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Årlig ballonfestival i Mårslet!

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt
REDAKTION
Redaktør
Jacob Lind
Præstegårdsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 21 79 89 95
jacoblind@profibermail.dk
Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

Nej, desværre.
Vi har foreslået det for Ballonskipperforeningens formand, der såmænd bor i
Højbjerg.
Men da vinden fortrinsvis er i vest, vil en start på banerne ved Vilhelmsborg
med stor sandsynlighed give en kort flyvetur, inden man driver ud over vandet.

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

Det var også bare en idé!
Måske er der andre ideer til events, begivenheder, initiativer, som kunne gøre det
endnu festligere at bo i Mårslet.

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.

Kunne man benytte lejligheden, når der holdes ”hvile-aftener” i Vilhelmsborg
Festspil-forløbet til at afholde en børne-koncert, når faciliteterne allerede er til
stede?
Og nu, hvor vi tilskyndes til at etablere solcelleanlæg på vore huse, kunne man
måske etablere et stort fælles anlæg i stedet for hvert sit.

Deadline er den 10. i måneden for stof til
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på 2100 Vi vil hermed opfordre alle, der måtte have gode ideer, til at henvende sig til
stk.— dog ikke i januar og august.
Fællesådet.
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

Vi vil så tage initiativ til at få afprøvet ideernes bæredygtighed.
Fællesrådet har planer om at arrangere et seminar med temaet: ”Mårslet – visioner for fremtiden” senere på året. Ideerne vil indgå i programmet for seminaret
og de efterfølgende initiativer.
Send forslagene til:
Poul Hakon Poulsen
Hørretløkken 48
Mail: php@kpf.dk

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
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8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
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Tlf. 20 43 77 12
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Tlf. 75 56 83 18
Tlf. 86 29 25 05
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Tlf. 86 29 20 70
Tlf. 86 29 73 87
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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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Stort og småt fra Fællesrådet
FU ønsker debat om visioner
.Der er gået nogle år, siden projektet "Fra
væreby til leveby" blev gennemført. Med
baggrund i byens udvikling siden da, har
Fællesrådets forretningsudvalg (FU) diskuteret behovet for at se på, hvorledes
Mårslets borgere kan forestille sig, Mårslet skal se ud om ti eller tyve år.
Der er kommet mange nye borgere til byen, som kan tænkes at have interesse i at
præge udviklingen. Der er stor interesse i
FU for at se, om et forsøg på at se ind i
fremtidens indretning af byen kan engagere byens borgere.
FU har derfor nedsat et visionsudvalg
med Margrethe Bogner, Poul Hakon
Poulsen, John Engelbrechtsen og Jens
Thomsen. Visionsudvalget skal undersøge mulighederne for at arrangere et borgermøde, hvor interesserede kan komme
med deres bud på fremtidens Mårslet.
Udvalget vil forsøge at få eksterne inspirationskilder til at hjælpe med at sætte ord
på de idéer, der kan være med til at forme
og inspirere til fremtidens udvikling af
byen.
Andre udvalg
De andre udvalg i Fællesrådets regi er efter repræsentantskabmødet i februar:

•
•
•
•

•
•

Trampesti: Jacob Lind (formand) og
Poul Hakon Poulsen.
Børn og Unge: Morten Overgaard
(formand).
Blad: Jacob Lind (formand), Hanne
Salling Jensen og Poul Erik Jensen.
Natur og Miljø: Emma Søe
(formand), Jørgen Brandt Andersen,
Marianne Rasmussen, Birthe Ingvorsen og Jens Thomsen. Udvalget er
åbent for nye medlemmer.
Trafik: Kurt Søe (formand), Morten
Overgaard, Jens Thomsen og Margrethe Bogner.
RASK (RolleAfklaring og Strategi
for Kommunikation): John Engelbrechtsen (formand) og Per Henrik
Hansen.

Trafiksanering
Kommunen har lavet en plan for trafiksanering af Tandervej-Hørretvej, med fartbegrænsning til 40 km/t. Planen er nu også blevet godkendt af politiet. Den omfatter bl.a. hævet vejbane på nogle strækninger, indsnævring af vejen andre steder og
sløjfning af den gamle busvendeplads.
En tegning af ændringerne blev offentliggjort i Glimtet på www.maarslet.net 24.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
april og ligger fortsat på webben. Arbejdet forventes udført i år.
Beder-Bering vejplaner
Kommunens planlæggere har meddelt at
de endnu ikke har fundet ud af hvilke muligheder for linjeføring af den kommende
Beder-Beringvej som de vil foreslå med i
en VVM-undersøgelse (Vurdering af
Virkningerne på Miljøet). Det er ikke sikkert at embedsmændene kan komme med
en indstilling til byrådet om sagen før
sommerferien.
Fællesrådets FU ønsker alle en god sommer. Jens Thomsen, formand.
P.S. Referat fra FU’s møder kan læses på
www.maarslet.net. Klik på Bag om 8320
> Referater fra FU-møder.
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Anonyme Mårslettere
Mårsletbladet har nogle gange modtaget breve fra anonyme afsendere.
Ganske enkelt så viderebringer vi ikke anonyme henvendelser. Vi offentliggør gerne breve anonymt, når bare
afsenderen er os bekendt.
For nogle måneder siden modtog vi
fra ”Beboergruppen mod konflikt” et
brev om Kiosken i Mårslet.
Man ville tage til genmæle for, at en
lignende sag og konflikt ikke skulle
opstå igen i Mårslet. Tanken om ikke
at skabe ufred og had i Mårslet og
ønsket om at en lignende sag ikke
skulle genopstå, er i og for sig udmærket, men vi vil ikke gengive brevet i bladet, da der så ville være risiko
for at genoplive en sag som nu er faldet til ro..
Nu har vi så igen fået et brev, som er
en klage fra en læser over Mårsletbladet. Essensen i klagen er nogle kedelige uinteressante artikler, for mange
sportssider, og ønsker om at redaktionen ville skrive om en del andre ting,
f.eks. interviews af forskellige personer i Mårslet og at folk som har specielle interesser eller andet kunne skrive om dette i bladet. Man foreslår
genoplivning af Årets Mårsletborger
og evt. henlægge dette til Vilhelmsborg.
Det er helt i orden, at folk kommer
med deres mening, men vi vil gerne

vide hvem det er, så vi kan få en fornuftig dialog med vedkommende.
Det skal lige nævnes at der er ca. 130
personer og foreninger som har bidraget økonomisk til Mårsletbladets venner, og mange af dem har i forbindelse med bidraget også ytret sig positivt
om bladet i tekst på indbetalingerne.
Det skal nævnes at der på bladet ikke
findes nogen skrivende redaktør og at
bladets medarbejdere ikke laver journalistisk eller lignende arbejde. Så det
er alle byens borgere og foreninger
m.v. som skal bidrage med stof til
bladet. Bladet bliver altså ikke bedre
end det borgerne selv kan bidrage
med. Alle er meget velkomne med
indlæg. For år tilbage var der tilknyttet en journalist til bladet, men det har
vi desværre ikke mere. Vi har flere år
i træk forgæves annonceret efter en,
så skulle der sidde en med lysten til at
skrive for bladet hører vi gerne fra
vedkommende.
Mårsletbladet er egentlig et lidt unikt
blad, idet det er et fælles blad for kirke, skole, fællesråd, og idrætsforening. Derved er der en hel del stordriftsfordele ved at disse 4 institutioner driver bladet i fællesskab, frem
for hver især at have sit eget blad.
Hvis vedkommende klager havde
fulgt med i bladet, ville man kunne se

at kåringen af årets mårsletborger har
kørt i flere år. En henlæggelse af dette
til andet sted ville nok ikke være så
hensigtsmæssigt, idet Brugsen hvert
år Pinselørdag byder på kaffe og
rundstykker på butikstorvet og Nordea står for honoreringen og kåringen
af Årets Mårsletborger.
En klage over rigeligt med sportssider
er jeg ikke enig i. Bladet er også
TMG`s blad som bidrager væsentligt
til bladets økonomi. Jeg synes bestemt ikke at de respektive afdelinger
under TMG anvender bladet nok. Jeg
mener tvært imod at de burde profilere sig noget mere.
Men er der noget stof i bladet, som
man ikke bryder sig om, kan man bare lade være at læse det.
Jeg vil hermed opfordre til, at der er
nogle flere borgere i byen, som vil
skrive om begivenheder og andet her i
bladet. Det ville glæde os meget, hvis
vi igen kunne få en journalistisk medarbejder, som ville skrive for bladet.
Det er så nemt at stå uden for banen
og råbe og skælde ud på de spillere
som er på banen. Der er plads til flere
på banen (Mårsletbladet) Vi har masser af ideer til, hvad der kunne skrives
om i bladet, men mangler ressourcerne – vi er alle i redaktionen frivillig.
Jacob Lind
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2010
Anna Johnsen
spirator og tovholder på litteraturkredsen 8320, som er et projekt der
blev startet op i forbindelse med væreby levebyprojektet i år 2000. Der ud
over har hun været aktiv i omkring 30
år i mange andre dele i Mårslet.

Foto: Jesper Andersen

For snart mange år siden indstiftede
Nordea en pris, som hvert år skal gives til en person i Mårslet, der i særlig grad har gjort sig gældende med
en aktiv og ulønnet indsats i lokalområdet til gavn for børn, unge og ældre.
Traditionen tro sker overrækkelsen af
pokal og en præmie på kr. 1.000 Pin-

selørdag på butikstorvet, hvor brugsen er vært med kaffe og rundstykker
og musikalsk underholdning af Jan
Kolling og Ole Nørskov.
Blandt flere velbegrundede kandidater faldt valget i år på Anna Johnsen,
tidligere lærer på Mårslet skole. Hun
har gennem de sidste 10 år været in-

For Anna har det været en naturlig
ting at deltage aktivt i det lokale foreningsliv, og hun har således været
med i børnehavebestyrelsen for Valnødden, i bestyrelsen for Borgerhuset,
været i forældre-lærerforeningen, deltaget aktivt i tysklandsudvekslingen
på Mårslet skole, været med i Ungdomsskolens musical forening Mårslet/Solbjerg, været i Brugsens bestyrelse, deltaget i, væreby – leveby projektet, egns spillet i Mårslet Ven og
Fjende, kunstskole for børn og som
tidligere nævnt Litteraturkredsen. Anna har også planer for hvordan hun
skal være aktiv inden for kulturlivet i
Måslet fremover, men på den kortere
bane har hun tænkt sig at anvende
prisen til et kulturarrangement i Sognegården til gavn og glæde for byens
borgere.
Jacob Lind
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Man må ikke cykle over sporet ved Stationen
Det er nu over et halvt år siden at
Midtjyske Jernbaner blev færdige
med at lave chikanen ved Stationen,
så man bliver tvunget til at sætte farten ned og øge opmærksomheden når
man passerer jernbanen.
Trods den voldsomme chikane, som
næsten kan minde om en labyrint, så
er der desværre en del såvel voksne
som børn som er så dygtige til at cykle, at de ikke står af cyklen og trækker
gennem chikanen.
Midtjyske Jernbaner indskærper derfor at det er ulovligt at cykle igennem
chikanen. Det er ikke bare for at lave
et forbud om at cykle over banen,
men ens opmærksomhed på tog når
man cykler er væsentligt nedsat i forhold til når man går eller trækker over
banen. De fleste tog standser normalt
ved stationen, men det sker også at
der kommer gennemgående tog, så
det er altså farligt at cykle over spo-

ret. Derfor undlad venligst at cykle
over sporet ved Stationen. Der vil da
også om kort tid blive opsat skilte om

at det er forbudt at cykle over sporet.
Jacob Lind

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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UNGDOMSSKOLEN 2009/2010
MUSIK
I efteråret havde vi gang i 2 bands i
musiklokalet på skolen.
DESIGN
I håndarbejdslokalet er der blevet designet og syet på livet løs med 2 professionelle designere.
KANOTUR
Vi gentog de mange års succesfulde
kanotur til Sverige. Det var en våd
tur, men der var masser af godt humør.
HELL WEEKEND
Nogle få unge tog udfordringen og tor
med på en strabadstur hvor der var
rappelling, natløb, vandring med rygsæk, speedbådssejlads og helstegt
pattegris.
SKITUR
Skituren til Østrig i uge 7 var som
sædvaneligt en stor success. Masser
af ski, trætte ben og hygge om aftenen.
FLASH
FLASH (rummet i kælderen under
biblioteket) er blevet gennem renoveret af de unge i løbet af året og venter
på at blive brugt til fester og evt en
ugentlig aftenåbning.
UNGERÅD
Vi har haft godt gang i Mårslet Ungeråd med møder på ungdomsskolens
kontor og overnatningsture med de
andre byer. Vores sidste idé er at lave
en kæmpe sport/aktivitets festival for
de 4 byer – der kommer mere info til

efteråret.

og meget mere.

FISKETUR
Vi var med til hornfiskekonkurrencen
i maj – det blev en super hyggelig tur
på trods af meget vind og dårligt vejr.
ROTTER OG TORSK
Drengegruppen ROTTER OG
TORSK har været på overnatning i
Boomtown.
MUS OG SILD
Pigegruppen MUS OG SILD har været i teateret på Gellerupscenen, været
meget aktive i FLASH renoveringen,
bagt pandekager, julekager og holdt et
rigtig hyggeligt haloween arrangement.
INTRO-TUR
Vorer årlige Ungdomsskole intro-tur
gik til Vigsø feriecenter. Vi havde en
super hyggelig og aktiv tur. Der var
både ture i tropisk badeland og til Vesterhavet. Et par af de friske fik sig en
tidlig sommer badetur i bølgen blå. Vi
var også på Danmarks største udendørs gocart bane med gocarts der kørte 90 km/t.
Om aftenen var der Uhyggetur til
nogle af 2 verdenskrigs største bunkere.
SÆSON 2010/2011
Vi fortsætter med de aktiviteter der
kører allerede.
Der ud over har vi planer om en ekspeditions tur til Norge, hvor der bliver
mulighed for at sove i snehule og
igloo, bestige et bjerg på mountainski,
lære om laviner og gå på kompaskurs

Medaljer til de 3 hurtigste i gocarterne

Vi vil se om vi kan få gang i noget
cross, gocart, klatring, dykning, vandski og lignende aktiviteter.

Seje Mårslet tøser giver den gas

Opvarmning til det store gocartløb

Samtidig vil vi se om der er basis for
nogle hverdags aktiviteter i FLASH –
og evt en aftenåbning om ugen.
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Glade og spændte børn i Winnenden
Fornylig var en masse glade og
spændte børn i Winnenden, og det
kan nemt blive en oplevelse for livet.
Det blev det i hvert fald for mig, da
jeg var afsted tilbage i 1993. Jeg tror,
at min historie kan motivere mange
af børnene til at gøre deres til at få et
livslangt venskab.
Jeg vil kort fortælle den her:
Min egen tysker, Katharina, var en
rigtig sød pige, og vi bibeholdt en
kontakt, hun var også med til mit
bryllup, men kort derefter ebbede
kontakten ud, da vi var omkring 24
år.
Men en af de andre drenge i klassen
havde en tysker, Kevin, som jeg lige
fra starten af kom rigtig godt ud af
det med. Han var rigtig sjov, og jeg
var altid så glad, når jeg var sammen
med ham. Mens vi var dernede, havde han fødselsdag, og der var jeg
også med. Efter udvekslingen i maj,
og genbesøget, var vi en flok på 6,
der valgte at tage til Winnenden i
efterårsferien. Jeg boede igen hos
Katharina, men var meget sammen
med Kevin. Derefter begyndte vi at
skrive sammen, og få måneder efter,
kom han til Danmark for at besøge
mig. Han boede hos mig, og mine
forældre faldt pladask for ham.
Sommeren efter kom han igen, denne
gang med hele sin familie, sine forældre, og sin lillesøster. De boede i
vores sommerhus, og der blev skabt
et tæt bånd mellem min og Kevins
familie. Det har eksisteret lige siden.
Vi har besøgt hinanden med jævne
mellemrum, både Kevin og jeg, og
vores forældre. Både mig selv, mine
forældre og min søster var med til
Kevins bryllup, da han blev gift med
Rebekka i 1999. Og de har været
med til mine forældres sølvbryllup,
til mit bryllup, og Kevin og jeg var

Giv en

begge med til hinandens 30-års fødselsdag. Jeg holdt en tale for ham,
hvor jeg sagde, at jeg var den eneste i
selskabet, foruden hans mor og søster, der også var med til hans 15-års
fødselsdag. Og dengang havde jeg
aldrig troet, at jeg ville stå her 15 år
efter. 3 uger efter blev jeg 30, hvor
Kevin oså holdt en meget rørende
tale for mig.
Vi har fulgt hinanden gennem tykt
og tyndt, sorger, hvor vi har mistet
nogle kære, og sendt blomster og
kærlige hilsner til begravelserne, Kevins forældre blev skilt, og Kevins
far brød kontakten med sine børn, og
glæder, vi har begge fået børn, jeg
har 3, Kevin har en datter, Leonie.
Der er stor forskel på, hvor vi er havnet idag. Kevin og Rebekka har begge en middelklasse-indkomst. Kevin
arbejder hos Deutsche Telekom, hvor
han underviser deres praktikanter.
Rebekka er sagsbehandler i en teknisk forvaltning. Min mand er Medlem af Folketinget, og jeg er parterapeut, har min egen virksomhed, men
er også på vej i Folketinget. Kevin
har sagt, at i Tyskland kunne det ikke
lade sig gøre, at man er så gode venner med nogen udenfor ens egen
"klasse". Men vi går ikke op i indkomst, vi er venner på et meget dybere plan, som er helt unikt for os
alle.
Her til sommer har min mand og jeg
lejet et kæmpe luksushus på 300 m2,
indendørs swimmingpool, 7 værelser, naturlegeplads og meget mere.
Det ligger i Tjekkiet, 600 km. fra
Kevin og Rebekka. Jeg skrev til Kevin, at hvis de selv sørger for transporten, så giver vi ferien, hvor de får
2 værelser og eget badeværelse i huset, samt al mad. Vi ved de ikke har
særlig mange penge, og de ville aldrig selv få råd til noget der lignede.
Og som deres venner vil vi give dem

dejlige og berigende oplevelser, hvor
vi rigtig kan hygge os samtidig. Det
blev de vildt begejstrede for, og vi
glæder os alle til den 4. juli, hvor
vores ferie sammen dernede starter.
Sidste sommer var Kevins mor og
søster og besøge os, og pludselig
sagde Kevins mor til min store søn,
Nico, som dengang var 12 år:
"Kunne du ikke tænke dig at komme
og besøge os i efterårsferien uden
dine forældre?" Den var Nico frisk
på, vi satte ham på flyet i Kastrup, og
Kevin tog imod ham i Stuttgart lufthavn. En uge, hvor han talte engelsk
hele tiden, og hyggede sig med Kevin og hans familie.
Jeg kunne fortælle meget mere. Det
er et dybt venskab der startede mellem Kevin og jeg, og som har bredt
sig til vores familier, svigerfamilier
og børn. Jeg vil gerne komme og
fortælle om det, på skolen eller i borgerhuset eller sognehuset, og medbringe billeder fra alle årene. Håber
der er stemning for det, så må I gerne
melde tilbage til mig på:

mette@haandsraekningen.dk
eller 22 62 18 72
De bedste hilsner
Mette Hjermind Dencker

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
9. klassernes sidste skoledag
Som tidligere omtalt havde vi et ønske om at ændre kulturen vedrørende
elevernes sidste skoledag, så skolen
ikke var plaget af svineri og hærværk
aftenen før. Vi havde derfor i ledelsen
talt med alle eleverne og sendt et brev
hjem til deres forældre, hvor vi meldte ud, at hvad der måtte være af toiletpapir og andet skulle fjernes, inden
elevernes program kunne begynde, og
var der decideret hærværk, blev dagens program aflyst. Det var, set ud
fra elevernes synspunkt, en alvorlig
stramning, og vi var da også noget
spændte på, hvordan det forløb. Der
skal derfor lyde en stor ros til årgang
00, som de selv kaldte sig, for at være
de første til at ændre en kultur. Der
var intet at udsætte på elevernes adfærd, og det er mit indtryk, at de havde en på alle måder god dag.
Fem nye børnehaveklasser
Den 12. august starter 104 elever i
fem børnehaveklasser. Vi har i skrivende stund endnu ikke ansat den nye
børnehaveklasseleder, men der er heldigvis mange, der ønsker at arbejde
med de yngste i skolen. De mange
børn har svært ved at være i Trekanten i SFO tiden, og derfor har vi valgt
at inddrage det tidligere klasselokale,
som har været brugt af først 10.kl. og
de senere år af 9.kl., så det er 0.e´s
klasselokale om formiddagen og sammen med gul og grøn stue børnehaveklassernes hjemlokaler om eftermiddagen. Det store antal af egne elever
gør, at vi i år ikke kan modtage henviste børn med et ikke uvæsentligt be-

hov for dansk som andet sprog fra
Brabrand.
Der kommer 4 elever med bussen,
men de er alle mindre søskende til
nuværende elever, og det er forældrenes ønske, at de skal gå på Mårslet
Skole.
Skolebestyrelsesvalget
I forbindelse med Århus Kommunes
ansøgning om forsøg med ændring af
styrelsesvedtægterne med hensyn til
skolebestyrelsesvalget, har jeg bedt
alle klasselærere om at indkalde til
forældremøde inden 15. september.
På dette møde skal der i hver klasse
vælges 4 medlemmer til et klasseforældreråd, som skal vælge en formand
(talsmand) og næstformand. Det er
dette klasseforældreråd, der står for
udpegning af kandidat(er) fra klassen
til skolebestyrelsesvalget, som finder
sted i oktober måned. De nye regler
vil blive nøjere beskrevet i en skrivelse til alle forældre ved skolestart, og
der vil blive udformet informationsmateriale til forældremøderne.
Status på byggeri
Vi har haft rejsegilde for håndværkere
og særligt indbudte på den nye bygning i skolegården, og det varer ikke
længe, inden resten af arbejdet foregår inden døre. Det er forbavsende
mange ting, der skal tages stilling til i
forbindelse med et sådant byggeprojekt. Møbler, lamper, farver på døre
og vinduer, placering og udformning
af cykelstativer og mange andre ting.
Det er utroligt spændende – men også
meget tidskrævende. Vi skal også i

gang med at bytte om på hjemkundskabslokalet og håndarbejdslokalet,
og der skal lægges nyt tag på den
gamle bygning. Planen er, at mest
muligt skal foregå i skoleferien, men
det kan næppe blive færdigt inden for
denne tidsramme. Vi arbejder også på
at nyindrette lokaler i Asgården og til
den ekstra børnehaveklasse, samtidig
med at 8. og 9. klasserne rykker i Chuset, så det bliver Store Flyttedag
den sidste dag før ferien.
Afslutningen af et skoleår og begyndelsen på et nyt
Elevernes sidste skoledag er den 25.
juni, hvor vi traditionen tro synger
feriesange og har underholdning i
skolegården. Det kan knibe med pladsen i skolegården i år på grund af
byggepladsen, men når vi rykker lidt
sammen, så går det nok.
Første skoledag efter ferien er onsdag
den 11. aug., hvor der er skolegang
fra 8.00- 11.30. De nye børnehaveklasser starter dagen efter den 12.
aug. kl. 10.00.

Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en god
sommer med tak for samarbejdet i skoleret 2009/10.
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Overnatninger
1.klasserne var på deres årlige overnatning d. 7.- 8.maj. Den foregik her i
SFOen og de havde valgt at knytte et
tema på deres overnatning, nemlig
krop og bevægelse. Der foregik derfor
en masse aktive lege udenfor, der
blev danset og der var forskellige aktiviteter i gymnastiksalen. Det var
desværre ret dårligt vejr, men der var
alligevel en flok seje drenge der sov
ude, godt nok under tag.. Det var en
rigtig god overnatning, og den blev
sluttet af med at forældrene kom med
morgenmad næste dag, hvilket både
børn og voksne syntes var rigtig hyggeligt.
2.klasserne havde lånt Malling SFO
til deres overnatning, der også blev
afviklet d. 7.- 8. maj. Lørdag formiddag blev børnene præsenteret for to
rollespilsinstruktører, som brugte tid
på at lære børnene regler for rollespilskampe. Derefter blev de delt op i
to grupper, der skulle kæmpe mod
hinanden i et eventyr om en farlig

røverkonge, og der også skulle findes
skatte gemt rundt om i skoven. Det
stod desværre ned i stænger den dag,
men det blev der ikke lagt så meget
mærke til, børnene var vilde med
konceptet og levede sig helt ind i det.

kranse og løbet på skrænterne, så der
blev hygget på livet løs.

3.klasserne lånte Skåde SFO til vores
overnatning d. 28. -29. maj, og vi var
en tur omkring Blommehaven inden,
hvor vi blandt andet var ved vandet
og slå smut og lege. Derefter gik vi
op til SFOen og sikke en udsigt de
har derfra, ud over både skov og
strand. Der blev lavet mad på bål,
mens børnene blandt andet også legede med rollespilsvåben på nogle rigtig
gode skrænter i skoven. Det var en
forrygende overnatning, hvor et af
børnene oven i købet klarede en sådan
for første gang..

Festival
I skrivende stund er dette års forrygende Børn- og Ungefestival desværre ikke afholdt, så den kan I først høre
om til september. Men der er blevet
øvet på livet løs her op til, blandt andet af dette års vindere af 0.klassernes
Talent, som vandt at måtte optræde på
scenen. Derudover er der blandt andet
en gruppe fra 1.klasse der har øvet et
dansenummer og en del børn fra
2.klasse, der har øvet musik med Rosario. Desuden har en del 3.klasser
øvet på en storartet cirkusforestilling
og 4.klasserne er klar til at fremvise
årets diabloshow, så vi glæder os til at
fortælle Jer om festivallen i det næste
nummer.

Tur for alle 1.klasserne
Onsdag d. 12. maj gik alle 1.klasserne
en tur til Vilhelmsborg. Da de var
kommet derud blev der spillet levende stratego, lavet kæmpe mælkebøtte-

Ny ansættelse
Vi har fået en ny kollega, Anita Malling, som er startet som klassepædagog for 1.A., vi glæder os meget til
det fremtidige samarbejde med hende.

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Skolebestyrelsens indlæg
Af Erling Sørensen, skolebestyrelsesformand
Skoleferien er lige om hjørnet og alle
på skolen kan se frem til 6 uger uden
lektier og vækkeuret der ringer alt for
tidligt. Det bliver forhåbentligt en god
sommer hvor batterierne kan blive
ladet godt og grundigt op, gearede til
at tage fat på endnu et spændende
skoleår.
Et år hvor der føjes endnu et kapitel
til skolens historie – i midten af oktober ser vi frem til at indvie den nye
store tilbygning – med et pædagogisk
læringscenter og fire nye fælleslokaler. Samtidig er der gang i totalrenovering og omforandringer i faglokalerne hjemkundskab og håndarbejde.
Når alle projekter er færdige i slutningen af året vil det betyde et samlet
løft af alle skolens faciliteter.
Den nuværende skolebestyrelse tager
fat på sidste etape frem mod overdra-

gelsen af taburetterne til en ny skolebestyrelse der skal starte den 1. november. På et stort møde i september
orienteres der om skolebestyrelsesarbejdet igennem det seneste år + varmes op til det forestående valg.
På forældremøder i de enkelte klasser
der afholdes inden udgangen af september vælges klasse råd og klasse
rådene har herefter ansvar for at opstille kandidater til skolebestyrelsesvalget i oktober måned.
Århus Kommune har opnået dispensation således at valgperioden fremover er 2 årig. Det er målet at dels
opstillingsform dels den kortere valgperiode vil få flere interesserede kandidater på banen.

elever i fem nye 0-klasser – det betyder samtidig en masse nye små trafikanter på skolevejene. Det vil trafikgruppen i Mårslet uden tvivl markere
i begyndelsen af august på deres sædvanlige glimrende facon.
Fra skolebestyrelsen vil vi gerne opfordre alle medforældre og medborgere til at medvirke som gode forbilleder udi trafikadfærd ikke bare overfor
egne børn, men for alle børn.
Ved et åbent hus arrangement for alle
de kommende 0-klasser blev Mårslet
Skoles Trafikpolitik udleveret til alle
forældre – du kan finde den på skolens hjemmeside.
Fra skolebestyrelsen ønskes en god
sommer – og på gensyn til et nyt skoleår til august.

106 nye elever på vejene i august
Efter sommerferien starter over 100

Aktivitet i stilhed
Af Lone Thuesen, MSV

Der har været lidt stille fra Mårslet
Skoles Venner i bladet her siden efteråret. Men der har været masser af
aktivitet i foreningen, der - som i de
sidste 40 år - har givet en økonomisk
håndsrækning til særlige aktiviteter
for mange af skolens elever.
Der var udskiftning på bænkene i bestyrelsen i efteråret, hvor både formand og kasserer takkede af efter
mange års tro tjeneste. De nye spillere
på banen, skulle lige finde formen og
vi er først nu ved at have taktikken og
spillestilen på plads. Det er den ene
forklaring på, at der ikke har været
meget larm fra foreningens side på
disse sider. Den anden forklaring er,
at det har været småt med beretninger
om de oplevelser foreningen har givet
støtte til – og det er ellers det eneste
vi beder om at få retur. På det sidste
møde vedtog bestyrelsen nogle ændringer, som vi håber vil betyde, at vi
kan tilbyde vores medlemmer lidt
mere information om, hvad vi bruger

pengene på.
Fra Christiansborg til Nordborg
Medlemstallet har været rekordstort i
år, med hele 221 betalende familier.
Det betyder, at vi har haft næsten
21.000 kroner at gøre godt med – og
det har vi så gjort.
En masse forskellige musikklasser fik
støtte til at lave stomp i musikundervisningen og 9.a og b. fik en håndsrækning til deres Christiansborg-tur.
Nogle aktive forældre fra 8.a fik
hjælp til at overtage undervisningen
for en dag, hvor hele banden var i
DGI-Huset. Søren Lynge var- traditionen tro - forbi 8. årgang, som han
endnu engang gav lidt at tænke over i
forhold til konsekvenserne af de valg
man træffer i sit liv.
DGI’s Bevægelseskorps kom forbi
hele 3. årgang, som blev holdt til ilden med boldspil og lege en formiddag.
Endelig fik 5.a, som havde vundet
billetter til Danfoss Universe i kon-

kurrencen ’Naturmarathon’, hjælp til
at få en guide, så de kunne få mest
muligt ud af besøget.
Både nyt og gammelt
Vi arbejder på at få vores lille hjørne
af Skoleporten op at køre. Her kan
forældrene fra september finde mere
information om, hvem vi er og det er
også her lærerne finder ansøgningsskemaet. I september kommer også en
opdateret version af vores folder sammen med girokortet.
Endelig var Mårslet Skoles Venner
helt som sædvanligt på pletten til introduktionsmødet for nye forældre i
starten af juni. Og igen er det os der
stå bag kaffen og rundstykkerne til
forældrene, når de nye poder møder
op til første skoledag midt i august.
Så nok sker der fornyelse i spillertruppen, men i bund og grund er alt
stort set ved det gamle.
Skriv til os på maarsletskolesvenner@hotmail.dk
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Tur til Danfoss Univers
Vi havde vundet fribilletter til Danfoss Univers ved at deltage i naturfagsmaraton.
Det var mandag den 19. april, kl. 7.20
vi mødtes nede ved hallen hvor nogle
af elevernes forældre skulle køre ned
til Danfoss Univers der ligger på Alts.
Køreturen tog ca. 2 timer og 30 min.
Da vi kom derned var der stadig lukket så vi måtte vente på parkeringspladsen i 10-35 min. og på
parkeringspladsen var der en bil man
kunne løfte med nogle tov bilen vejede ca. 3500 kg og nogle mærkelige
vipper. Vi kom endelig ind og gik lidt
rundt og så hvad der sådan var i parken. Man kunne bl.a. køre på segway
som er et selv-balancerende transportmiddel med en motor. Der var også en
offroad segway bane hvor man kunne
køre rundt uden en voksen.
Der var også en stor blå kube, hvor
man kunne komme ind og læse og se
om nogle af naturkatastroferne, der er
i verden som f.eks. lynnedslag og vulkanudbrud. Der var også nogle små
opgaver i parken om, at få energi på
den rigtige måde. Dem der arbejdede i
parken fortalte os at den kom fra Island. Inde i kuben var der mange, sjove og spændende ting fx en gejser.
Der var også en slags is tunnel. Der
var helt stille inden i den smalle gang
og for enden kom man ud i et lille
rum, med en stor skærm. Den viste
nogle gange en film, som demonstrerede, når et isbjerg falder i vandet.
Imens skulle det forestille at man stod

på en isflage. I et andet rum var der
meget varmt. Det skulle forestille at
man stod i en vulkan. Der stank frygteligt meget af sprit eller sprinklervæske. I gulvet var der nogle revner. I
dem var der nogle røde lys. Det lignede lidt en ægte vulkan. I det 3. rum
var der en stor maskine der lavede
ægte lyn der larmede enormt meget.
Udenfor var der en masse forskellige
slags opfindelser man kunne prøve, og
konkurrere mod hinanden med. Der
var en slags lege plads hvor man kunne man prøve at transportere vand. Da
klokken var blevet 12.00, skulle vi
spise frokost og have noget at drikke.
Lidt efter frokost var der et science
show, hvor de lavede nogle eksperimenter f.eks. hvordan man laver en
sky eller en lavalampe. Vi lærte også
noget om flydende kvælstof, der var
under -280 grader. Efter science showet kunne vi gå lidt rundt igen. Så
skulle vi have en rundvisning af en af
medarbejderne om historien bag Danfoss Univers og se noget af det af parken, som man ikke lige render ind i.
Efter rundvisningen kunne vi gå lidt
rundt igen og prøve nogle af de nye
ting. Vi så et spil, hvor det gjaldt om
at tænke mindst. Da parken lukkede
kørte vi hjem. Vi synes alle sammen
det var rigtig spændende og lærerigt.

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

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

Tak til MSV for rundvisningen.
Skrevet af Daniel J, Daniel K,
Karoline, Cecilie og Emma N. 5.A

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 - juli /aug. 2010

Om bøn
”Herre gør mit liv til bøn, tømt for
krav og tømt for løn”
Sådan lyder den første linie i en salme
i salmebogen.
Når vi taler om bøn i kirken, kan man
hurtigt komme til at tænke på de mange gange i løbet af en gudstjeneste,
hvor det lyder: Lad os bede. Nogen
får måske også associationer i retning
af noget meget fromt. Men grundlæggende, så er det vigtigt at huske, at
bøn ganske enkelt er en måde at forholde sig til livet, til sine medmennesker, til Gud på. Bøn handler altid om
en relation – om at man beder en anden om noget. Vi kender det fra hverdagssproget – jeg har en bøn til dig,
vil du ikke hjælpe mig med at ... skifte dæk, klippe hæk, bære tunge poser,
sy knapper i, checke selvangivelse
eller en af de utallige andre ting, vi
kan bede hinanden om hjælp til. Vi
kender det måske også fra en sammenhæng, hvor vi bagefter ville ønske, at vi ikke havde bedt om hjælp.
Hvor vi tænkte ”det skulle jeg aldrig
ha’ bedt om”. Der sker som regel ikke noget ved at bede om de overfladiske ting, men når vi beder om noget,
hvor vi åbner os, viser os sårbare, så
er der en risiko. En risiko for, at vi
ikke bliver mødt, som vi håbede eller
havde forventning om. En risiko for
at oprigtigheden, fortroligheden bliver
misbrugt – måske brugt imod én. Nogen lærer den lektie tidligt i livet, at
man ikke skal bede nogen om noget,
men derimod selv ”regne den ud” i
kampen mod andre. Det er trist, når
mennesker af forskellige grunde ikke
kan eller vil bede nogen om noget.
For det er grundlæggende for ethvert
fællesskab, at man både kan bede om
noget, yde noget og tage imod noget
fra andre.
Og så ligger der også i det at kunne
bede om noget, at man ser, at man

ikke kan alting selv, men at man har
brug for andre.
At bede om noget er noget andet, end
at kræve noget. Når man beder om
noget, så anerkender man den andens
frihed til at handle, som vedkommende vil. Det betyder også, at man må
acceptere, at man ikke nødvendigvis
får, hvad man beder om. Man må ønske sig alt, så længe det ikke er ensbetydende med, at man regner med at få
det, er reglen for ønskesedler.
Præsten og forfatteren Johannes Møllehave fortæller et sted om en julegave han engang fik. Han var 8 år og
gaven var fra hans onkel. En onkel,
der havde en fantasi, som gjorde, at
hans fortællinger om sine oplevelser
altid overgik alle andres. En onkel,
der elskede at sætte noget i gang i
niecer og nevøer for at se deres nysgerrighed vågne. Denne onkel kom en
dag op til jul hjem belæsset med pakker - og den 8-årige kunne ikke dy sig
for at spørge: ”Har du også købt noget til mig?” ”Joe”, lød svaret –
”hvad er det”, måtte drengen spørge.
”Nu ikke så nysgerrig” – men onklen
kunne da sige så meget, at det var
noget som hverken kunne stå eller gå
eller svømme eller flyve... Og så var
tankerne i gang. Det blev nærmest en
besættelse for drengen at regne ud,
hvad det kunne være. Det gav søvnløse nætter og en juleaftensdag, der var
længere end en lang vinter. Drengen
havde brændende ønsket sig et damplokomotiv med sikkerhedsventil – og
han fik det. Men han formåede ikke
virkelig at glæde sig over det, for han
kunne kun tænke på, hvad der var i
pakken fra onklen. Så kom den endelig. På størrelse med en skotøjsæske.
Papiret røg af – det var en skotøjsæske. Og indeni var den fyldt med
papir. Stykke for stykke landede det

på gulvet og til sidst – på bunden af
æsken lå, sat fast med et stykke tape:
En blyant. En rød viking... ”Der kan
du se”, sagde onklen. ”Den kan hverken gå eller stå eller flyve eller svømme...” Skuffelsen var til at tage og
føle på. Drengen havde det som en
ballon, som al luft blev lukket ud af.
Men fortæller han, som dagene gik og
blev til måneder, så mistede damplokomotivet sin tiltrækningskraft. Så
kom blyanten frem og drengen opdagede dens mærkelige kraft. Den kunne stave til Rocky Mountains og Bolivia. Den kunne rime smil på sikkerhedsventil, den kunne skrive ord så
sørgelige, så han selv kom til at græde
over dem. Det var slet ikke så tosset
en gave og med tiden blev den mere
dyrebar end dampmaskinen...
Denne lille historie siger noget om
ønsker og forventninger. Om at vi
sommetider får noget helt andet end
det vi håbede på, ønskede eller bad
om. Men at der med tiden kan vise sig
at være en gave i det, som vi først
ikke kunne få øje på. Sådan kan det
være i det åbne forhold mellem mennesker, hvor vi tør lade os bevæge af
det, vi modtager fra hinanden.
Og sådan må vi tro, at det i forhold til
Gud. Her kan vi i bøn frit lægge det
frem, som vi er fyldt af – af både glæde og sorg. At kunne bede - uanset
om det er med de mange eller få ord
eller blot med en tanke eller et suk det er at blive holdt fast på, at vores
liv aldrig kun afhænger af os selv –
men altid af relationen til andre mennesker og til Gud. Bøn og ikke krav
åbner for den verden, der forbinder os
med hinanden. Derfor giver det god
mening at bede: Gør mit liv til bøn.
(uddrag af prædiken om bøn)
Jette R. Christiansen, sognepræst
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FRILUFTSGUDSTJENESTE I
BOMGÅRDSHAVEN

NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET

Traditionen tro er der atter i år friluftsgudstjeneste den sidste dag i
Mårslet Festuge.
Stedet er, som de øvrige år, Bomgårdshaven, til højre for stien der
går fra Hørretvej til Brugsen.
Dette års tema er ”Paradisiske
øjeblikke”, prædikant er Hanne
Davidsen, og det musikalske islæt
leveres af Århus Brassband.
Efter gudstjenesten kan den medbragte mad nydes ved de opstillede
borde, ligesom der er mulighed for
at købe frokost, leveret af bager
Makarós.
Medbring klapstol eller tæppe og
måske en paraply, som vi dog håber, der ikke bliver brug for.
Bomgårdshaven
søndag den 22. august kl. 11:00

Ny præst
Til efteråret ansættes en ny præst i
Mårslet sogn.
Sognet vokser og Mårslet Menighedsråd har fået meddelelse fra
Århus Stift om, at hjælpepræstestillingen opnormeres til 50%.
Vi må derfor sige farvel til Jette
Rosenberg Christiansen, der var
ansat i en 33% stilling og goddag
til en ny præst, der ansættes til
efteråret 2010

KIRKEBIL
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport.
Henvendelse til kirketjener fru Lis
Nissen senest fredag kl. 8:30 på tlf.
8629 8190.

Mårslet Kirke
er en åben kirke,
hvor alle i dagtimerne er velkomne
til for en stund at nyde stilheden og
det smukke kirkerum og samtidig
stresse lidt af fra den travle hverdag. Kirken er åben for besøgende
alle hverdage fra kl. 9 - 17 dog
undtaget dage med kirkelige handlinger (vielse eller begravelse /
bisættelse).
Besøg kirkens hjemmeside på:
http://maarslet-kirke.dk

Ny kirkeværge
På grund af fraflytning fra sognet
træder Mogens Eskildsen ud af
menighedsrådet og forlader dermed også sine tillidsposter. Kirkeværgeposten overtages af Arne
Andersen, som også bliver medlem
af præstegårdsudvalget. Nyt medlem i menighedsrådet bliver Niels
Chr. Overgaard Kristensen.

SOMMERFEST FOR
SENIORER
Torsdag den 12. august er der
sommerfest for seniorer i Mårslet.
Dagen begynder kl. 14:00 med en
kort gudstjeneste i kirken med Jette Rosenberg Christiansen som
prædikant.
Efterfølgende fortsættes der i Sognehuset, hvor folkeskolelærer og
tidligere sognemedhjælper Anna
Johnsen vil underholde.
Som folkeskolelærer gennem en
menneskealder og som mor til 4
har Anna Johnsen haft mange dejlige timer med børn. Hun ved også
noget om, hvor stor betydning
bedsteforældre har for de kommende generationer.
Alt sammen under overskriften:
”Glæder og oplevelser i barndommens land”
Anna Johnsen blev i år kåret til
Årets Mårsletter 2010.
Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag i kirke og sognehus.

KIRKETIDER I JULI
SØNDAG d. 4. juli
Ingen gudstjeneste.
SØNDAG d. 11. juli kl. 10:00
6. søndag efter trinitatis
Matt 19,16-26
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 18. juli kl. 10:00
7. søndag efter trinitatis
Matt 10,24-31
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 25. juli kl. 11:30
8. søndag efter trinitatis
Matt 7,22-29
Anne Vejbæk

KIRKETIDER I AUGUST
SØNDAG d. 1. august
Ingen gudstjeneste.
SØNDAG d. 8. august kl. 10:00
10. søndag efter trinitatis
Matt 11,16-24
Hans Rubech Christensen
TORSDAG d. 12. august kl. 14:00
Sommerfest for seniorer
Jette Rosenberg Christiansen
SØNDAG d. 15. august kl. 10:00
11. søndag efter trinitatis
Luk 7,36-50
Jette Rosenberg Christiansen
SØNDAG d. 22. august kl. 11:00
12. søndag efter trinitatis
Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven. Se omtale her på siden.
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 29. august kl. 10:00
13. søndag efter trinitatis
Matt 20,20-28
Hanne Davidsen

MENIGHEDSRÅDET
Næste ordinære menighedsrådsmøde finder sted i Sognehuset
onsdag den 25. august kl. 19:00
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Norbusangfestival 2010
Mårslet Kirkes Kor deltog for 11.
gang i den årlige Norbusangfestival,
der denne gang foregik i Malmø i
Sverige.
Hele 600 korsangere fra Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og
Danmark havde meldt sig til dette års
festival.

Foto: Pia Labohn

Vi ankom onsdag den 12. maj i øsende regnvejr til Malmø Högskola, som
er Sveriges største højskole med over
20.000 studenter. I løbet af ganske
kort tid genlød hele den kæmpestore
bygning af alle de nordiske sprog og
der blev viftet med diverse flag.
Allerede på førstedagen skulle Mårsletpigerne i gang i deres workshop –
gospel.
Gospelworkshoppen blev ledet af
Almaz Yebio, som viste sige at være
en særdeles kompetent instruktør.
Almaz Yebio, er musikalsk leder og
dirigent for det svenske ”Rejoice Gospel Choir” Med en vidunderlig
sangstemme og en særdeles positiv
og varm menneskelighed fik hun lært
den store gruppe 3 dejlige gospelsange.
Et nyt tiltag på Norbusang var ”Bytt
är bytt”. Man fik tildelt et
venskabskor fra et andet land, og på
½ time skulle vi lære hinanden et
eller andet.
Vi fik tildelt Abildsø Skoles Kor fra
Norge. De lærte os en norsk folkevise, mens vi lærte dem en 4-stemmig
forårskanon med fagter samt en dansekanon ligeledes i 4 stemmer. Vore
kanons gjorde nok mere lykke hos
dem end den norske folkesang hos
os. Desværre passede vi ikke helt

godt sammen aldersmæssigt, da de
norske piger var noget yngre end os;
men overordnet var det et rigtig hyggeligt tiltag, som helt sikkert vil blive
gentaget i fremtidige Norbusangfestivaler.
Vores kor fik også lejlighed til at at
synge ved en kirkekoncert i Skt. Petri
kirken – en kirke, som vel nærmest
må betegnes som tæt på ”domkirke”.
Der var lige så højt til loftet som i
Århus Domkirke – dog var der knapt
så langt ned i den anden ende, men
adskillige sekunders efterklang var
der. Heldigvis havde vi til koncertprogrammet valgt 3 sange, som ikke
gik alt for hurtigt; men det var da
også et rent held med det valg, da vi
ikke aner, hvor vi kommer til at synge, når vi meddeler programmet.
Særligt vores stille sang – ”Lord
Hold Me” kom så flot til sin ret i det
store rum. Der var dødstille, da vi
sang. Man kunne have hørt den berømte knappenål. Nakkehårene rejste
sig i den grad på korlederen, og tårerne pressede sig på hos forældrene.
Det var simpelthen SÅ flot, det pigerne præsterede den aften. Det glemmer vi aldrig.
Alle 600 børn skulle også synge sammen. Det var noget af et projekt at få
det til at lykkes; men også det gik
vældig fint.

Fredag den 14. maj var der fællessang på Malmøs store torv. Heldigvis
var det tørvejr den dag. Under medvirken af en meget dygtig messingkvartet sang alle 600 børn ”Sången
ger dig nyea vänner” (Beethovens
”An die Freude” med ny svensk
tekst), ”Barnens Pomp” (Elgars
”Pomp and Circumstance), den dejlige ”Sommersalme” samt ”Nu
grönskar det” (J.S. Bachs
”Bondekantate”). Et særdeles festligt
indslag, hvor der også blev viftet flittigt med de nordiske flag.
Festivalen sluttede lørdag den 15.
maj med en meget flot koncert i
”Malmø Konserthus”, hvor alle
workshopgrupperne præsenterede,
hvad de havde lært i løbet af de 4
dage. Desuden sang samtlige deltagere sammen akkompagneret af Malmø
Symfoniorkesters Ungdomsorkester.
Det var en meget flot koncert, under
hvilken Norbusangstafetten blev
overdraget til Horsens, som er vært
næste år i dagene 1. – 4. juni 2011.
Pia Labohn, korleder
Korskole og kor starter efter sommerferien torsdag d. 2. september hhv.
kl. 15:00 og 15:50 i Sognehuset.
Nye sangere optages efter henvendelse til Pia Labohn på tlf. 8655 6408
eller pl@maarslet-kirke.dk

Foto: Lene Jepsen
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INDRE MISSION

Møde i Mårslet Indre Mission,

torsdag den 26. august kl. 19.30 i
Sognehuset.
Vi får besøg af Daniel Ettrup Larsen, og emnet for aftenen er:
”Hvordan møder vi muslimer i
Århus?”
Foredraget vil være praktisk anlagt
med små fortællinger om mødet
med forskellige muslimer i Århus.
Undervejs vil der blive indlagt lidt
teoretisk viden om Islam og de vidt
forskellige muslimer, man kan møde i Århus.
Der vil helt sikkert komme en opfordring til selv at tage de
små skridt til at tale med muslimer i
stedet for blot at tale om muslimer.
*
Daniel Ettrup Larsen, 36 år, gift,
har tre børn og bor i Brabrand.
Tværkulturel konsulent for Indre
Mission og ulønnet hjælpepræst i
Christianskirken i Århus.
Daniel Ettrup Larsen arbejder desuden en del med mødet med muslimer på forskellige planer og forsøger at inspirere andre til det.

INFORMATION
om kirkelige anliggender o.m.a.:
Klik ind på kirkens hjemmeside
maarslet-kirke.dk

BØRNEKLUBBERNE
Mariehønen
er legestuen i Sognehuset hver
mandag kl. 16:15 - 17:30 for børn
op til 6 år .
Vil du vide mere så kontakt evt.:
Jette Kristoffersen,
tlf. 8628 9965 eller
Susanne Lunderskov,
tlf. 8621 2186
Lærkereden
er for alle børn fra BH klasse til
og med 3. klasse. Vi synger, hører
en fortælling fra bibelen, leger og
deltager i mange forskellige aktiviteter.
Sognehuset, mandag kl. 16:1517:30.
Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge,
tlf. 8629 5002
Mette Nørgaard Pedersen,
tlf. 8629 7155
Jørgen Knudsen,
tlf. 8629 1097
Ørnereden
er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4.- 7. klasse.
Klubben mødes i Sognehuset hver
mandag fra kl. 19:00 - 20:30.
Program kan fås i Sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:
Anders Kristoffersen,
tlf. 8628 9965
René Lunderskov,
tlf. 8621 2186
Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.

MANDAGSCAFÉEN
holder sommerpause og åbner
igen
mandag den 13. september
kl. 9:30
med frisklavet kaffe, te og rundstykker i Sognehuset fra kl. 9:30
til 11:00
Mød op og få en kop kaffe og en
hyggesnak med andre fra sognet.
Og så er det helt gratis!

ADRESSER:
SOGNEPRÆST
Hanne Davidsen (HD)
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12:00 - 13:00 samt
torsdag kl. 16:00 - 17:00
Mandag er fridag.
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
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 (ELS)
Frøkærparken 68
Tlf. 8629 9395
els@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for juli/aug. redigeres af
Hanne Davidsen, Keld Schmidt-Møller
og Jørgen Lauritsen.
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TMG - Nyt
TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

86 29 38 39

kurt@kirkedal.dk

Næstformand og halhusansvarlig

Kent Pedersen

86 29 98 55

makpedersen@mail.dk

Kasserer
Sekretær
Afdelingsrepræsentanter:
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball

Gerda Svendsen
Anne Lund

86 72 25 80
23 34 21 87

gjs@tdc.dk

Steen B. Hansen
Claus Holm
Hans Jørgen Jørgensen
Jan Henriksen
Britt Skytte
Tino Hvid
Steen Bille
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
25 67 51 86
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

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk

anne.lund@oake.dk

Britt@tmggymnastik.com
tino.hvid@webspeed.dk
bille1113@hotmail.com
pouln@profibermail.dk
hb@melindascandinavia.dk

krusejacobsen@mail.dk
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TMG gymnastik præsenterer
PROGRAM FOR VINTERSÆSON 2010/ 2011
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

1½ -4 år
3-6 år
1-3 år
Motorik & sans Familiehold
Ble-ræs
Kl
16
–
16:55
med forældre
med forældre
Kl 16:30 – 17:25
Bente
650,- kr

0. - 1. kl
Rollinge-tons
Kl 17:30 – 18:25
Bente & Christian
500,- kr

Anette
550,-kr + 100 kr/
ekstra barn

5–6 år
Puslinger
uden forældre
Kl 17 – 17:55
Anette & Helene
500,-kr

6.-9. kl
Street dance

3-6 kl.
Breakdance

Kl 18:30-19:45
Anders
650,-kr

Kl 18 – 18:55
Anders
650,-kr

Kl 16 – 16:55
Charlotte & Mette
550,-kr

TORSDAG

Senior
stik
gymnastik
Kl 15:10 – 16:25
Vinny
550,-kr

Tid til
1. -2. kl
2-5 år
3.-5. kl.
Spring & ryt- Tumlinger
Små springere
me
med forælhvis instruktødre
rer melder sig Kl 16:30 – 17:25
Kl 10:00 – 11:00
til bestyrelsen Pernille, ???? & Kristjan, Dorte
Frida
500,- kr

Kl 17:30 – 18:55
Emil & Rasmus
600,-kr

Herre-holdet

Kl 19:15 – 20:25
Anna
600,-kr

Kl 19 – 20:30
Benny
700,-kr

Effekt
fra 16 år

Kl 20 -21
Signe
650,-kr

Kl 20:30 – 21:30
Anna
600,-kr

Erik & Lotte
550,-kr

6. - 9. kl
”Spring &
hyg”

Aerobic
fra 16 år

Pilates
fra 16 år

LØRDAG

SÆSONEN STARTER

I UGE 37

Som den flittige læser allerede har fundet ud af, er det ikke lykkedes bestyrelsen at finde instruktører til holdet
for små springere. Hvis instruktører melder sig til bestyrelsen, er der reserveret tid til holdet på onsdage
fra kl 17 – 18:25. Ligeledes mangler vi hjælpetræner til 1.-2. kl holdet om torsdagen.

PROGRAMMET KAN ÆNDRE SIG HEN OVER
SOMMEREN.
TJEK OPDATERINGER PÅ
www.tmggymnastik.com

MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2010

21

KORT NYT FRA TMG GYMNASTIK
Tilmelding til vintersæsonen starter fredag den 6. august kl 00:00.
Tilmelding pr mail: www.tmggymnastik.com
Tilmelding pr. post : TMG gymnastik , Hørretløkken 275, 8320, att. Grethe Rasmussen
Oplys: navn, telefon nummer & holdønske. Afvent opkald.
Mails eller breve modtaget før 6. august 2010 kl 00:00 vil ikke blive godtaget.
FOR-SOMMEREN
I GYMNASTIK AFDELINGEN
Helt frem til slutningen af juni måned
har der været gang i gymnastik-salen,
men nu lukker gymnastik afdelingen
ned efter en super sæson. For-sommer
-holdene har bestået af TMG´s efterhånden legendariske HERRE-HOLD
ved Benny, som traditionen tro slutter
sæsonen af
med en fælles tur – denne gang på
skinne-cykler. Derudover har vakse
voksne fået støvet
danse trinene af sammen med Paulo,
byens ”teens” har lært rappe trin til
Street dance ved
Anders og endelig har Mårslets motionsbevidste kvinder svedt hver onsdag sammen med
Anna til aerobic & effekt tilsat lidt
zumba krydderi (mænd er altså også
velkomne her!)
Det er dejligt at der efterspørges andet
og mere end det der foregår på grønsværen i en by af Mårslets størrelse,
og endnu skønnere at der findes mennesker, som tager opgaven på sig efter
at have været aktive hele vintersæsonen. Tak til både instruktører og deltagere/ dansere.

NY INSTRUKTØR TIL SENIOR
HOLDET
På det nye program for TMG gymnastik er der som vanligt sat tid af til
byens seniorer hver torsdag fra kl
15:10 – 16:25. I år hedder instruktøren Vinny Bering. Vinny er en erfaren
instruktør, som ud over traditionel
gymnastik også mestrer pilates, vandgymnastik og hensyntagende gymnastik. Vi byder Vinny velkommen til
TMG gymnastik og er meget glade
for at senior gymnastikken kan fortsætte i vores by.
Er du interesseret i at vide mere kan
du gå ind på vores hjemmeside
www.tmggymnastik.com
og læse om holdet og Vinny. Her står
også hvordan du melde dig til holdet.
Hvis du ikke har adgang til nettet,
men gerne vil være med skal du aflevere et brev til

Vel mødt til senior motion.
Tjek www.tmggymnastik.com for
nye tilbud eller ændringer af hold
hen over sommeren

TMG gymnastik,
Hørretløkken 275, 8320 Mårslet,
Att.: Grethe Rasmussen

Post afsendt / afleveret før fredag den
6. august klokken 00:00 vil ikke blive
accepteret.

med dit navn, adresse, telefon nummer samt hold ønske. Du kan også
satse på at der er plads
til dig på holdet og bare dukke op
torsdag den 16. september kl. 15:10.

Vi glæder os til at se jer igen til en ny
sæson – nu med nye redskaber ;-)
Sommerhilsner fra gymnastik bestyrelsen

TILMELDING TIL GYMNASTIK
FRA FREDAG DEN 6. AUGUST
Der er fælles tilmelding for alle
Mårslettere fredag den 6. august fra
klokken 00:00.
Du tilmelder dig ved at:
gå ind på www.tmggymnastik.com
og tilmelde dig pr. mail.
Følg den beskrevne procedure. En
mail pr. tilmelding.
send et brev med dit navn, adresse,
telefon nummer og hold-ønske til
TMG gymnastik,
Hørretløkken 275, 8320 Mårslet,
Att. Grethe Rasmussen
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ALLE HAR RET TIL GOD BEVÆGELSE
HVER DAG !!!
TMG gymnastiks 1. lov

MEN UDEN INSTRUKTØRER – INGEN GYMNASTIK !
VI HAR GYMNASTERNE OG SALEN – MANGLER DIG

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?
Gymnastik afdelingen mangler specielt spring instruktører til børn i 3. - 5. klasse.
Der er booket tid til holdet onsdage kl. 17 – 18:25 (kan evt. ændres) fra uge 37.
Har du lyst og mod på andre tiltag, er vi som regel til at snakke med ;-)

Kontakt os på Britt@tmggymnastik.com eller 86721919
så hører du fra os i slutningen af juli måned
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Badminton

BADMINTON 2010/2011
TMG Badminton melder sig på banen igen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny og spændende badmintonsæson. Sæsonstarten nærmer sig og vi vil derfor gerne informere om vores tilbud for den kommende
sæson.
SPILLETIDER
Vi kan i den kommende sæson tilbyde følgende spilletider:
Mandag

17.30

-

18.30

U13

Onsdag

20.30

-

23.00

Turneringsspillere

Mandag

18.30

-

19.30

U15/U17

Onsdag

20.30

-

21.30

Baneleje (2 baner)

Mandag

19.30

-

20.30

Baneleje

Onsdag

21.30

-

22.30

Baneleje (2 baner)

Mandag

20.30

-

21.30

Baneleje

Fredag

17.15

-

18.15

U9 - Miniton

Mandag

21.30

-

22.30

Baneleje

Fredag

18.15

-

19.30

U11

Tirsdag

11.20

-

12.05

Seniorer

Fredag

19.30

-

20.30

Baneleje

Onsdag

19.30

-

20.30

Motionister

Lørdag

08.00

-

09.00

Baneleje

KONTINGENT
Kontingent er justeret en smule i forhold til sidste år og udgør for hele sæsonen:
Motionist

Kr.

700

Seniorspiller

Kr.

300

Baneleje mandag og onsdag

Kr.

1.950

Baneleje fredag og lørdag

Kr.

950

Turneringsspiller, 20 år og over

Kr.

1.325

Turneringsspiller, under 20 år

Kr.

675

Basismedlem

Kr.

300

Ungdom

Kr.

475

TILMELDING
Der er sendt brev ud til nuværende medlemmer med tilbud om at forny medlemskabet.
Eventuelt ledige baner/tidspunkter efter tilmeldingsfristens udløb bliver derefter tilbudt øvrige og nye medlemmer ved
personlig henvendelse i Halhuset Tirsdag, den 10. august kl. 19.30 – 20.30.
Ønsker du at leje en bane, skal du ved tilmelding medbringe navne, adresser, e-mail adresse, fødselsdag og –år, telefonnr. samt betaling for samtlige spillere, du ønsker at spille med.
Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til
Kasserer Steen B. Hansen – kasserer@tmgbadminton.dk - 2032 1228
Formand Jesper Holm – formand@tmgbadminton.dk – 2925 6302
TESTRUP - MÅRSLET GYMNASTIKFORENING

BADMINTON

www.tmgbadminton.dk
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Gymnastik

Benny´s drenge på afslutningsudflugt
TMG`herrehold på skinnecykler!
Det var endda meget tidlig vi fra
TMG´herregymnastikhold, mødte til
morgenkaffe hos Erling og Mona til
rundstykker og morgenkaffe.
Den noget bedagede veteranbus der
var bestilt, lod vente på sig den morgen foran Mårslet kirke, En fin gammel sag, en Volvobus fra 1948. Det
tog mere end 1½ time at nå frem til
Allingåbro, hvorfra Benny havde
planlagt at gymnastikholdets cykeltur
skulle starte.
Vejret var rigtig fint til en cykeltur, 17 grader og lettere overskyet og ikke meget vind.
Det blev en lang og begivenhedsrig
tur på Allingåbros røde skinnecykler,
og medbragt madkurve til frokosten.. Små 28 km. fik vi kørt, fra start
til Romalt, og tilbage igen. Adskillige fik ifølge sagens natur ondt
i bagdelen. ( kunne nok ikke være
anderledes. )

tormuseums forlokale, blev der dikteret almindeligt hygge og gemytlighed, hvor det kom flere ting på bordene.

Sovepladserne var i en udrangeret
gammel sovevogn fra DSB, med 6
mandskøjer. Ingen luksus her.
Efter endt spisning i Allingåbros Mo-

Nogle stykker endte på det lokale
værtshus Laredo-bar. Det var Grand
Prix aften fra Oslo. Fin stemning
med røg og larm, og masser af men-

nesker.
Efter en kold nat i sovevognen, - eller for meget øl,- eller for sent i køjen, så så herregymnastikholdet noget matte ud tidlig søndag morgen.
Det var også lidt surt, at vågne op til
en dag med heldagsregn. Nå´,- vi
blev indendørs og fortsatte aftenen
snak og hygge, mens vi ventede på af
bussen skulle afhente os. Det blev ikke veteranbussen, men en endda meget nyere bus, så vi kom hjem til
Mårslet i rekordfart.
Hjemme i Mårslet kl. ca 12.00.
Regnvejr.
KC
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Motionscenter til september
Åbningen af Mårslet Motionscenter
som en del af TMG motion rykker
nærmere.
Det udvalg på fem mennesker, som
arbejder med at tilbyde borgerne i
8320 fitness- og spinningtræning,
håber nu at kunne indvie centret i
september-oktober.
Mere end et dusin frivillige fitnessinstruktører og et halvt dusin spinninginstruktører står klar til at hjælpe
medlemmerne til at træne korrekt i
nyindkøbte kvalitetsmaskiner.
Men mange små og større detaljer
skal stadig passe sammen, før det
foreningsbaserede center kan åbne.
Det meste er afklaret eller står lige
foran endelig afgørelse: Indkøb af
maskinpark, byggetilladelse, placering af instruktøruddannelse og planen for det frivillige arbejde, der skal
gøre de indkøbte træningspavilloner
endeligt klar til brug (primært maling).

Instruktører ønskes
Inden sommerferien vil udvalget i
TMG motion gerne have fundet endnu tre-fem instruktører til fitnesstræningen. To af de tilmeldte har måttet

trække sig.
Gevinsten for de borgere, der melder
sig som instruktører, er flere:
de deltager i et pionérarbejde i Mårslet
de bliver en del af et nyt fællesskab
med andre instruktører og de borgere, som vil komme i centret
de vil få øget viden om kroppen, om
motivation og andre emner, man kan
bruge i andre hjørner af sit liv.
Til gengæld forpligter man sig til to
ting: At virke som instruktør et lille
antal timer om ugen og at deltage i
40 timers fitnessuddannelse under
DGI fordelt over to weekender i september.
Har du fået lyst til at være instruktør ligesom 20 andre borgere, der
allerede har meldt sig, kan du henvende dig til: Steen Bille, formand
for TMG motion via 25 67 51 86
eller bille1113@hotmail.com
Steen Bille

Mød os til kræmmermarked
Vil du vide mere om motionscentret eller om at være instruktør, kan du møde os på kræmmermarkedet til byfesten
lørdag 15. august. Her kan du også dyste i cykelræs på motionscykler.
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Årets loppemarked
Endnu en gang har vi afholdt et godt
loppemarked med et pænt overskud
på ca. 41.000. Ganske vist noget mindre end de foregående år, hvor vi var
oppe på næsten 60.000, men absolut
tilfredsstillende. På baggrund af at vi
havde væsentlig færre lopper end de
foregående år, væsentlig færre hjælpere og sælgere samt at vejret ikke
lige var det allerbedste, så må vi sige,
alt i alt, at vi er kommet ud af loppemarkedet med et absolut tilfredsstillende resultat. ”Gæt på grisen” gav
som sædvanlig et godt tilskud til loppemarkedet med en indtægt på knap
5.700 kr. og grisens vægt var i år 98,5
kg. Indtægterne fra blomsterne lidt
mere, men hvor salget af øl og pølser, var knap så godt i år. Det var som
sædvanlig Jens Thomsen som sponsorerede grisen og Lars Christensen
som leverede blomsterne. Planlægningen af loppemarkedet begynder
næsten et år før, hvor vi først ser efter
en dato som ikke er forbundet med

helligdage eller lignende, for at sikre
at såvel hjælpere som publikum ikke
er bortrejst til andet. Så ud fra denne
betragtning, så har vi allerede nu
planlagt næste års loppemarked til
lørdag den 28.maj 2011. Så må vi
håbe, at dem som gerne vil hjælpe os
allerede nu reserverer denne dato. Og
bare håbe det bliver godt vejr! Vi
havde indsamling tirsdag den 8. juni,
men der var ikke nær så mange effekter som tidligere. Allerede der gav det
os lidt bekymringer til hvor godt det
ville gå i år. Om årsagen skyldes den
økonomiske krise eller markedsføringen er svært at vide, men det sætter
da nogle tanker i gang. Tilmeldingen
af hjælpere og sælgere var ej heller så
stor som tidligere år, men det skyldes
nok ikke manglende lyst, men afbud
fra mere end 10 personer som plejer
at være med og gerne ville hvis de
havde været hjemme. Det gav os lidt
bekymringer, samtidig med at vejrguderne ej lige var så gode som ønsket.

Vi trøster os med at det kunne havde
været meget værre. Der er mange
som i forbindelse med loppemarkedet
har gjort en stor indsat og vi har et
godt og stort købedygtigt publikum,
som alle skal have en stort tak for de
bidrag de har ydet på den ene eller
anden måde. Sidste år havde vi kunder fra Odense, som da vi afholdt loppemarkedet var på ferie her i området. De har haft kontakt til os igen i
år, for at høre hvornår vi havde det i
år, for de var vældig begejstret for det
sidste år. Nogle af os arrangører var
måske også lidt træt af situationen
lørdag morgen, da der ind i mellem
kom lidt regn og nogle meget kraftige
vindstød. Men søndag morgen hvor
det hele var overstået, og vi var lidt
slappe i koderne, glædede vi os allerede til næste års loppemarked. På
gensyn til loppemarkedet den 28.maj
2011.
Jacob Lind
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Byens Puls - nyt tiltag på Mårslet webben
I slutningen af maj måned var der
premiere på Mårslet webbens nye
feature Byens Puls.
Byens Puls er stedet, hvor alle folk i
byen er velkommen til at bidrage med
stort og småt ved at synliggøre andre
websteder af lokal interesse. Det kan
fx være til en avisartikel, et blogindlæg, en video på YouTube, et tvindslag, en facebook-side eller lignende. Byens Puls lever kun i kraft af
brugernes bidrag. Derfor opfordrer
webgruppen alle til at byde ind.
Når der lægges et nyt indlæg på Byens Puls, dukker der automatisk et
link op under ”Aktuelle links” på forsiden.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte
Byens Puls, så vi alle sammen kan få
indblik i, hvad der optager folk i Mårslet!
Mvh Webgruppen
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Grundlovsfest 5. juni i Mårslet Borgerhus
Teknisk Rådmand Laura Hay holdt
grundlovstalen 2010 - naturligvis i
Mårslet Borgerhus.

Foto: Jesper Andersen

Vejret var fantastisk og talen klar.
Grundloven og Friheden er her · og
det skal vi fejre , som vi har gjort det
siden 1849.
Grundlovstalen var af hensyn til
Dronningens Fødselsdagsfest med
hele Århus som deltagere rykket frem
til kl. 1230. Rådmanden skulle kunne
nå at deltage som en af værterne derinde - hvilket hun da også gjorde på
smukkeste vis. Programmet for den
traditionsrige fest i Borgerhusets dejlige have var i år udvidet med helstegt pattegris til alle - for den symbolske pris a 20 kr. - Krise - nej!
Vejret og den gode stemning fra start
sørgede for at alle fik sig en god dag og mange gode samtaler med venner
og andre folk i byen.
Mårslet nyeste kor "på opafgående
fod" inkl. korleder Henrik Kløverpris
sang en nature - og fik også Mårsletsangen til at lokke alle sangfugle
frem.
Den tilbagevendende kunstudstilling
inde i selve huset opererede også med
fugle malet af Kaj Christensen.
Den anden udstiller, Sven Voxtorp
havde skov, kirke og skibe med.
Borgerhusets bestyrelse siger mange
tak for det store fremmøde og lover at
vende tilbage næste år på samme tid
og sted; dog uden dronningefødselsdag, men bestemt med samme gode
vejr.
Der er også tak til Slagter Zacho for
den fantastiske pattegris - til Odder
Bryghus for det gode øl - til sponsorerne til " lotteriets gaver - til Laura
Hay for hendes gode taleSven Voxtorp

Foto: Jesper Andersen

Foto: Jesper Andersen

Foto: Jesper Andersen

MÅRSLET-bladet JULI - AUGUST 2010

29

AKTIVITETER I JULI OG AUGUST 2010
Mandag den 23.aug.kl.14.00
Film: Århus Senior TV’s film om Lokalcenter Kildevang
og Tranbjerg. Brugerrådet giver kaffe og brød.

Tirsdag den 3. aug. kl.13.30
Indkøbstur – husk tilmelding.
Fredag den 6.aug. kl.14.00
Lysbilleder fra Atlantic Canada ved Pia Koller.

Fredag den 27. aug. kl.14.00
Syng med Uffe Torp.

Torsdag den 12.aug. kl.14.00.
Sommermøde i kirke og sognehus.

Mandag den 30.aug.kl.14.00
Tøjgalleriet på besøg.
Tøjsalg og modeopvisning.

Mandag den 16.aug. kl.14.00
Inna og Asger viser billeder fra
Berlin.

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

Tirsdag den 19.aug. Heldagstur til Varde.
Afgang kl. 9.00 fra Kildevang. Middag på Hovborg Kro.
Ophold og kaffe i Tambours Have.
Pris: 250 kroner. Bindende tilmelding på tlf.: 8676 2974
eller 8629 2710 senest den 9.august.

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

Forebyggende hjemmebesøg
1. januar 2010 er opgaven med de
forebyggende hjemmebesøg overgået
fra Visitationen til de nye sundhedsklinikker på lokalcentrene.
Sundhedsklinikken ved Lokalcentrene
Syd tilbyder forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er 75 år
eller derover, og som ikke modtager
pleje og praktisk hjælp. Der tilbydes 1
årligt besøg.
Formålet med besøgene er at styrke
den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre mennesker, samt at fremme den ældres triv-

Giv en

sel i hverdagen.
Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?
Et forebyggende hjemmebesøg er et
tilbud om et besøg af besøgsmedarbejderen i eget hjem til ældre over 75
år.
Det er den ældre, der afgør, hvad der
skal tales om.
Samtalen kan dreje sig om dagligdagen, socialt netværk, bolig og nære
miljø, sundhedstilstand, interesser
o.s.v.
Besøget vil især handle om, hvordan
den ældre trives og evt. kan komme

til at trives bedre. Hvordan vil jeg
gerne leve? Hvordan kommer jeg så
tæt på mine ønsker som muligt?
Kort sagt: Hvordan mestrer jeg min
tilværelse som ældre bedst muligt.
Under besøget kan der evt. informeres
om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i lokalområdet
og i Århus Kommune som helhed.
Besøgene bliver tilbudt og udført af
besøgsmedarbejder Birgitte Kryger.
Birgitte har kontor i Tranbjerg og kan
træffes på tlf. 89388905.

til Mårsletbladet

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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En personlig gave fra en personlig træner
syet program af en times varighed, som
du kan udføre derhjemme når du har tid,
lyst og overskud til det.
Programmet fokuserer på lige præcis det,
du gerne vil arbejde med, hvad enten du
ønsker at komme i form generelt eller
efter en fødsel, ønsker vægttab, at forebygge belastningsskader, at tone dine
muskler, gerne vil lære at slippe spændinger, så du undgår rygsmerter og spændingshovedpine eller ønsker at forebygge
og afhjælpe stress.
Det, at lære selv at slippe spændinger, er
noget, som alle kan lære ved at øge
kropsbevidstheden. Det er muligt at komme i rigtig god form uden, at belaste sine
led og ledbånd på en usund måde med
skånsomme men meget effektive øvelser,
som kan målrettes til folk i alle aldre.
Jeg hedder Kirsten Lund Tønnesen og bor
i Mårslet sammen med min mand og vores to drenge på 5 og 8 år. Jeg er uddannet afspændingspædagog på Skolen For
Psykomotorik i København, og er personlig træner.
Jeg ønsker at bidrage til mårsletternes
sundhed og trivsel, som jeg mener er
grundpillen for al vækst uanset hvad vi
taler om. Tendensen i Mårslet viser med
al tydelighed, at en bred skare af borgerne
virkelig gerne vil gøre noget godt for sig
selv og også gør det. Det kan dog for
nogle være svært at flette træningen ind i
en travl hverdag. På den baggrund synes
jeg, at det er ideelt at tage individuelle
timer hos en personlig træner. Jeg kan
tilbyde at lave et personligt og skrædder-

Mine programmer starter altid med at
arbejde med fødderne, som er et meget
forsømt område. Fødderne har ansvaret
for harmoni og balance hele vejen op
gennem kroppen. Hvis man har en dårlig
forbindelse mellem fødder og underlag,
så er forbindelsen mellem fødder og hovedet heller ikke optimal. Folk overraskes
ofte over at en ryg, der gør ondt p.g.a.
spændinger eller en spændingshovedpine,
skyldes en dårlig fodstilling. En lille
skævhed i fodstillingen forplanter sig led
for led op gennem hele kroppen. For at
kompensere for denne skævhed sætter vi
reflektorisk ind med muskelspændinger
for ikke at vælte, da jordens tyngdekraft
jo trækker i os.

En anden og meget vigtig måde at slippe
spændinger på er v.h.a. åndedrættet. Derudover benytter jeg mig af elementer som
styrkende øvelser, afspændende og udspændende øvelser, holdningskorrektion,
balanceøvelser, kredsløbsfremmende
øvelser, afspændingspædagogiske grundøvelser og øvelser der blødgør leddene.
Årsagen til spændinger og ømhed kan
altid findes, men det er sjældent der, hvor
symptomerne viser sig. Man kan symptombehandle i evigheder og bruge masser
af tid og penge på det, men i virkeligheden er det et helt andet sted den skæve
belastning udgår fra.
Heldigvis er der råd for det! For hvem er
det der spænder op? Det er os selv! Så vi
skal bare lære at slippe spændingen igen.
Det, der er vigtigt i processen, er at man
tager ansvar. Ansvar er nøgleordet! Ofte
når man har ondt, så opsøger man én, der
skal massere, trykke, strække o.s.v. Vi
lægger dermed ansvaret i hænderne på en
anden, mens vi selv forholder os passivt.
Derved lærer man ikke noget om sin krop
og det, den fortæller. Man øger ikke
kropsbevidstheden.
Når vi så igen "udsættes" for vores hverdag og gør som vi plejer, jamen så bliver
man også ved med at have det, som man
plejer.
Jeg kan ikke få dig til at slippe en spænding. som giver dig ondt i ryggen eller
hovedet, men jeg kan lære dig hvordan du
selv kan gøre det ved at øge din kropsbevidsthed.

Magasinet 8320 Erhverv er på vej til dig
3. udgave af magasinet 8320 Erhverv,
som fortæller historier fra Mårslets
erhvervsliv er nu udkommet. Magasinet fortæller blandt andet om Per
Staarups liv som forfatter, Slagter
Zachos nye butik, Svend Blaabjergs
40 års jubilæum og masser af andre
historier fra de selvstændige mårslettere. Hvis du mangler et eksemplar af
magasinet, så kontakt redaktør Claus
Quiding på mail claus@qmunikation.dk for et gratis eksemplar.
Forfatter Per Straarup fortæller i
magasinet om sit arbejde med bøgerne.
Foto: David Bering.
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Informationsstandere

Festugevandring i Mårslets
gamle bydel.
I festugen kan man fredag den 20.
august kl.19:00 komme med Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening på
en hyggelig gåtur under ledelse af
Hans Møller.
Turen starter fra Stationspladsen på
Banevej, hvorfra Hans Møller vil
guide de fremmødte gennem den
gamle bydel ad Hørretvej og Tandervej og undervejs fortælle historier om
byens huse og nu nedlagte bøndergårde.
Der gøres et kort ophold på Ved Kirken, hvor foreningen traditionsbevidst vil byde på en dram fra Mårslet
Brændevinslaug.
Mange nye tilflyttere ville kunne få
stor glæde af at vide mere om den
fortid, der danner baggrund for den
nutid - og dermed også den fremtid,
de nu er en del af, så bare mød op på
Stationspladsen og gå med på turen.
Medlemskab af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening:
Ring til Ingerlise Wendland,
tlf. 8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk
Se - og hør - meget mere på Egnsarkivets hjemmeside:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/
maarslet

Foto: Jørgen Lauritsen
Informationsstanderen om Bomgården studeres ivrigt af de forbipasserende.
Denne er placeret på det sted, hvor indkørslen til Bomgården i sin tid var:
Ved de to store kastanjetræer, hvor stien fører op til butikstorvet.
Efter idé fra Peder Kristiansen, født
1936 på daværende Afholdshotel på
Banevej, nu bosiddende i Tåstrup,
ved København, har Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forening og Mårslet
Egnsarkiv fået fremstillet 4 informationsstandere, der fortæller om
lokalhistorien i området.
Ved redaktionens slutning er de tre
første standere opstillet (Kirken,
Bomgårdshaven, og Stationen), og
den sidste vil snarest blive opsat.
Standerne er sponsoreret af Nordea
Bank A/S og Hads-Ning Herreds
Jernbane. .

Stederne, hvor de fire standere vil
blive opstilles, er:
• ved Mårslet Kirke (om ”Kirken
og dens historie”)
• ved stien op til Butikstorvet, billedet herover (om ”Bomgården”)
• ved Stationen (om ”Odderbanen”)
• ved Giber Å
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Hvad kan man få ud af 8 stykker træ,
og en hel masse balloner
alle turen. En gruppe store spejdere
var på 20 km hike og havde undervejs
fået til opgave at bytte en pose kammerjunker til hvad det nu kunne blive
til. De endte med en stor æske chokolade, en hulahop ring, en pakke servietter og 10,5 kr. Vi sov i shelter, hytte
og telt på skift og havde en rigtig god
lejr.
De Grønne Pigespejdere holder møde
for 0.-3. klasse om onsdagen fra kl.
17-19 (kom kl. 16.30 og få en rugbrød) og for 4.klase og opefter om
torsdagen kl. 19-20.30. Du er altid
velkommen til at komme og deltage
for at se om det er noget for dig.
Mere information og program fås hos
Annette på asksvip@gmail.com. Vi
glæder os til mange flere spændende
oplevelser.
Svaret er en tømmerflåde !
Da vi holdt sommerlejr for De Grønne Pigespejdere blev det blandt andet

til en tur på tømmerflåde i Århus
Bugten.
Selvom det var en smule koldt, nød vi
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Trafikvagter søges til Mårslet Run & Walk 2010
Trafikvagter hjalp sidste år ca. 400
deltagere i Mårslet Run & Walk over
byens veje i forbindelse med motionsarrangementet lørdag eftermiddag
under Mårslet Byfest.
Arrangørgruppen bag Mårslet Run &
Walk vil med yderste taknemmelighed gerne tage imod hjælp fra enkelte
eller grupper blandt vore medborgere

i Mårslet.
Hvis ikke du/I selv skal løbe eller gå
med på motionsruten, og gerne vil
være en del af arrangementet, er dette
en god mulighed og en stor hjælp for
os alle.

14.30 til 16:30, og har du/I overskud
til at hjælpe os, så hører vi meget gerne fra dig/Jer.
Med venlig hilsen
John Johansen (86 29 88 88)
JohnJohansen@youmail.dk

Der skal bruges ca. 25 trafikvagter
lørdag eftermiddag den 21. august fra

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 16.30 - 22.00
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Sommertid er grilltid
Man kan altid gøre noget for miljøet,
og ofte får du samtidig noget foræret
på sundhedskontoen. Vidste du, at
den norske Videnskablige komite for
madhygiejne har vurderet sundhedsrisikoen ved at spise grillet mad. De
har anslået, at hvis man griller ca. 30
gange eller mere om året, kan det
medføre en øget sundhedsrisiko i forhold til "almindelig" tilberedning af
mad. Det er måske til at leve med,
men en god grund til at tænke sig om
og grille optimalt, når der skal grilles.
Her er et par råd fra ”miljø og sundheds” hjemmeside. Vil du kun have ét
budskab at forholde dig til, så UNDGÅ FLAMMER OG BRÆNDT
MAD. Er du frisk på lidt flere råd, så
er der nogle stykker her:
− Køb FSC-mærkede grillkul

og briketter
− Vælg nogle med lavt askeindhold, se efter Varefaktamærket, der stiller krav til maks.
askeindhold
− Undgå engangsgrill. Det giver unødig ressourceforbrug
og affald og temperaturen er
svær at styre
− Undgå tændvæske
− Vælg lokalt producerede produkter
− Grille større stykker kød, så
overfladen bliver forholdsvis
mindre
− Anvend grill. Hvor varmekilden er placeret over eller på
siden af maden
− Grill mindre fedtholdigt mad
− Undgå at indånd røgen fra

grillen
− Luk for grille, når du er færdig, så kan grillkullene bruges igen næste gang
− Undgå at bruge asken i køkkenhaven, den indeholder
tungmetaller og PHA’er
− Rens grillen for fedt, så begrænses udviklingen af sundhedsskadeligt røg næste gang
Har du mod på endnu flere grill- og
miljøråd, så er der flere at finde på
www.miljoeogsundhed.dk
Fortsat rigtig god sommer
Grøn Guide Birte Buhl
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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