslet Bridgeklub,
så vi også herigennem kan meddele
os udadtil og blive set af andre klubber og enkeltpersoner.

Mårslet Bridgeklub blev etableret i
september 2004, og de første år spillede vi i Halhuset og på Mårslet Skole.
Senere er klubben flyttet til lokalerne
på Kildevang. I øjeblikket er vi 32
medlemmer i klubben, men vi har
plads til flere. Klubbens turneringsleder er Birger Christiansen.

Har du kendskab til bridge, og har du
en god ven, som også kender til
bridgespillet – så har I måske lyst til
at spille i Mårslet Bridgeklub?

Vi er i øjeblikket ved at oprette en

For nybegyndere regner vi med at
stable undervisning på benene i løbet
af september måned i år. Undervisningen vil foregå mandage mellem kl.
19 – 21.

Interesserede er meget velkomne til at
høre nærmere hos
Jørgen Brandt Andersen
jorgen.brandt@hotmail.
com
tlf. 40 59 99 73
Kontingent for et halvår er 300 kroner.
Vi glæder os til at høre fra dig (jer).
Mårslet Bridgeklub

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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Erindringer fra besættelsestiden
I år er det 70 år siden, at Danmark blev
besat, og 65 år siden Danmark atter blev
frit, og i den anledning har jeg ladet min
far, Poul Dalsgaard Svendsen i Langballe, der nu selv nærmer sig de 80 år, fortælle lidt om årene, da han var en dreng
på 10-15 år. Særlig er der lagt vægt på
1943, hvor der var tysk indkvartering i
hjemmet på Dalsgaard.

Poul Dalsgaard Svendsen med Chr.
X nål i jakken

”Jeg husker tydeligt den 9. april. Der
havde været larm om natten og da vi
kom op tidligt om morgenen, var himlen
sort af store, tyske krigsfly. Op ad dagen
begyndte de tyske lastbiler også at komme henne på landevejen. Vi mærkede
ellers ikke meget til krigen, udover dengang englænderne bombede Aarhus
Universitet, og da det store tyske ammunitionsskib inde i havnen sprang i luften.
Det kunne høres her i Langballe. Næsten
hver aften var der også luftalarm, når
englænderne fløj til Tyskland for at
bombe. Så var der jo rationeringen og
mørkelægningen, så på den måde gav
krigen nogle begrænsninger i hverdagen.
Vi vidste heller ikke, hvad krigen betød,
og hvor slemt det var. Der måtte jo intet
skrives i aviserne, så det eneste, vi hørte,
var lidt fra den engelske radio. Sommetider lå der også et af de illegale blade
ude mellem mælkespandene ved vejen.
Selv om jeg ikke var så gammel, kan jeg
dog tydeligt huske de tre måneder, hvor
vi havde tysk indkvartering.
Indkvarteringen i Langballe og resten af

Mårslet Sogn foregik i sommermånederne i 1943. Sognefoged Anders Rasmussen i Testrup og handelsmand Søren
Madsen, som kunne lidt tysk, da han var
gift med den tysktalende damefrisør
Elsa Madsen i Mårslet, samt en tysker
var rundt for at se, hvad der skulle bruges lige inden indkvarteringen. Der var
også nogen, der skulle have en sønderjyde, der boede til leje i Langballe, til at
oversætte noget på tysk under krigen.
Han pralede med, at han kunne tysk, og
han kunne også stå og læse et helt brev
op, men det viste sig at være helt forkert, hvad han oversatte det til!
Da tyskerne var indkvarteret
Tyskerne kom for at samle kræfter, for
de kom fra fronten fra flere kompagnier,
som nu herved blev samlet til ét. Bagefter blev de sendt til Jugoslavien, hvor de
fleste nok omkom. Der var tre underofficerer indkvarteret på Dalsgaard: Andreas Bestehorn, Herbert Franzke og Max
Körner. De havde kontor i vores ”pæne
stue” og sov i ”gæsteværelset” og havde
oppassere rundt på de andre gårde. Der
var et rend døgnet rundt, fordi kontoret
var her. Når obersten kom, smækkede
underofficererne hælene i de jernbeslåede støvler sammen og råbte: ”Heil Hitler” – det skulle de gøre over hele verden. Sommetider skulle tyskerne, der
boede her, ud til vagtskiftet, som også
blev foretaget her på gårdspladsen. Det
skete i fuld uniform, så der kunne de
godt se farlige ud. Vi så dog aldrig at de
gik vagt. Tyskerne havde deres feltkøkken oppe hos Vestergaards midt i Langballe. Det var han ikke glad for, da han
havde stråtag på alle bygningerne. Der
blev også sagt, at hans husbestyrerinde
og en af tyskerne var lidt kærester, men
sådan var der jo flere rundt omkring. På
denne gård havde tyskerne også deres
fængsel i et hjørne af en af længerne.
Der sad en tysker fanget der. En af mine
brødre og en kammerat gav ham lidt
mælk, men det blev opdaget, og så skulle han sidde fanget endnu længere. Hestene var indkvarteret i Hørret og på
Vilhelmsborg og kanonerne også i Hørret.
Obersten, der boede oppe på Nygaard,
ville gerne låne vores charabanc, da det
var den fineste hestevogn i Langballe, til
at køre tur i, men da de så spændte for,
blev hestene tossede og løb ud af gården
og opad bakken på den anden side af
vejen med vogn og det hele, men uden

mennesker. Nogle gange fik soldaterne
stroptur, hvor de skulle løbe op og ned
ad bakken og smide sig, det så barskt
ud, men det var jo det samme, at jeg
kom til, da jeg blev soldat, måske knapt
så striks som tyskerne. Ellers lavede
tyskerne ikke så meget, mens de var her,
udover at hvile sig og samle kræfter, til
de skulle videre.
En dag kom et par tyskere fra Århus
som ville købe Eier, æg, af mine forældre, og det kunne de godt få lov til, og
de fik også mad, rababergrød eller lignende med sukker på, masser af sukker!
Min far sagde: ”Rationert!” Tyskerne
svarede: ”Jah, jah, rationert!”, mens de
fortsatte med at hælde sukker på! Det
rygtedes, så der kom en stor bil ind med
endnu flere tyskere, og de så ikke så rare
ud, men da havde vi vidst ikke flere æg.
Min mor lavede også spejlæg, som de
tre tyskere, der boede her, købte. Visse
damer ville ikke lave mad til dem, men
tyskerne var jo almindelige mennesker,
landmænd ligesom os. Min mor var med
i Danske Kvinders Beredskab. Jeg har et
armbind, som hun havde på, når de var
til møde. Vi hørte radio fra England med
støj på. Engang sad vi sammen med tyskerne i stuen og hørte det, men tyskerne var ikke så stolte ved situationen, for
de var bange for, at obersten kom. Især
min bror Svend havde meget skæg med
nogle af dem, de var jo også unge og
interesseret i piger. Vi fik fotografier af
de tre, som boede her, samt deres adresser hjemme i Tyskland. Efter krigen fik
vi breve fra tyskerne. De fortalte, at de
mindedes tiden i Langballe som den
bedste tid i krigen. Brevene var naturligvis på tysk, så vi fik Elsa Madsen i Mårslet til at oversætte dem. De tre havde
oplevet meget barskt, og i 1946 sad den
ene stadig i russisk fangenskab, jeg tænker somme tider på, hvad der er blevet
af ham. Én spurgte, om vi ville sende
nogle billeder, men det turde min far
ikke.
Der var en oppasser, der boede på en af
de andre gårde, Erik Just, hed han. Vi
har et billede af ham sammen med nogle
tyske venner. Han var god nok. Han
fandt på, at vores karl på gården i 1943
skulle hedde den hvide neger! Efter at
tyskerne var rejst, skrev Just et brev til
min familie med hilsen til min bror
Svend og Elise, vores pige på gården.
Han spurgte også: ”Hvad laver Vips?”
Det var vores foxterrier. En anden op-
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passer var Fritz Biermann, men han var
mere Hitlersindet. Der blev indkvartering i Beder senere, men de var ikke så
rare, nok SS’ere. Dem vi havde i 1943
var almindelige mennesker. Da tyskerne
rejste fra Vilhelmsborg og skulle til
fronten, var der en russisk fange, der
ikke ville med, så blev han bare lige
skudt bag ved stalden på Vilhelmsborg.
Dem vi havde boende skulle syd på til
Italien og Jugoslavien. Inden de rejste,
fik vi dem til at indridse deres navne i en
rude, ligesom tidligere indkvarterede
havde gjort i 1864. Min far påpegede
overfor tyskerne, da de skulle til at rejse,
at de havde slidt og lavet mange grimme
mærker i trægulvet i stuen med deres
jernbeslåede støvler, som sagt var der jo
et rend ud og ind døgnet rundt, fordi
deres kontor var her. De gav min far
nogle penge som erstatning, da de rejste
– det tror jeg ikke var helt normalt at få
på den måde.

Breve og foto fra tyskerne

Andre forhold under besættelsen
Jeg gik jo i skole i krigsårene. Engang
skulle vi tegne flag i skolen og vi måtte
selv bestemme hvilket flag. Jeg tegnede
hagekorsflaget, for jeg var jo ikke ret
gammel dengang og vidste ikke hvad
hverken flaget eller krigen betød og
hvor galt det var, men havde selvfølgelig lagt mærke til tyskernes symbol. Da
lærer Helms så det, blev han helt rød i
hovedet, og uden et ord rev han tegningen ud af kladdeheftet. Vi havde heller
ikke gymnastik, mens tyskerne var der,
for de havde beslaglagt gymnastiksalen
til indkvartering.
Der var nogle hårde vintre under krigen.
Engang gik jeg sammen med nabobørnene, Kirsten og Anders Loft, i et rigtigt
højt lag sne, der var umulig at cykle i.
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Der var også engang, at vi fik fri nogle
dage, fordi det var for koldt, og skolestuen ikke kunne varmes op med de
tørv, der var til rådighed under krigen.
Min far gav noget af det børnetøj, som
vi havde fået tildelt under krigen, til
familien Knudsen i Battrup, der havde
mange børn. For selv om vi også selv
manglede tøj, havde Knudsen det alligevel værre. Under krigen pålagde staten,
at man skulle aflevere en del af sin avl
til billige penge. Det var ikke så sjovt,
når man i forvejen ikke havde ret meget
avl. Vi skulle aflevere til Malling Dampmølle. Det var en stor fabrik dengang.
Det var ikke nemt for folk at få cigaretter under krigen. Jeg havde en lille forretning med at lave cigaretter. Jeg brugte
det tynde luftpostpapir, som jeg klippede i passende stykker og limede sammen
med æggehvide. Tobakken, der kom i,
havde jeg avlet omme bag hønsehuset.
Jeg solgte dem til 1 kr. stykket, så det
var en god forretning, men ulovligt. Rigtig sortbørshandel blev straffet hårdt.
Der var en karl i byen, som jeg solgte en
del til, men så sagde han, at hvis han
blev opdaget, tog han mig med, og så
turde jeg ikke sælge mere til ham.
Vores nabo på Langballegaard, Axel
Hutzelsider, var direktør i Århus Zoologiske Have. Dengang kunne man ikke
se, at dyrene havde det skidt. I burene
var der løver, abekatte og så videre. I
dag skal dyrene have mere plads, men
det var altid en stor oplevelse at komme
derind. Det var svært at få foder under
krigen. Jeg samlede kastanjer herhjemme og kørte ind til Århus med en stor
sæk på cyklen og solgte som foder til
dyrene og til et kafferisteri i Højbjerg,
hvor de blev malet, brændt og anvendt
som kaffeerstatning. Måske fik jeg 5-10
øre kiloet, og en is kostede 10 øre, så det
kunne blive til nogle penge. Hutzelsider
havde også gartneri med bl.a. tulipaner.
Det var ikke afskårne, men selve løgene
han solgte, derfor skulle hovederne skæres af så de ikke brugte energi fra løget.
Han var heldig, at de lige stod i blomst
til befrielsen den 5. maj 1945, for da
solgte han de fine tulipanhoveder, som
ellers skulle have været kasseret, til
blomsterhandlere, som han kendte i Århus, og tjente en masse penge på det!

de lande, og jeg kan huske, at jeg syntes,
det var synd for Norge, at de stadig var
besat. Derefter løb vi sammen hen til
landevejen.
Den 4. – 5. maj var der mange, der pludselig skulle forestille at være frihedskæmpere, og det giver jeg ikke meget
for. Der var mange andre, der i højere
grad fortjente den titel. Oppe ved siden
af Langballe Skole boede kaptajn Mogensen, som havde gjort en god indsats i
England under krigen. Kaptajnen blev
hædret efter krigen, og så takkede han
også sin 17-årige søn, men det eneste
sønnen havde gjort var, den 4. maj, at
hente en stakkels arbejdsmand, der boede til leje på Langballegården. Da vi var
henne på landevejen den aften, så vi,
hvordan kaptajnens søn zigzaggede fra
træ til træ ned ad landevejen, som om
han ikke skulle opdages, og bagefter
kom han tilbage med arbejdsmanden og
truede ham med et gevær hele vejen op
ad Langballe Bakken. Arbejdsmanden
blev straffet, men kun fordi han havde
gået vagt ved tyskernes lazaret for at
tjene til føden. Der var mange vognmænd, der havde kørt for tyskerne under
hele krigen, og det blev der aldrig sagt
noget til. Et vognmandsfirma her på
egnen kørte for tyskerne i Tirstrup. Min
bror var soldat sammen med en anden
vognmandssøn fra Århus og fik da at
vide, at nogle sabotører ville sprænge
den lokale vognmands garager i luften,
men der kom luftalarm, så det blev aldrig til noget.
Det gik jo heldigvis ikke så galt i Langballe. Vi havde ellers et beskyttelsesrum
oppe i skrænten, i skoven nord for gården. Der var indgang fra siden og blikplader henover. Det var indrettet med
sofa og togsæder, men vi fik heldigvis
ikke brug for det. Stort set hvert år siden, har der boet en ræv der, og nogle år
en hel rævefamilie med et ordentlig kuld
hvalpe. Det var sjovt, en sommeraften
når man var færdig i stalden, at stå og se
på rævehvalpene, der rendte og legede.
Nu er det ved at være den årstid igen,
hvor dyrebørnene kommer frem”.

Befrielsen
Ved befrielsen den 4. maj om aftenen
kan jeg huske, at jeg og min bror Niels
var alene hjemme og hørte det i radioen
sammen med Jørgen Nygaard. Der blev
sagt at tyskerne havde kapituleret i de og

Fortalt af Poul Dalsgaard Svendsen,
Langballe
Redigeret af Anne Marie Dalsgaard
Mikkelsen

Læs mere i ”Episoder i Mårslet Sogn fra
besættelsesårene 1940 – 45”, af Hans
Møller, 1994.
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Kræftens Bekæmpelse
Indsamlingsresultat 2010
Indsamlerne var glade, da de kom
tilbage, de var blevet modtaget meget positivt, men desværre var mange
ikke hjemme.

Foto: Jesper Andersen

Søndag den 11. april mødtes 33 indsamlere kl. 10 hos NORDEA, hvor
Lis Margrethe og Erik tog imod med
kaffe og te, og dertil fik vi dejlige
rundstykker fra bager Makaros.
Efter en kort orientering blev indsamlingsbøtter og materiale udleveret, og indsamlerne gik ud i en kold
og blæsende forårsdag.

Giv en

Medens Lis Margrethe og Poul talte
bøtterne op, hyggede indsamlerne sig
med sodavand sponseret af REMA
1000, TRANBJERG, og til alle var
der også et skrabelod fra Stena-Line.
Det samlede indsamlingsresultat blev
igen over al forventning - kr. 42.630,
- en markant stigning i forhold til
sidste år.
Jeg vil gerne sige tak til indsamlerne
for den gode indsats men også en tak
til beboerne i indsamlingsområdet
for den positive modtagelse.

Foto: Jesper Andersen

Tak til Nordea – Lis Margrethe og
Erik.
Tak til bager Makaros og Rema 1000
Tranbjerg.
Jeg håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag den 3. april.
Ane-Mie Nielsen

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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