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Har du ofte stillet dig selv spørgsmålet: Hvorledes får jeg indflydelse
på udviklingen i mit område? Jeg må kunne gøre noget. Der er ikke
længe til det årlige repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd, hvor
de fremmødte blandt andet skal tage stilling til, hvem der skal repræsentere området overfor kommunen og andre offentlige instanser.

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

Din indflydelse begynder i din egen forening. Ved du hvem der repræsenterer din forening og hvilket mandat får repræsentanten med til det
årlige repræsentantskabsmøde? Det må jo være yderst relevant, at den
eller de personer som din forening sender som sin repræsentant, har
opbakning fra sin forening. Der kan selvfølgelig være forskelle på,
hvorledes repræsentanter udvælges i den enkelte forening. Men det må
være rimeligt, at du - som medlem af en forening under Mårslet Fællesråd - ved hvilket mandat din forenings repræsentant eller repræsentanter får med til repræsentantskabsmødet.

Indlæg til bladet indleveres til
Hanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 21 79 89 95
Email: jacoblind@profibermail.dk
Forsidefotos

Keld Schmidt - Møller
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 2200
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

3

I sidste ende skulle dine meninger i et eller andet omfang jo gerne afspejles i de signaler, som forretningsudvalget under Mårslet Fællesråd
sender til Byrådets politikere eller andre som forretningsudvalget kommunikerer med på områdets vegne. Dette beskriver den ideelle verden.
I virkeligheden, så vil der naturligvis være mange forskellige holdninger til et emne. Og heldigvis for det. Budskaberne, som skal sendes fra
området, bør derfor i videst muligt omfang repræsentere områdets
holdninger. Dette giver de bedste betingelser for, at beslutningstagere
kan vurdere så mange sider af en sag som muligt, og ud fra dette træffe
deres afgørelse.
Området har altid behov for engagerede mennesker, som har lyst til at
deltage i at arbejde for områdets interesser. Der er heldigvis allerede
mange, som hver især arbejder med et og andet til gavn for området.
Du er måske allerede engageret i dette arbejde i én eller flere af foreningerne. Men du kunne jo også vælge, at stille op som kandidat til en
post i forretningsudvalget og give en hånd med der. Til alle som stiller
op, vil jeg ønske et rigtigt godt valg.

Tryk: Werks offset A/S
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Stort og småt fra Fællesrådet
Snart afklaring om
Beder-Beringvejen
Kommunen har lyttet til vores og andre fællesråds ønske om at fortsætte
planlægningen af Beder-Beringvejen
selv om der først bliver råd til at sætte
selve anlægsarbejdet i gang om nogle
år.
I et brev til fællesrådene i Århus Syd
skriver borgmester Nicolai Wammen
og rådmand Laura Hay at de forventer
at en VVM-undersøgelse af den kommende vej vil blive sat i gang i begyndelsen af 2011. VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet.
”Efter gennemførelsen af VVMundersøgelsen vil der kunne ske en
afklaring af projektet og hvilken linjeføring, der skal detailprojekteres”,
skriver Wammen og Hay.
Kommunen overvejer interesse for
Eskegården
På opfordring fra Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) er kommunen i
gang med overvejelser om hvorvidt
den skal købe Eskegården hvis gården
igen bliver sat til salg. 30. november
2010 var der indkaldt til en frivillig
auktion over gården, men auktionen
blev aflyst.

Hvis kommunen får mulighed for at
købe gården, foreslår FU at den for
eksempel bliver brugt til børne- og
ungdomsformål, oplevelseslandbrug
eller andre aktiviteter til gavn for
Mårslet.
Repræsentantskabsmøde 1. marts
FU indkalder til repræsentantskabsmøde tirsdag 1. marts kl. 19.30 i Borgerhuset. En officiel indbydelse bliver
snart sendt ud til medlemmerne.
Ifølge vedtægterne skal repræsentantskabsmødet ganske vist holdes fjerde
tirsdag i februar, ”med mindre det
pga. forholdene er uhensigtsmæssigt”. Det uhensigtsmæssige er netop
tilfældet i år, hvor Borgerhuset er udlejet til anden side tirsdag 22. februar.
Problemet er løst for de kommende
tre år, da FU allerede nu har reserveret Borgerhuset den fjerde tirsdag i
februar fra 2012 til 2014.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Forslag til nye vedtægter for
Fællesrådet
Det såkaldte RASK-udvalg under FU
har udarbejdet et forslag til nye vedtægter for Mårslet Fællesråd. Vi forventer at forslaget bliver færdigbe-

Ovenstående bygger delvist på referatet fra FU’s møde 15. november. Hele
referatet med bilag kan læses på
www.maarslet.net > Bag om 8320 >
Referater fra FU-møder.
PerHH

handlet på FU’s møde i januar så det
kan blive behandlet på repræsentantskabsmødet 1. marts i år.
Den vigtigste ændring i forhold til de
nuværende vedtægter er at valg til FU
ifølge forslaget skal ske i én omgang.
Det vil sikre en mere fair repræsentation af mindretal end de nuværende
vedtægter hvor der er valg til én post
ad gangen.
Efter at være færdige med forslaget til
nye vedtægter vil RASK-udvalget lave et forslag til forretningsorden for
FU, herunder en politik i forhold til
habilitet og inhabilitet.

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Visionsdagens resultater
– der er meget at tage fat på!
Først stor tak til de fremmødte, det
var dejligt for os at opleve Jeres store
engagement i grupperne. Der var
mange idéer, som hver fortjener opmærksomhed. Men det er ikke muligt
at forfølge alle idéer, så derfor har vi
samlet nogle af alle de gode idéer og
delt dem op i emner, således at der
skabes et fælles udgangspunkt for en
række idéer. Når man læser idéerne
igennem fremgår det tydeligt, at der
er hentet inspiration fra de tre oplægsholdere; Forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen, Arkitekt ved
Aarhus Kommune Thorkild Green
Nielsen og tidligere sekretariatschef
ved Trafik og Veje Birgit Donslund.

Bevaring af midtbyen
Den gamle bydel er et aktiv for bevarelse af byens fremtræden som en
landsby. Derfor bør det oprindelige
præg bevares i størst muligt omfang.
Foreningslivet
Foreningslivet i området skal understøttes af et fælles initiativ – måske en
”foreningernes dag” - hvor kendskabet til den enkelte forening øges og at
foreningernes indbyrdes kendskab til
hinanden bliver bedre. Det er vigtigt
at fokusere på nødvendigheden af at
have et velfungerende foreningsliv, i
forhold til at udvikle området i andre
sammenhænge.

Visionsudvalgets fem bud på emner
er udsprunget af, hvad vi vover at
betegne som områdets ”top fem” visioner for fremtiden. Helt givet kan der
uddrages andre emner fra de mangfoldige idéer som blev fremlagt på Visionsdagen. Rækkefølgen er uprioriteret.

Grønne arealer – stier
Områdets naturlige centrum er Mårslet, der naturligvis skal bibeholdes
som en selvstændig by, den skal ikke
smelte sammen med de omkringliggende byer. Der skal være en klar
adskillelse i form af grønne arealer,
som markerer bygrænsen.

Forskønnelse af torvet ved centret
Omdannelse af torvet, således at det
kunne blive det naturlige samlingssted for området borgere. Etablering
af grønne arealer med bænke og borde kunne medvirke til at danne rammerne.

Miljø – ”Den grønne by”
8320 skal bidrage med sin andel til at
Aarhus bliver CO2 neutral i 2030, og
gerne fremstå som området der viser
det gode eksempel i kommunen. Et
bidrag i dette kunne være LED baseret gadebelysning.

Det er Visionsudvalgets håb at vi og
interesserede, kan arbejde videre med
konkrete initiativer omkring disse fem
emner. Nogle af emnerne vil tage
lang tid og kræve meget forarbejde
før de realiseres, andre emner kan
måske blive til realiteter umiddelbart.
Den kommende helhedsplan for Mårslet, vil uden tvivl berøre et par af
emnerne som vi har udvalgt. Som
bekendt, så er det altid meget nemmere at realisere alt det som ikke koster
noget. Flere i Visionsudvalget har
udtrykt interesse for at gennemføre en
”Foreningernes dag” i år, så denne idé
vil blive gennemført.
Vi kan ikke klare alle opgaverne selv,
så hvis du lyst til at bidrage, er du
velkommen til at rette henvendelse til
os. Du er naturligvis også velkommen
til at tage fat på de andre ideer, som
blev fremlagt på Visionsdagen. Det
samlede emnekatalog forventer vi at
kunne have klar til fremlæggelse inden repræsentantskabsmødet her i
2011.
Visionsudvalget
Margrethe Bogner
Jens Thomsen
Poul Hakon Poulsen
John Engelbrechtsen

Giv en
til Mårsletbladet
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
Tak
For at nå ud til alle - modtag derfor herigennem
en varm tak for deltagelse og de smukke blomster
Ved Svend Aage Fisker - Sørensens
Bisættelse d. 29.12 i Mårslet Kirke.
Venlig Hilsen
Bente Fisker - Sørensen
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Pesticider i Mårslet
Jeg synes, det er dejligt, at der både er
nogle som læser og kommenterer, det
der står i bladet, så jeg vil gerne følge
op på sidste indlæg om pesticider i
Mårslet

ikke har en uddannelse i anvendelse
af pesticider. Det kan fx. betyde, at
nogle bruger for store koncentrationer, så overskudet siver med regnvandet ned til grundvandet.

I sidste indlæg er Svenning H. Kristiansen træt af at det kun er haveejerne
der får skæld ud for brug af sprøjtemidler og det er helt færd. Det bestemt ikke kun er haveejerne, der er
skyld i pesticider i grundvandet. Der
findes lige ofte pesticider under landområder og byområder, men under
byerne er det ofte større koncentrationer. Man ved ikke, hvorfor der er
denne forskel, men her er nogle bud
på hvorfor man ser større koncentrationer under byområder:

Under alle omstændigheder viser de
forskellige fund i by- og landområder,
at der er et problem begge steder.
Man kan læse meget mere detaljeret
om det i "Grundvandsovervågning
2009. Status og udvikling 1989-2008.
GEUS 2010":
http://www.geus.dk/publications/
g rundva ndsov erva ag ning /g -o 2008.pdf. Den anden vej rundt kan
byboerne så heller ikke dække sig ind
under at de største mængder af pesticider bruges i landbruget, så det man
går og anvender i haven betyder så
lidt i forholdet til. I GEUS rapporten
ovenfor kan man også læse, at der i
2008 er fundet pesticider i 40 % af det
analyserede grundvand, hvoraf dog
”kun” 11 % overskrider den fastsatte
grænseværdi. Det synes jeg betyder,
at landbrug og haveejere må står sammen om at gøre det bedre i fremtiden.

Pesticider kan nedbrydes til en vis
grad i rodzonen - rodzonen er det
øverste lag lige ved terræn, hvor rødderne vokser. Men i byerne er dette
lag ofte fjernet, fx under terasser, flisegange, grusindkørsler og fortove.
Det betyder, at pesticidrester kan sive
mere eller mindre uhindret ned mod
grundvandet.
Den anden forklaring er, at byboere

Det er rigtigt at de fleste områder

hvorfra der indvindes grundvand ligger udenfor de store byer, men lige
netop her i Mårslet og Beder-Malling
ligger nogle af de meget vigtige drikkevandsinteresseområder ikke bare
for os her i lokalområdet men for hele
Århus. Så derfor er det vigtigt hvordan vi gør netop i vores haver.
Med hensyn til om det rent faktisk er
forbudt at sprøjte i de områder, hvor
det er lokalplanfastlagt. Så er det forbudt, det er ikke en hensigtserklæring,
om at man gerne vil have folk til at
lade være med at sprøjte. Nu bliver
det lidt teknisk, som de kommende
statsministerkandidater nok ville have
sagt, men håber det går. Det er rigtigt
at ministeriet har sagt, at de er i tvivl
om det er i overensstemmelse med
EU-ret at skrive det i lokalplanerne,
men ministeriet påpeger også, at de
ikke siger det er forbudt at skrive det i
lokalplanerne. Så indtil andet er fastlagt ved ret, så er mit bedste bud at de
sprøjteforbud, der står i lokalplanerne
er gældende.
Venlig hilsen
Birte Buh
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Nye veje i Mårslet
Mårslets store vækst i 0'erne har, ud
over mange gode nye borgere, bragt
os i underskud med hensyn til infrastruktur (bibliotek, butikker, byrum,
idrætsfaciliteter, kollektiv trafik, muligheder for musik og teater, veje
osv.).
Århus Kommune har erkendt denne
gæld og har lovet Mårslet en byplanlægningsproces - som også skal indeholde en trafikal løsning. Den trafikmæssige planlægning skal foregå
samtidig med VVM undersøgelsen af
Beder-Beringvejen. Så det skal byplanlægningen vel også.
Startskuddet til alt dette vil derfor nok
foregå i 2011 - og det er jo nu!
Man kunne godt læse ovenstående,
som om der er to parter i processen,
kommunen og Mårslet. Så enkelt er
det ikke. Der vil være masser af forskellige meninger og interesser repræ-

senteret i Mårslet. Og nogle af disse
vil være modstridende.
Fællesrådene i Århus Kommune er
bl.a. sat i verden til at være kommunens kontaktpunkt i lokalområdet.
Det er derfor helt oplagt, at Mårslet
Fællesråd (repræsenteret ved forretningsudvalget FU og diverse udvalg)
bliver en vigtig spiller i den kommende planlægningsproces.
Jeg har i en stribe år været involveret
i fællesrådets trafikarbejde - de sidste
fem år som medlem af FU. Det har
jeg besluttet at stoppe med ved repræsentantskabsmødet 1. marts. Det er
der flere grunde til. Den vigtigste
handler om, at det er et godt tidspunkt. Så nye kræfter kan komme på
plads, kan være med til at sætte scenen og som kan holde processen igennem.

Derudover kunne man ønske sig en
revitalisering af FU. Udfordringen er
at tænke nye tanker, der opfylder byens og lokalområdernes nuværende
behov og ikke bare hive gamle travere
af stalden, der løser forældede behov.
Lad dette være en opfordring: Hvis du
ikke synes du er repræsenteret - så
gør noget ved det.
- Find gode kandidater.
- Få din forening til at møde op på
repræsentantskabsmødet (den har
stemmeret).
- Mød selv op på repræsentantskabsmødet (alle er velkomne).
Kurt Søe
Bedervej 36
kurtsoe@gmail.com

TMG motion, afslutning på indlæg
Jeg har noteret mig og accepteret formandens svar i Mårslet bladets dec. /
jan. nummer, på nær eet punkt, nemlig der, hvor han beskriver, at jeg
skulle have sagt helt og aldeles fra
som instruktør p.g.a. manglende plads
på kurserne. Det er IKKE korrekt,en
sådan samtale har ikke fundet sted. Så
ville jeg jo stå tilbage som ham, der , i
mine øjne, undskyld ører,
"smækkede" med døren. Jeg har såle-

des blot taget til efterretning, at
man har fået det antal instruktører,
som man efterlyste i sin tid. Det har
jeg som nævnt tidligere,erfaret via
maarslet.net og andre kilder. Således
er kun tilbage at sige, at jeg fortsat
er interesseret i at komme i betragtning som instruktør-emne, såfremt
behovet måtte opstå på et eller andet
tidspunkt i fremtiden. Det kan jo kun
tiden vise

Men jeg glæder mig meget til at komme til en evt. indvielse af motionscentret, et tiltag, som byen helt klart
har manglet . Det skal nok blive rigtig
godt.
Med håbet om et rigtig godt nytår,
slutter jeg udvekslingen af synspunkter her.
Mvh. Michael Karlsen
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Undgå vinterdepression

Ca. 5 % af danskerne lider af vinterdepression – 75% af disse er kvinder.
Har man tildens til vinterdepression,
kan man føle sig træt, trist, have ekstra trang til søvn og søde sager. Den
største årsdag til vinterdepression er
den faldende lysmængde og temperaturen udenfor.
Hos depressive mennesker, ligger
niveauet af serotonin (vores lykkehormon) og måske andre signalstoffer i
hjernen lavt. Heldigvis, kan en god
livsstil forebygge og forbedre denne
tilstand.
Hvis man vil undgå at blive træt og
trist i de mørke vintermåneder, er det
vigtigt at få lys nok hver dag samt at
sove mørkt om natten. Dagslys om
dagen og mørke om natten er afgørende for, at vores signalstoffer i hjernen
kan dannes optimalt. Så selvom man
ikke har lyst, skal man udenfor
HVER DAG og gå en tur eller dyrke
motion samt sove fuldstændig mørkt
om natten (ingen natlamper, lysdioder
m.m.) Gå ikke i seng senere end klokken 22.00 og stå gerne op mellem
6.00 – 7.00. På den måde støtter du
din indre døgnrytme og får flest mulige timer med dagslys.
Motion er vigtigt for at undgå træthed
og depression, da det er med til at
hæve niveauet af vigtige signalstoffer
i hjernen. Sørg for at få pulsen op
flere gange om ugen – der skal sved

på panden. Løb en tur, cykel, dans,
spil fodbold eller hvad du nu har lyst
til. En god motionsform, som er blevet vældig populær, er Zumba. Denne
træningsform er en slags danse aerobic baseret på latinamerikanske rytmer og henvender sig til alle aldersklasser og begge køn. Du behøver
hverken at kunne danse eller være
god til koordination, for at dyrke
Zumba. Det gælder nemlig bare om at
have det sjovt og få pulsen op - der er
ingen rigtige eller forkerte trin. Du
kan gå til Zumba i de fleste fitnesscentre, i DGI-huset i Århus samt flere
steder lokalt i Mårslet og omegn. Har
du svært ved at komme ud af døren,
kan du også købe Zumba-instruktions
DVD´er på nettet og så træne foran
fjernsynet derhjemme.
Signalstofferne i hjernen er dannet af
aminosyrer, som man finder i protein.
Protein findes i bl.a. æg, kød, mælkeprodukter, soja, fisk og fjerkræ. Det
er vigtigt, at få nok protein hver dag,
så er du vegetar, kan det være nødvendigt med et proteintilskud. For at
aminosyrerne kan omdannes til signalstoffer, er det nødvendigt med nok
vitaminer og mineraler – bl.a. Bvitaminer og zink. B-vitaminer og
zink finder du bl.a. i fuldkornsprodukter, brune ris, kød, fisk, fjerkræ,
æg og nødder. Undgå hvidt brød,
hvide ris, lys pasta, for meget kaffe,
alkohol og sukker, da det dræner
kroppen for disse vigtige næringsstoffer og giver blodsukkerubalancer.
D-vitamin og fiskeolie har også vist
sig særdeles effektivt i behandlingen
af depressioner. Begge dele findes i
fede fisk, men vær opmærksom på, at
der IKKE er D-vitamin i fiskeoliekapsler (med mindre med, at det er
levertran).
Udover ovenstående råd, er det naturligvis vigtigt med en positiv tanke-

gang. Dette kan være svært, hvis man
er trist og træt, men det er bestemt
ikke umuligt. Start og slut hver dag
med at tænke på de ting du værdsætter i dit liv. Det kan være din familie,
dine børn, dine venner, din hund, dit
hjem, dit arbejde, dit helbred eller
blot små ting som det tøj du har på
kroppen, at solen skinner, at du er i
live. Lad være med at fokusere på
fortiden – lev i nuet og skab selv din
fremtid. Lad være med at bruge tid på
ting du ikke kan kontrollere. Måske
har katten tisset på gulvet eller det
regner udenfor. Måske ringede din
bedste veninde ikke som hun lovede.
Ting du ikke kan lave om på, skal du
ikke bruge negativ energi på. Brug
kræfterne på de ting du KAN gøre
noget ved. Glæd dig over de små ting
i livet, dyrk dine interesser og passioner. Dyrk motion, lav god mad til dig
selv, gå en tur, glæd andre mennesker. Det er vigtigt at være social,
selvom du måske mere har lyst til at
grave dig ned under dynen. Tving dig
selv til at ringe til eller besøge andre
mennesker. Lyt til dem og spørg til
dem. Hvis du viser interesse for andre, vil de fleste også vise interesse
for dig.
De fleste, der lider af vinterdepressioner og tristhed vil sige, at de ikke har
lyst til eller orker at foretage sig noget. Til dette er der kun én ting at sige: gør det alligevel. Ellers ender man
i en ond cirkel. Lad være med at vente på, at det gode humør og energien
falder tilfældigt ned fra oven i hovedet på dig – det sker ikke. Energi og
godt humør er noget der kommer med
en god livsstil og en positiv tankegang, og dette er vi selv ansvarlige
for.
I ønskes alle en rigtig god og smuk
vinter
Af Kristine Nielsen

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Mårslet-Bladets venner
I de sidste 12 år har der hvert år været en
opfordring til at støtte bladet.
I løbet af de sidste 12 år er der ydet et
samlet bidrag på ca.135.000. En helt
uvurderlig hjælp som alle bidragyderne
skal have en rigtig stor tak for.
Den økonomiske opbakning fra befolkningen giver os lige de økonomiske ressourcer der gør, at vi f.eks. ikke behøver
at begrænse sideantallet, når der til tider
er stof til lidt flere sider end normalt.
Og at vi flere og flere gange er i stand til
at trykke bladet i farver. Vores økonomiske fundament, er bl.a. på grund at Bladets Venner, nu så godt at vi allerede nu
tør love at bladet vil udkomme i farver
i alle numrene i år 2011.
Mårslet er gennem de sidste 7 år vokset
med ca. 550 husstande til ca. 2.050 husstande. Vi frygtede at det stigende antal
husstande og dermed stigende oplag, men

Giv en

ikke voksende annonceindtægter og øvrige bidrag og tilskud til bladet ville gøre at
bladet ville blive økonomisk trængt. Men
dette har heldigvis vist sig ikke at holde
stik. Vores samlede årlige udgifter løber
op i knap 280.000, som bliver betalt af
Kirken, Skolen, TMG og Fællesrådet med
ca. 25%, annonceindtægterne udgør ca.
68 % og Bladets Venner dækker ca. 7%.
Så føler du, at du via bladet følger med i
den debat og de aktiviteter som foregår i
Mårslet og omegn, er du måske også villig til at støtte Mårslet-Bladet økonomisk
ved at yde et bidrag til Mårslet-Bladets
venner.
Det er generelt Kirken, Fællesrådet, Skolen og TMG som er de største enkelte
bidragsydere til bladet, men der ud over
er den største indtægt for bladet vore an-

noncører, som vi takker rigtig meget for
den støtte de yder os via annoncering i
bladet. Du kan altså også støtte bladet ved
at tegne en annonce i bladet eller skaffe
os en enkelt eller flere nye annoncører.
Ud over økonomisk bidrag, så ønsker vi
at flere ville bidrage til bladet med aktuelt
læsestof.
I Mårslet findes der langt over 60 foreninger. Hvis bare en del af disse foreninger
ville fortælle lidt om hvad der rører sig i
Mårslet, så kunne dette også bidrage til at
skabe noget mere liv og debat i bladet.
I bladet finder du et indbetalingskort.
Indbetaler du f.eks. 100 kr. via posthus,
bank eller netbank, (reg. nr. 5072 konto
nr. 1091531) er du med til støtte bladet og
dermed skabe økonomisk stabilitet for
bladet.

til Mårsletbladet
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Mere erhverv i Mårslet
derberg Consulting, som varetager
salgs- og markedsførings-opgaver for
forskellige virksomheder i Danmark.
- Jeg kiggede i bakspejlet og fik konkretiseret præcis hvad det er, jeg med
succes har arbejdet med de sidste 15
år, nemlig salg og markedsføring i,
det der på nudansk hedder, businessto-business segmentet. Det har altid
været lidt en drøm at starte for mig
selv, og være uafhængig af andre – og
når muligheden byder sig skulle man
da være et skarn ikke at gribe den.
Få mulighederne tættere på.
Fotograf: Jesper Elgaard, Mårslet
Mårslet har taget endnu et skridt i
retning af en by, hvor man ikke bare
sover og opholder sig når man ikke er
på arbejde. Seneste eksempel er konsulentfirmaet Soderberg Consulting.
Masser af opgaver, men ingen faste
jobs gav Jakob Søderberg blod på
tanden til at forsøge sig som selvstændig salgs- og marketingkonsulent. Det har resulteret i firmaet So-

Dagpenge eller selvstændig?
Da der efter 4 års ansættelse som
salgs- og eksport ansvarlig i en mindre dansk virksomhed ikke længere
var økonomi eller omsætning til at
opretholde de funktioner, var der firkantet sagt 2 muligheder for Jakob.
Enten finde sig et nyt job, eller gå på
dagpenge. Jobbene hænger som bekendt ikke på træerne og dagpenge er
bare ikke specielt sexet.
Heldigvis er der masser af virksomheder som ovenpå finanskrisen gerne vil

”videre”. Enten i form af markeder,
nye afsætningskanaler, eller måske
bare generelt at mere ”liv” og kommunikation i de eksisterende kunder.
Desværre er vejen fra de gode intentioner, til at få ansat en salgs- eller
marketingchef til at få defineret, implementeret og eksekveret opgaven er
der økonomisk temmelig langt.
Med en ekstern konsulent behøver
virksomheden ikke tænke på sociale
ydelser eller lange opsigelsesvarsler,
opgaven er i forvejen afgrænset økonomisk og risikoen er dermed ikke så
stor, som en fejlansættelse kan være.
Mange gange viser det sig en fordel,
at der kommer ”friske” øjne på en
given opgave, som ser tingene fra en
lidt anden vinkel.
Indtil videre arbejder Jakob hjemmefra og er dermed med til at hjælpe
Mårslet endnu et skridt videre fra
”soveby” til ”væreby”. (Ø’et i Søderberg blev til et O, da æ, ø og å, generelt giver problemer når der skal laves
hjemmeside adresser:
www.soderbergconsulting.com).
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Information fra Mårslet Vandværk a.m.b.a.
Som vi informerede om i et af de sidste Mårslet Blade, skal Mårslet Vandværk i gang med udskiftning af vore
vandmålere.
Det er vandværkets pligt at sørge for
at vandmålerne måler korrekt, og det
er også i forbrugernes interesse, da
målerne danner grundlag for afregning for den faktiske pris for vandforbruget.
Vandafgiften til vandværket i 2010 er
kun knap 13 % af den samlede pris
der opkræves. De øvrige ting der betales for er grøn afgift, vandafledningsafgift, spildevandsafgift og endelig er moms på det hele.
Da vi skulle vælge typen af målere,
stod vi mellem valget af mekaniske
målere, som dem vi har nu eller elektroniske målere. Vi har valgt de elektroniske.
Det er et stort arbejde at skulle udskifte de knap 1900 målere. Det drejer sig om aftale med forbrugerne,
registrering af de nye målere og så
endelig selve udskiftningen. Vi regner
med at være færdig med udskiftningen i slutningen af 2012.
Vores erfaring viser, at den elektroniske måler vil kunne holde den påbudte nøjagtighed i væsentlig flere år end
den mekaniske. De nye målere måler
efter helt samme princip som de elektroniske målere, vi har på vandværket. De har nu været i drift i mange
år, og har stadig samme nøjagtighed,

som da de blev installeret.
Vi har også valgt at få målerne med
fjernaflæsning. Det betyder, at vi, når
udskiftningen er gennemført, ikke
længere skal sende aflæsningskort ud,
og forbrugerne skal ikke aflæse målerne, for at vandværket kan lave den
endelige årsafregning.
Selv om vandværket kan fjernaflæse
målerne, , skal forbrugerne stadigvæk
holde øje med vandforbruget. Som
nogen har oplevet, så kan det blive
kostbart, hvis der opstår en utæthed,
med et stort vandforbrug til følge.
Østjysk Energi står for at skulle udskifte el-målerne i Mårslet i dette år.
El-målerne vil blive fjernaflæst via et
radio-netværk.
Mårslet har lavet aftale med Østjysk
Energi om, at aflæsningen af vandmålerne sker via Østjysk Energis radionetværk.
Herforuden har vi lavet aftale med
Århus Varme om, at vi må tage
strømmen til vandmålerne fra forsyningen til varmemålerne.
Vi kan takke de to forsyningsselskaber for deres velvilje til samarbejdet.
Vandværket starter udskiftningen i
Hørret Løkken området i midten af
januar måned. Vi skal have udskiftet
ca. 1000 målere i 2011 og resten i
2012.
For at lette vandværket vil det være
en utrolig hjælp, hvis de to ventiler på

hver sin side af vandmåleren kan lukke. Og som vi opfordrede til, er det en
god ide at få dem udskiftet, hvis de
ikke kan lukke.
Det er også en god sikkerhed for forbrugerne, at ventilerne virker, for hvis
der skal udskiftes en vandhane eller
lignende, skal der lukkes for vandet.
Det kan selvfølgelig gøres med stophanen, men en vinter som denne, ja så
kan det blive svært at finde stophanen.
Her og nu vil der ikke ske ændringer
for forbrugerne, men på sigt vil vi
overveje at lave endelig afregning ved
hver opkrævning. Og så vil vi se,
hvad vi ellers vil kunne få ud af at
kunne fjernaflæse målerne.
Forbrugerne vil blive kontaktet af
vandværket med et foreslået tidspunkt
for udskiftningen. Vi forventer, at det
vil tage en time at udskifte måleren,
men det vil variere fra sted til sted. I
de nye installationer, hvor vandmålerne og varme målerne sidder tæt ved
hinanden, er installationen meget let,
men de steder hvor der er en større
afstand mellem målerne, eller vi skal
ud og lukke ved stophanen, fordi de
to ventiler omkring målerne ikke kan
lukke, vil det tage længere tid.
Med venlig hilsen
Mårslet Vandværk a.m.b.a.
tlf. 86 29 86 88.

Mårslet vandværk a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling afholdes i Mårslet Borgerhus d. 29. marts kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vandværket står for at skulle udskifte
alle vandmålere hos vore forbrugere. I
den forbindelse vil der være brug for
at kunne lukke for de to ventiler, som
der sidder en af på hver sin side af
vandmåleren. Se billedet.

Det har vist sig at rigtig mange af de ventiler ikke kan lukke.
Så derfor vil vi bede om at forbrugerne
afprøver ventilerne, og kan de ikke lukke
skal de udskiftes af jeres VVS installatør.
Med venlig hilsen
Mårslet Vandværk
Tlf. nr. 86 29 86 88.

12

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2011

Interessant ny billedbog om Moesgård
”Herregårdsbilleder – Livet på Moesgård 1900-1950” af Jesper Laursen.
Bogen er en billedskildring af livet på Moesgård i første halvdel af 1900tallet og er baseret på en unik samling af mere end 100 fotoalbummer,
som de tidligere ejere, familien Dahl, efterlod sig.
De 175 sider indeholder mange fremragende billeder fra såvel
herskabets dagligdag i hovedbygningen, i haven og på stranden, såvel som det arbejdsliv, der knyttede sig til landbrug, gartneri, mølledrift, fiskeri og skovbrug.
I bogen gengives mange af de billeder, som
Jesper Laursen viste på foredragsaftenen i
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening, der fandt
sted i Sognehuset den 16. november 2010.
Bogen kan erhverves for 198 kr. i Moesgård Museums butik. Der er
åbent alle dage mellem kl. 10 og 16 undtagen mandag, hvor museet har lukket.

Jesper Laursen
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
GODT NYTÅR
Når vi ser tilbage på 2010, var det et
godt år for Mårslet Skole. Der skete
en lang række forbedringer i de fysiske rammer, og vores elever klarede
sig godt fagligt, samtidig med at der
var overskud til at lave mange spændende projekter m.v. i de enkelte klasser. Vi får utroligt gode tilbagemeldinger om vores elevers adfærd og
engagement fra bl.a. lærerstuderende i
praktik, gæstelærere og når eleverne
er på besøg udenfor skolen.
For andet år i træk har sneen dækket
jorden i meget lang tid, og det har
været besværligt at komme til og fra
skole. Vi har forsøgt at salte og gruse
så godt som muligt, men alligevel har
der indimellem været glat enkelte steder. Heldigvis er ingen i skrivende
stund kommet til skade. Vejret har
også betydet, at børn og voksne har
slæbt salt og grus med ind i bygningerne, så det har været svært at holde
specielt gangene rene.

Budgetbesparelser
Selvom vi endnu ikke helt præcist
kender beløbsrammen, ved vi, at der
skal spares på skolens samlede budget
for både undervisning og SFO i perio-

den 2011- 2014. Vi vil bestræbes os
på at lave budgetter, som tager mest
mulig hensyn til vores kerneydelser i
form af undervisning og pasning, og
når det endelige budget er vedtaget i
byrådet, går vi i gang med en intern
proces, som involverer personalet og
skolebestyrelsen.
Vi kan heldigvis glæde os over, at vi
inden nybyggeriet havde sparet en del
penge op, så vi i 2010 bl.a. har kunnet
købe 10 nye sæt skolemøbler og 10
projektorer med whiteboards. Vi har
nu i alt 18 interaktive tavler på skolen.

Byggeriet
Omkring 1. februar er musiklokalet i
det gamle bibliotek færdigt, og så
snart vejret tillader det, går vi i gang
med at etablere den nye hovedindgang, som bliver en del af glasgangen
mellem kontorfløjen og A-huset. Her
vil der også blive opsat en informationstavle, så forældre bl.a. kan se,
hvor der er forældresamtaler mv., eleverne kan se vikarplanen og måske
hvorfor flaget er hejst i dag. Det nye
briksystem i stedet for nøgler vil forhåbentlig også være på plads inden så
længe.

Læsebånd
Det at kunne tilegne sig viden gennem læsning er utrolig vigtigt, og derfor er det den måske vigtigste kompetence, som skolen skal give eleverne.
Der er fra alle sider stor fokus på elevernes læsefærdigheder, og mange
skoler har indført et læsebånd i skoleskemaet. Af mange årsager læser børn
og specielt unge ikke så meget, som
de gjorde tidligere, og vi vil derfor
forsøge at stimulere deres lyst til at
læse på denne måde. De sidste par år
har Mårslet Skole haft faglig læsning
som et indsatsområde, og der vil også
være mulighed for at inddrage den
faglige læsning som et element i læsebåndet.
Planen er, at de fire første lektioner på
dagen forkortes med 5 minutter, så
første modul slutter 9.20. Efter frikvarteret kl. 9.50 læses der i 20 minutter i klassen med den lærer, der
skal have 3. lektion. Efter kl. 12.05
har lektionerne igen 45 minutter. Vi
vil afprøve dette i ugerne 9-14 og derefter evaluere forløbet. Der vil komme nærmere information ud i de enkelte klasser.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
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Jobsnuseren på 7 årgang
Af Sille K. Møller og Rebekka B. Knudsen
7. klasserne har i uge 47 oplevet forskellige ting, som har handlet om
UEA. Alle klasserne har været på Århus TECH, på afdelingen Mad til
Mennesker, her skulle vi selv lave
mad sammen med en af skolens lærere. Vi har også alle haft besøg af Leo
Thinesen, som fortalte om arbejdsmiljø. Dagen var bygget op, så vi var i
forskellige eksperimenterende værksteder. Ellers har vi oplevet noget forskelligt, for eksempel har 7.b og 7.c
været på Gammel Estrup Gartneri,
som har eksisteret siden 1986, og det
er det denne artikel vil handle om.
Turen til Gammel Estrup Gartneri
Vi startede med at se træværkstedet,
hvor de lavede deres egne trækasser
til gulerødderne, grunden til at de laver deres egne trækasser er fordi det
er dobbelt så billigt end, hvis de skulle købe dem. De har deres egen smed
og elektriker til at vedligeholde alle
deres maskiner, ved at de har deres
egen smed, elektriker og tømrer er det
meget billigere for stedet, og i sidste
ende bliver det også billigere for os.
Gulerodsproduktionen

man ikke kan bruge. De vasker de
gode gulerødder, og vi fik lov at smage dem. De var super gode. Så gik vi
ind, hvor de sorterede gulerødderne
efter størrelse. Der var både menneske- og maskinkraft til at pakke og
sortere gulerødderne, der var nogle
der puttede gulerødderne ned i små
poser og lagde dem op på et bånd,
hvor de blev tjekket igen for at være
sikker på, at gulerødderne var perfekte, der kan dog ske fejl, da det hele
foregår manuelt, fordi det kun er arbejdernes øjne, der tjekker gulerødderne. Hvis man er rigtig skrap kan
man lave 350 poser om dagen. Der er
også en maskine, hvor der sidder en
person og putter dem ned i nogle huller, så er der en maskine der trækker
dem ned og putter dem i poser, derefter bliver de kørt på et bånd hvor de
bliver tjekket, og pakket til levering.
De personer der pakker gulerødderne
arbejder på akkord, dvs. man får løn
efter hvor mange poser man pakker.
Man kan tjene mellem 120-350 kr.

Her ses en autopakker. Tre mand
kan her lave ca. 8 mands arbejde.

Så var vi inde og se første del af produktionen, hvor de sorterer jord og
sten fra, og sorterer de gulerødder fra,

Andre produkter
Udover gulerødder producerer Gammel Estrup Gartneri også forårsløg og
porrer, men det er mest gulerødder de
har fokus på. Som enhver anden virksomhed, prøver Gammel Estrup Gartneri på at fornye deres virksomhed
med nye idéer, og så er det vigtigt, at
produktet er helt perfekt når det kommer ud i butikkerne. Lige nu er de i

gang med at prøve at lave gulerødder
med dip. Om året produceres ca. 1½
millioner bundter porrer, og ca. 5 millioner poser gulerødder, og det passer
ca. med en pose til hver dansker. Der
er en omsætning på ca. 40 millioner
kroner om året, men man skal også
huske, at der også er udgifter forbundet med sådan en virksomhed f.eks.
til maskiner, træ, vand, lys, varme,

husleje mv.
Samarbejde med Coop
Gammel Estrup Gartneri har haft et
samarbejde med Coop i 25 år. Lige
meget hvad for en butik de sælger til,
som er tilknyttet til Coop, så sælger
de det til samme pris. De sælger til
hele Norden, men især Danmark og
Sverige. Som noget nyt prøver de at
komme ind på det tyske marked.
Vores tur
For at turen til Gammel Estrup Gartneri kunne lade sig gøre, har vi fået
støtte fra FDB´s skoletjeneste til projektet. Pengene dækker buskørsel. Vi
vil gerne takke FDB´s skoletjeneste,
og den lokale bestyrelse i Mårslet
Brugs for tilskuddet. Vi havde en super god tur.
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MSV - hårrejsende oplevelse
I Mårslet Skoles Venner har vi i år
valgt ikke at sende et ekstra girokort ud
sidst på efteråret. Det var for at spare
både girokort og arbejdsgange hos os
og skolens personale, som hjælper os
med at få dem ud til eleverne –og altså
i sidste ende forældrene.
Nu kan vi desværre konstatere, at det
har betydet en nedgang i medlemstallet
på 75 familier. Selvom beløbet kun er
på 95 kroner pr. familie bliver det samlet set til ganske mange kontingentkroner –faktisk over 7100 kroner. I vores
forening er det næsten 100 procent af
medlemmernes penge, som går direkte
til vores formål –nemlig at støtte særlige arrangementer for skolens elever. Så jo færre penge i vores kasse, jo færre penge til anderledes oplevelser for
eleverne.
Men vi er jo kun halvvejs i skoleåret,
så medlemsskabet kan nås endnu. Hvis
du vil være med til at give børn på

Mårslet skole mulighed for at opleve
noget særligt, kan du indbetale 95,kroner pr. familie til konto 1551 –
3196364.
En af de klasser som har haft glæde
af et tilskud fra foreningen er 5.a,
som har været på El- museet under
deres lejrskole i Tange. Det blev en
hårrejsende oplevelse.
”Da vi kom til El museet blev vi vist
hen til Niels Bohr tårnet. Først så vi
en maskine, som kunne lave gnister.
Så skulle vi hen til et kæmpe bur ved
væggen. Der var der en maskine der
lavede lyn. Bagefter tog instruktøren
en lynopfanger hen til maskinen, og
da han startede den gik lynene ned i
den. Det var sejt. Til sidst var der
sådan en hårrejsende maskine. Jeg
blev valgt til at prøve den, og da han
startede maskinen rejste alt mit hår
sig!,” skriver Tania.
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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
Skolebestyrelsen
Jakob de Place Bjørn
jdpbjoern@gmail.com
Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
Lbthuesen@gmail.com
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@hotmail.com
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AKTIVITETER I FEBRUAR 2011
Tirsdag d. 1. feb.:
Indkøbstur (husk tilmelding)

Mandag d. 14. feb. kl. 14.00:
Tøjgalleriet opvisning

Onsdag d. 2. feb. kl. 14.00:
Gudstjeneste

Fredag d. 25. feb. kl. 14.00:
Foredrag med Peter Thomsen
’A taw hende mæ æ….’

Torsdag d. 3. feb. kl. 11.30:
”Tag selv bord”
Pris 50 kr.
Onsdag d. 9. feb. kl.14.00:
Syng med Josser Herold
Søndag d. 13. feb. kl. 14.00:
Banko

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 17.00 samt 1. lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00
1. tors. i mdr. serverer caféen på Kildevang ,,Tag selv
bord”
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30 tilmelding nødvendigt
Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 87 13 43 38 (nyt hovednummer)
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn - FEBRUAR 2011

Salmesang for babyer
-Et tilbud for babyer og deres forældre
se udenfor hjemmets 4 vægge, - en
sjælden fredelig stund med tanker på
andet end den endeløse vasketøjsbunke, bleskift, dårlig søvn, og hvad der
ellers fylder meget, når man har orlov!

Babyer er fra fødslen musikalske og
kan godt lide musikalske oplevelser
samt vellyd. Både børn og forældre
har stor glæde af den fælles oplevelse,
når mor eller far synger for det. Det
virker beroligende på den lille at høre
forældrenes stemme.
Samtidigt er det en kendt sag, at musik skaber glæde, og selv babyer lærer
efter kort tid at genkende salmer og
sange, der bliver sunget igen og igen.
Melodierne bliver lagret i hukommelsen, så barnet husker dem. Med tiden,
når barnet er stort nok, vil det selv
synge med som det mest naturlige i
hele verden. Man kan sige, at sangen i
bogstaveligste forstand kommer ind
med modermælken.

At synge i kirkerummet er noget helt
særligt pga. den fantastiske storhed og
akustik sammenholdt med rummets
stilhed. På en måde forsvinder travlhed og støj indenfor de tykke beskyttende mure. Alt dette er med til at
stimulere babyens sanser og den lille
oplever en masse. Samtidigt giver det
også far/mor mulighed for en oplevel-

Som forælder vil man altid gerne det
bedste for sine børn, og man ønsker at
give dem en god start på tilværelsen.
Ikke alle føler sig lige godt rustet til at
synge sammen med sit barn. Mange
har ikke sunget siden, de selv var
børn, så stemmen er måske blevet lidt
rusten, sangene og salmerne er glemt
eller ikke blevet rigtig lært. Samtidigt
kan det også være rart, at have nogle
andre at synge sammen med og få
sunget og lært nogle salmer og sange,
som man bagefter selv kan synge derhjemme.
Babysalmesang er for babyer fra 0 10 måneder sammen med deres mor
og/eller far. Det kræver ingen forudsætninger ”Hver fugl synger med sit
næb”, for barnet er mors og fars stemmer de mest fantastiske.

Babysalmesangen starter i kirken,
hvor der synges salmer og sange. Ind
imellem danser man lidt med barnet
på armen eller lader den lilles sanser
skærpes af lyden fra et klokkespil,
rasleæg, sæbebobler eller andet. Efter
30-40 min. er børnene mætte af oplevelser, og deltagerne går over i sognehuset, hvor der er mor/far/barn café.
Her er der mulighed for at få en kop
kaffe/te samt lære nogle af de andre
forældre/børn at kende.
Med musikalske hilsner
Mette Bugge, sognemedhjælper
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Tanker om tid ved årsskiftet!

”Tusind år er for dig som én dag”,
sådan står der i Salmernes Bog 90.
Det er Guds tidsregning. Det betyder
jo, at vort lille liv ikke syner af så
meget. Det må jo for Gud bare være
som et lille glimt. Skal vi så lade være
med at tillægge det betydning? Skal
vi så lade være med at tage det så alvorligt? Det forgår jo alligevel lige
om lidt! Nej, det er en dårlig ide. Vi
er til her i vores tidsregning, og den
må gælde for os med den udstrækning
og den fylde, den nu engang har.
Men vi kunne da godt nogle
gange drømme om, at vi livet varede
længere, at et vidunderligt kys bare
blev ved og ved, at den skønne musik
bare aldrig hørte op. Men hvad så
med smerten og bekymringen? Den
ønsker vi ikke skal vare ved. I forhold
til det, som gør ondt, er tiden en lindrende faktor, - for det må vel holde
op en gang! Der må vel komme en
forandring!
Konklusionen må blive:
”Det er bedst, at vi lærer,
at hvert år er et år,
hver dag en dag
hver time en time,
hvert øjeblik et øjeblik,
hvor Gud er nær –
og at vores liv derved bliver uendeligt
værdifuldt,
hvert år
hver dag,
hver time,
hvert øjeblik”
Hanne Davidsen (ide: Gerd Theissen)

KIRKEN ER ÅBEN
Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag kl. 9 - 16.
Alle er velkomne til at slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det
smukke kirkerum.
Er der herudover behov for at besøge
kirken på andre tidspunkter, så kontakt sognepræst Hanne Davidsen i
præstegården, Obstrupvej 4, 8320
Mårslet.

MÅRSLET
HYGGEKLUB
Torsdag
den 10. februar kl.
14:00.
"VORT LIV I MUSIKKEN"
Musikalsk eftermiddag med duoen
Inge og Per, som er kendt fra både
dansktoppen, radio og TV.
Parret fortæller om Giro 413 og
dansktoppens historie samt deres
egen medvirken gennem mere end 30
år.
Foredraget er krydret med musik,
sang og fællessang.
Gratis adgang men husk 20 kr. til
kaffe og hjemmebag.
BABYSALMESANG

KIRKETIDER
FEBRUAR 2011

SØNDAG d. 6. feb. kl. 10.00
5. s. e. helligtrekonger
Matt.13,24-30
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 13. feb. kl. 11.30
Sidste søndag e. helligtrekonger
Matt. 17,1-9
Jette Rosenberg Christiansen
SØNDAG d. 20. feb. kl. 10.00
Søndag septuagesima
Matt. 20,1-16
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 27. feb. kl. 11.30
Søndag seksagesima
Mark. 4,1-20
Jette Rosenberg Christiansen
MARTS

Første gang:
tirsdag den 1. februar kl. 10:00
i Mårslet Kirke.
Tilbuddet gælder babyer fra 0 – 10
måneder sammen med deres mor
og/eller far og er gratis.
MENIGHEDSRÅDET
Der afholdes menighedsrådsmøde i
Sognehuset, Obstrupvej 4 A
onsdag d. 23. februar kl. 19:00
Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne.
KIRKEBIL
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Ring til Lis Nissen senest fredag
kl. 8:30 på tlf. 8629 8190.
MANDAGSCAFÉEN er åben den 2.
mandag hver måned i Sognehuset fra kl.
9:30 til 11 med frisklavet kaffe, the og
rundstykker. Caféen byder også på en

SØNDAG d. 6. mar. kl. 10.00
Fastelavn
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 13. mar. kl.10.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 20. mar. kl. 10.00 og
kl.16.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 27. mar. kl. 10.00
Hanne Davidsen

KILDEVANG
Onsdag d. 2. februar kl. 14:30
Gudstjeneste i dagligstuen.
Prædikant Hanne Davidsen

hyggelig snak i et uforpligtende samvær
med andre fra Mårslet, - og så er det tilmed helt gratis
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Koncert i Mårslet kirke
med
”Jane & Shane”
Søndag den 27. februar kl. 16.00

Original britisk folkemusik i særklasse.
De to medlemmer af den engelsk/irske duo Jane & Shane har siden de mødte hinanden for 10 år siden skabt magiske
øjeblikke for deres koncertpublikum og forført med deres tryllebindende spilleglæde.
Engelske Jane Clark (violin) og irske Shane Donnelly (guitar og vokal) har deres musikalske afsæt i den britiske folkemusik. En musiktradition, der har præget dem siden barnsben, og som derfor ligger dybt forankret i deres personlighed og musikalske stil. Når de går på scenen, er deres energi og ubetingede tilstedeværelse så overbevisende og intens,
at det er umuligt ikke at lade sig rive med og føle musikkens energi forplante sig i krop og sjæl, hvilket vi i særdeleshed
oplevede, da duoen gæstede Mårslet kirke i april 2004.
Jane og Shane mødte hinanden i København tilbage i 2000, og Danmark har siden da dannet rammen om deres musikalske aktiviteter. De brød for alvor igennem, da sangeren og satirikeren Niels Hausgaard i 2003 inviterede dem med i
sit show og med ordene “engelske Jane og irske Shane er ikke bare gode musikere og spillemænd; de er begavede
underholdere i absolut særklasse”, erklærede sin fascination af duoens musik- og scenekvaliteter.
Entré kr. 75,- ved indgangen. Dørene åbnes kl. 15.30.
Det kan anbefales at komme i god tid.
Pia Labohn
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Mårslet Sogn er med til at bryde sultens onde cirkel

Dette vil ske søndag d. 13. marts
2011, når Mårslet Sogn igen deltager
i Folkekirkens Nødhjælps årlige
landsdækkende sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden
1990 og skønner, at antallet alene i år

er nedbragt med 98 millioner.
Folkekirkens Nødhjælp synes, det er
verdens bedste nyheder. Den store
indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen
på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring,
og i år sulter fortsat 925 millioner
mennesker, så der er stadig meget at
gøre.
Når landets sogne søndag den 13.
marts ved årets sogneindsamling sender indsamlere på gaden er det for at
fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til at klare sig
selv.
”Sogneindsamlingen er en rigtig god
mulighed for alle generationer til at
arbejde sammen om det fælles mål at
samle så mange penge ind til verdens
fattige som muligt,” siger indsam-

lingsleder Knud Lunderskov og opfordrer herved enkeltpersoner og
familier til at deltage i indsamlingen
som lokale indsamlere.
Ved sogneindsamling blev der sidste
år indsamlet kr. 40.934,50 i Mårslet,
hvilket er det hidtil højeste beløb i de
13 år, Mårslet Sogn har deltaget i
sogneindsamlingen. På landsplan
blev i alt indsamlet 16 mio. kr.
Indsamlingen sættes i gang kl. 10.00
i Sognehuset, Obstrupvej 4A, hvor
menighedsrådet vil sørge for kaffe/
the med rundstykker inden indsamlingen og varm suppe ved tilbagekomsten .
Du kan melde dig som indsamler på
tlf. 8629 0629 / 4011 0175 eller på email: k.lunderskov@gmail.com.
Knud Lunderskov

Præsentation af studiedage 2011
Kristendom og krig – i bibelsk, luthersk og aktuel belysning
Lørdage kl. 9.30-12.00.
(den 5/2 dog til kl. 12.30)
Pris: 75 kr for alle fire studiedage
eller 25 kr pr gang. Inkluderer formiddagskaffe. Betaling og tilmelding
ved første studiedag.
5. februar i Tranbjerg sognegård
Sogne- og feltpræst Peter Sporleder: ”Skyld og tilgivelse i krig”
Vi ser filmen ”Armadillo” af Janus
Metz. ”Armadillo” er en dokumentarfilm og historien om to unge danske soldaters udstationering i Afghanistan. Filmen er en rejse ind i de
unge soldaters sind og en undersøgelse af, hvad det vil sige at være i
krig.
Peter Sporleder, sognepræst i Holme
Sogn samt feltpræst, indleder kort
filmen, kommenterer efterfølgende
og uddyber med egne erfaringer og
oplevelser fra sit virke som feltpræst
i bl.a. Afghanistan og Irak. Formiddagens program sluttes af med debat.

26. februar i Astrup præstegård
Professor Svend Andersen:
”Kristne må føre retmæssig krige”
Sådan lyder en del af Folkekirkens
bekendelse. Bag denne opfattelse
ligger Martin Luthers forståelse af
den traditionelle kristne tanke om
retfærdig krig. Anvendelsen af militær magt og dermed drab kan for Luther være et nødvendigt onde og ligefrem betragtes som en næstekærlig
gerning.
Foredraget vil gøre rede for denne
del af Luthers etik. Desuden rejses
spørgsmålet, om Luthers opfattelse
giver mening i en nutidig sammenhæng, fx i forbindelse med de seneste krige, Danmark har været deltager i.
19. marts i Mårslet sognehus
Biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen: ”Gud midt i krigens kaos.
Hvordan?”

At Danmark er i krig, er blevet klart
for de fleste. Krigsførelse indebærer,
at man kan komme i en situation,
hvor man dræber et andet menneske,
og at man selv kan blive dræbt.
Indtil nu har krigen i Afghanistan
kostet 37 danske soldater livet. Derfor rejser krigsførelse en række etiske spørgsmål, som et engageret kristent menneske må forholde sig til.
Danske præster er med de danske
soldater helt ude i de fremskudte poster, fordi folkekirken også skal være
der med sit tilbud om forkyndelse og
sjælesorg. Men det er vigtigt at diskutere kirkens og feltpræsternes rolle
i den danske krigsførelse.
I foredraget vil krigens væsen og
feltpræsternes arbejde blive belyst på
en sådan måde, at der lægges op til
efterfølgende debat.
Hanne Davidsen
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Turen går til Dresden-Wittenberg
25. maj-29. maj 2011

På grund af vores dejlige tur til Berlin sidste forår tilbyder vi igen en tur
til Tyskland sammen med De Graa
Busser. Turen går til Dresden og
Wittenberg.
Vores guide bliver igen min broder,
tidligere historielærer, lektor Jørgen
Granum-Jensen.
Vi skal se den smukke nyopførte by
Dresden og dernæst besøge Wittenberg, hvor vor reformator og kirkegrundlægger Martin Luther boede og
kæmpede.
25. maj 2011 er der afgang fra Mårslet sognehus kl. 07.00.
Med passende pauser køres direkte til
Ibis Hotel Bastei Dresden med ankomst til aftensmad ca. kl. 20.00. Her
vil der være 3 overnatninger.
Program:
26. maj: Om formiddagen er der udflugt til slottet Pillnitz med efterfølgende sejltur tilbage til Dresden. Om
eftermiddagen byvandring i Dresden.
27. maj: Om formiddagen besøg på
porcelænsfabrikken i Meissen. Om-

kring kl. 13.00 kører vi tilbage til
Dresden, hvor resten af dagen er på
egen hånd.

Pris pr. person i dobbeltværelse v/
min 35 deltagere kr. 3.320,Tillæg for eneværelse: kr. 600,-

28. maj forlades Dresden efter morgenmad. Kørsel til Wittenberg med
ankomst ca. kl. 10.30.
I Wittenberg vil der være en 3-timers
byvandring med lokalguider. Deltagerne vil blive delt i 2 grupper, da
hver guide max. tager 25 personer.
Byvandringen vil omfatte besøg i
Slotskirken og Lutherhuset. Middag
og overnatning på Hotel Acron i Wittenberg.

Foreløbig tilmelding til turen skal ske
til sognepræst, Hanne Davidsen,
HDA@KM.DK eller på telefon
86290234 inden 1. marts 2011. Tilmelding kan også ske til sekretær
Henny Margrethe Bauning, tirsdag
og onsdag mellem 9.00 og 13.00,
86293440. Det er først-til-mølleprincippet, der gælder. Turen er blevet tilbudt mårslettere fra december
af, men da der endnu er ledige pladser, åbnes for tilgang fra nabosognene fra den 1. februar. Max deltagere:
50 personer.
Bindende tilmelding sker når depositum er betalt.

29. maj forlades Wittenberg efter
morgenmaden. I løbet af dagen køres
retur til Mårslet med forventet hjemkomst ca. kl. 19.00.
I prisen vil være inkl. buskørsel, 4 x
hotelophold i værelser med bad/
toilet, 2 x aftensmad, 4 x morgenmad, rejseleder, sejltur, fabriksbesøg
i Meissen, lokalguider i Wittenberg,
entre til slotskirken og Lutherhuset,
kost og logi til chauffør og rejseleder
samt bidrag til rejsegarantifond.

Foredrag
Tirsdag den 26. april indbydes alle til
foredrag kl. 19.30 i sognehuset, hvor
vores guide, Jørgen Granum-Jensen
vil fortælle om turens rejsemål, pris
50 kr.
Hanne Davidsen
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INDREMISSION

Februar 2011
Torsdag den 10. februar kl.
19:30 har vi vores årlige drøftelse
af arbejdet.
Årsdrøftelsen er hos Dorte og Jørgen Knudsen, Præstegårdsvej 54.
Alle interesserede er velkommne.
* * *
Marts 2011
Onsdag den 9. marts kl. 19.30
”Hvad spreder
du? - noget om
salt”
Der står i Bibelen,
at Jesu efterfølgere er jordens salt.
Hvad betød det,
da Jesus sagde det? Hvad betyder
det i 2011?
Ellen Hessellund Mikkelsen er teolog og landssekretær i Kristelig Handicapforening.
Hun er gift med Lars , har 2 børn og
bor i Århus.
Mødet er i Sognehuset
Obstrupvej 4 A

KIRKELIGE HANDLINGER
Alle aftaler træffes med sognepræst
Hanne Davidsen i præstegården,
Obstrupvej 4,
tlf. 8629 0234 eller mail
hd@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 12:00 og 13:00 samt
torsdag mellem kl. 16:00 og 17:00.
Mandag er fridag.
Desuden kan præstesekretæren kontaktes tirsdag og onsdag mellem 9:00
og 13:00 i forbindelse med fødsel,
dåb, vielse og navneændring. Tlf.:
8629 3440 eller mail
maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk

Kirkesiderne for februar redigeres af
Hanne Davidsen, Mette Grøn Bugge

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
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.
SOGNEPRÆSTERNE
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.
Mette Maria Kristensen (MMK)
Balagervej 13
8260 Viby J.
Tlf. 2446 4882
mmk@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, torsdag
og fredag kl. 12:00 - 13:00 samt
onsdag kl. 10:00 - 11:00
Mandag er fridag

ØVRIGE ADRESSER:
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
SOGNEMEDHJÆLPER
Mette Grøn Bugge (MB)
Tlf. 2216 6792
mb@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
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
Hvordan gør jeg, hvis
Vinther skal ændres til Sommer?
Dette og mange andre spørgsmål finder du svar på på Mårslet Kirkes
hjemmeside:
http://maarslet-kirke.dk (Info)
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TMG - Nyt
GENERALFORSAMLINGER 2011 I TMG
TENNIS

15. FEBRUAR KL 19.00

I HALHUSET

PETANQUE

16. FEBRUAR KL 19.30

I HALHUSET

CYKELMOTION

21. FEBRUAR KL 19.30

I HALHUSET

BADMINTON

22. FEBRUAR KL 19.30

I HALHUSET

GYMNASTIK

23. FEBRUAR KL 19.30

I HALHUSET

MOTION

23. FEBRUAR KL 19.30

I HALHUSET

BASKET

23. FEBRUAR KL 19.30

I HALHUSET

FODBOLD

24. FEBRUAR KL 19.30

I HALHUSET

HÅNDBOLD

28. FEBRUAR KL 19.00

I HALHUSET

VOLLEY

28. FEBRUAR KL 19.15

I HALHUSET

HOVEDGENERALFORSAMLING

21. MARTS

I HALHUSET

KL 19.30

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

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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Badminton

Generalforsamling TMG Badminton
TMG Badminton afholder ordinær Generalforsamling d. 22. februar 2011 kl. 19.30 i Mårslet Hallen. Dagsorden følger
vedtægterne og ser således ud:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Afdelingens årsberetning til godkendelse (v/afdelingsformanden).
Afdelingens årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
(v/afdelingskassereren).
4.
Fremlæggelse af afdelingens planer for det kommende år
(v/afdelingsformanden).
5.
Fremlæggelse af afdelingens budget for det kommende år
(v/afdelingskassereren).
6.
Valg af afdelingens bestyrelse.
7.
Valg af bestyrelsessuppleant.
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.
Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer til at bakke op om foreningens fortsatte udvikling, og vi kan således altid
bruge frivillige, der har tid og mulighed for at bidrage med at løse de forskellige opgaver i løbet af året. Der er et aktuelt
behov for medlemmer og supleanter til bestyrelsen, men vi vil også meget gerne høre fra forældre eller spillere, der har
lyst til at give en hånd med afvikling af stævner, turneringer m.v. Badmintonklubben er drevet af frivillige, og er i dag
en velfungerende afdeling med en sund økonomi, men vi har brug for DIN hjælp. Mød derfor op på generalforsamlingen
og vær med til at sikre den fortsatte positive udvikling i klubben.
Mvh.
Bestyrelsen for TMG Badminton
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Fitness

Motionscenter åbner 26. februar
Datoen er sat. Endelig. Lørdag 26. februar åbner TMG motion sit motionscenter ved siden af HalHuset på Testrupvej.

eftermiddagstimer.
Et tungt forarbejde

Den dag vi åbner, vil være en festdag og
vil blive fejret som sådan. Med en kort
officiel åbning og derefter åbent hus i
centret blandt træningsmaskiner og indoor cycling cykling. Her kan du melde
dig til prøvetimer de følgende to søndage.

Fast is skulle fjernes af bestyrelsen og
en hjælpende vognmand før motionscentret kunne lande i Mårslet
(Foto: Steen Bille)
Efter talrige benspænd og ærgerlige forsinkelser på grund af vejrlig, bureaukrati
o.s.v. er vi klar til at byde alle de mange
interesserede velkommen i en træningspavillon med plads til såvel fitnesstræning og indoorcycling.
Den lørdag vil samtlige 24 instruktører
og fire bestyrelsesmedlemmer stå klar til
at give hånd, vise rundt og fortælle om
den træning, der kan foregå det meste af
døgnet ugen igennem.
Instruktørerne har allerede fordelt sig på
en vagtplan, hvor de parvis vil stå parat
til at hjælpe medlemmer igennem deres
første træningsprogram og hjælpe de regelmæssige medlemmer i deres træning.
De fordeler sig på skemalagte timer,
nogle om formiddagen, de fleste på sene

De frivillige, der lægger kræfter i genetableringen, er dels instruktører og bestyrelsesmedlemmer – og dels andre frivillige, som har til budt deres hjælp. Har
du også lyst til at hjælpe med at ordne
konkrete opgaver, skal du bare henvende
til min emailadresse, du kan læse efter
artiklen her.

Midt i januar begyndte TMG’s motionscenter at ankomme til HalHuset i
Mårslet i moduler, der blev sat sammen igen (Foto: Søren Skov Skjødt)
Vejen frem mod åbningen har været en
lang, tidkrævende proces. Og den resterende måned vil frivillige hjælpe med at
renovere og gøre bygningen til et foreningsbaseret motionscenter, som har
stil, fremtræder hyggeligt og ikke adskiller sig fra andre centre.

Nyt TMG-tilbud
Motionscenter hører under TMG motion,
den seneste afdeling i TMG. Det er skabt
som et nyt foreningstilbud, der som
gymnastik f.eks. tilbyder nye motionsformer som zumba, vil tilbyde en motionsform rigtigt mange mennesker efterspørger. Også i Mårslet.
Centret er samtidig vores første trin frem
mod et fornyet arbejde for at skaffe 8320
en multihal, hvor motionscentret bliver
en vigtig bestanddel.
Vil du give en frivillig hånd med i arbejdet i februar eller har du spørgsmål om
tilmelding osv., skriver du bare til mig.
Steen Bille
formand TMG motion
bille1113@hotmail.com

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
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Gymnastik

I form igen efter nytår - fuld tryk på gymnastiksalen

Alle hold er igen i gang. For nogle
begynder forårets opvisninger at fylde
i træningen, når serier skal indøves.
Andre fortsætter efterårets gode forløb. Ligegyldigt om holdet ønsker at
vise dets kunnen for andre, er det en
stor glæde at vide, at over 300 personer hver uge sveder, hygger, lærer nyt
og får grinet sammen i skolens gamle
gymnastik sal.

gerne vil have gang i et hold der passer til jer, eller som ikke fik plads da
sæsonen startede. Mange ”tør” ikke
komme til generalforsamlinger af
frygt for at ”blive hevet med ind i bestyrelsesarbejdet”. Derfor vil vi gerne
pointere, at vi er en velfungerende bestyrelse med alle de ”vigtige” poster
besat, som gerne fortsætter vores gode samarbejde. Vi vil gerne tiltrække
nye kræfter, men mest fordi det er
sjovest at løfte i flok. Vi vil rigtig gerne høre, hvad nye og gamle Mårslettere mener og ønsker der skal til for at
gøre gymnastik-livet i Mårslet endnu
bedre. KOM OG VÆR MED DEN
23. FEBRUAR KL 19. Håber vi ses.

Februar er generalforsamlingernes
tid. For gymnastik afdelingen er
det
ONSDAG DEN 23. FEBRUAR
KLOKKEN 19 PÅ HEMSEN I
HALHUSET
du har mulighed for at komme med
ris, ros og gode idéer til bestyrelsen.
Dette gælder alle vores nuværende
medlemmer, men også alle jer der

4 LØRDAGE
MED ZUMBA EVENT
Tilmeldingerne strømmer ind til vores
4 lørdage med tilbud om 1 times
zumba. Vi håber det bliver muligt at
køre 2 hold efter hinanden, så flest
mulig får chance for at prøve lækker

bevægelse til fede rytmer. Nåede du
ikke at melde dig til, kan du prøve på
tilmelding@tmggymnastik.com .
Måske er der plads til dig.
Og husk: Zumba er for både mænd og
kvinder.
Nytårskur for instruktører og bestyrelse er noget nyt i gymnastik afdelingen. Den 21. jan mødtes vi i salen og
”tonsede” rundt et par timer, inden vi
nød hinandens gode selskab over
mad, hygge og fjollede lege. En tradition der er kommet for at blive, så vi
fortsat kender hinanden og kan søge
støtte og hjælpe, når der er behov for
det i den almindelige træning. Tak til
alle vores instruktører for jeres store
engagement i TMG.
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”Alle kan være med”
Konklusionen var hurtig klar efter
første gang at have prøvet
Aquaspinning i BMI Svømning.
Denne nye og kreative motionsform giver helt nye muligheder.
En helt overvældende energi springer
en i hovedet når man som forbipasserende lige skulle se hvad det nu var
for noget der skete inde i svømmehallen. Man bliver her mødt af en
flok glade Aquaspinnere, der i takt til
noget god musik, gav den gas nede i
vandet. Men der blev kæmpet og det
giver denne kreative sportsgren en
hel speciel betydning. ”Man vil som
regel opleve at man syrer til, før man
er forpustet” udtaler Aquaspinninginstruktør Nina Tolboe. Hun forklarer yderligere at det generelt er
musklerne man træner, når man

aquaspinner, og det giver muligheder
for alle. Med mulighed for at indstille modstande i cyklen, kan man tilrettelægge sin træning til det niveau
man nu kan klare. En aquaspinner siger også at man ikke skal undervurdere effekten af denne træningsform.
”.. Når man først kom i gang fandt
man ud af det faktisk var pænt
hårdt”, siger hun glad efter at have
været i bassinet til sin første
aquaspinning session.
Netop det at man sidder i vand adskiller sportsgrenen fra den almindelige spinning. Vandet aflaster meget
kroppen og det giver mulighed for
folk med sportsskader o. lign, kan
træne med her. Samtidig udtaler en
anden aquaspinner at ”Det er dejligt
med vandet, at man kan bruge det til

at køle sig ned med”, hvilket jo tit
mangler når man dyrker anden sport.
Netop som man var på vej ud af
svømmehallen igen, bliver der meget
spørgende råbt ”Skal du ikke også
selv prøve at aquaspinne?”, hvilket
jo lige sætter en tanke eller 2 i gang.
Og jo, det burde jeg nok, men samme
burde mange andre. Det virker super
sjovt og er rigtig god træning for alle.
Til sidst skal det lige nævnes at man
kan læse meget mere, og blive meget
mere fristet til at starte på Aquaspinning, ved at gå ind på
www.Aquaspinning.dk.
Michael Kaas Christensen
Svømmeinstruktør BMI Svømning

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Unik billedserie

Dokumentation af
lokalhistorien i billeder.

Egnsarkivet har netop modtaget 600 billeder, der skildrer
dagliglivet i Mårslet i 1970erne og 1980erne.

Carsten Langkilde, lærer på Mårslet
Skole i perioden 1972-1997, havde
faget ”Fotolære” for skolens ældste
elever.

”Smeden er en rolig mand, men han derne digtede eleverne to sjove digte:
”Mårslet By” og ”Mårslet Skole”.
mangler dog en tand.
Han er vores rodehoved midt på
Digtene har oprindelig været oplæst i
Mårslet hovedgade”
forbindelse med visning af billedseriSådan skrev 5.c 1975/76 på Mårslet en.
Skole i et digt.
Carsten Langkilde har overdraget
Carsten Langkilde, klasselærer for billederne og de to digte til Mårslet
5.c, havde i danskundervisningen gi- Egnsarkiv - helt unik lokalhistorie som nu kan ses på Egnsarkivets
vet eleverne følgende opgave:
”Beskriv Mårslet By og Mårslet Skole hjemmeside:
- foråret 1976”
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet
Klassen drog ud i byen, tog 40 billeder af Mårslet by og skole og til bille-

Et utal af billeder er taget af eleverne
og fremkaldt på Mårslet Skole under
kyndig vejledning. Carsten Langkilde
har også overdraget to andre billedserier til Mårslet Egnsarkiv til opbevaring for eftertiden:
320 billeder fra d. 24.5 1978, der beskriver Mårslet og omegn denne dag
og ligeledes 229 billeder fra den 24.
maj 1988.
Billederne, der ligger som farvediapositiver, må betegnes som unikke.
De er lavet som en skoleopgave og er
i dag en vigtig dokumentation af livet
og miljøet i Mårslet.
Vi kigger ind mange steder bl.a. i skolen, i Brugsen, på postkontoret og hos
bageren.

- og her er han så, smeden Edvard Sørensen, foran sin smedje på Tandervej 8,
foråret 1976.

En stor tak skal lyde til Carsten
Langkilde og ikke mindst til eleverne.
Vi vil opfordre jer til at klikke ind på:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet
eller besøge os på Egnsarkivet den 2.
eller 4. onsdag i måneden kl. 16:00 17:30.
For enkelte billeder efterlyses lidt
forklarende tekst.
Vi vil også gerne høre om oplevelser
i forbindelse med opgaverne og fotograferingen - så hvis du er en af dem,
der var med, hører vi gerne fra dig send en e-mail til Egnsarkivet:
maarsletegnsarkiv@gmail.com.
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- og sådan så der ud i Mårslet for 30 - 40 år siden.

”En grillbar i byen ligger, der går vi ned og slikker. Der
er også en automat, som er i stor format.” Digt af 5.c.
Grill og cafeteria, Tandervej 3, foråret 1976 -

- og godt 12 år senere, den 24. maj 1988: ”Solkiosken din nærbutik”. Den lille bygning har siden levet en omskiftelig tilværelse og ombygges p.t. til pizzeria.

Mårslet Skole den 24. maj 1988.
Musiktime med lærer Hanne Clausen.

Den tidligere kiosk på Tandervej 6 A var den 24. maj
1988 Provinsbankens mårsletafdeling.
Læg mærke til både telefonboks og postkasse.

”Juster har en god butik, hvor man kan købe masser af
slik. Der er også rod, men er alligevel god.” Digt af 5.c.
Justesens forretning, Hørretvej 1 i foråret 1976. På trappen lærer Jens Bech med sønnen Christoffer.

’Langkilde er vor klasselærer, han lærer os ting som er
sære.’ Citat fra digt af 5.c i 1976.
Lærer Carsten Langkilde, Mårslet Skole, foreviget af en
af eleverne under en time i dansk med 5.c.
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10.
Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12.
Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollerer, at
vandmåleren står stille, når der ikke er forbrug.
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

Hus i Italien
udlejes hele året
Havudsigt og gode strande
www.villacichetti.dk
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Mårslet Juletræslaug

Foto: Jesper Andersen

Det hænder fra tid til anden, at nogle
spørger om, hvad Mårslet Juletræslaug er for en størrelse, - er det
en forening eller hvad ?
Her efter Juletræstændingen og Nytårsluntningen er det tid at repetere.
Nye læsere ( nye mårslettere ) kan begynde her.
Nej, vi er ikke en forening, skønt vi er
medlem af Mårslet Fællesråd. Mårslet
Juletræslaug er et rimeligt privat sammenrend. Det er vel sådan vi ser på os
selv.
Juletræslauget består af 7 personer,
alle bosiddende i 8320 Mårslet. Der
findes ingen love eller vedtægter for
det arbejde Mårslet Juletræslaug vælger at beskæftige sig med, - og vi
vælger selv.
Det hele startede i år 2000, dengang
man i Mårslet gennemlevede Væreby/
Leveby-projektet. Et projekt der blev
støttet økonomisk af Århus kommune.
Den ene af Væreby/Leveby-projektets
5 arbejdende grupper hed ”Egne Begivenheder”. Et noget besynderlig
navn, kan man mene her 10 år efter,
med dengang faldt det helt naturligt,
fordi det var gruppens opgave at un-

derstøtte eksisterende mårsletbegivenheder, eller hvis muligt at finde på
noget nyt, der måske kunne gøre 8320
Mårslet lidt festligere at bo i.
En anden gruppe fra Væreby/Leveby,
tog sig af kommunikation, som siden
er blevet til Mårslet-webben. Også
Mårslets litteraturgruppe stammer fra
den tid.
Gruppen ”Egne begivenheder” besluttede dengang at forsøge at forny byfesten i Mårslet, der var gået lidt død i
den. Byfesten var dengang et rent
TMG anliggende. Byfesten skulle
flyttes til Midtbyen.
Det blev til byfestens Kræmmermarked, som vi kender i dag i Bomgårdshaven. Et særdeles populært og
velbesøgt kræmmermarked endda.
Flytningen fra telt og boldbanerne må
siges at være lykkedes. Også Fodboldens Venner flyttede nogle år efter til
Bomgårdshaven med deres spisning,
der begynder umiddelbart efter oprydningen efter kræmmermarkedet.
Dagen efter, om søndagen, afholder
Mårslet Kirke friluftsgudstjeneste netop i Bomgårdshaven.
Gruppen ”Egne Begivenheder” fortsatte også efter at Væreby/Leveby-

projektet var afsluttet. Nogle år efter
tog man så navneforandring til Mårslet Juletræslaug, og det faldt helt naturlig, fordi vi i år 2000 lavede det allerførste juletræsarrangement i Mårslet, med musik, fællessang, julemand
og slik til 300 børn. Siden den lørdag
er denne juletræstænding blevet et
fast arrangement den første lørdag i
advent. En god tradition er skabt. Nu
er det også fast, at Mårslet kirke åbner kirkedøren til fællessang af julens
salmer, umiddelbart efter at byens juletræ er tændt.
Når julen er overstået, arrangerer Juletræslauget Nytårsluntningen med
afgang fra OK-tanken kl. 13.30. En
særdeles frisk travetur rundt om Vilhelmsborg ( ca 5 km.) Her serverer
Juletræslauget saftevand, kaffe og
måske en dram. Her mødes de aller
friskeste af byens borgere, Hvert år
sælger vi medlemsbeviser a´ 20 kr. og
heldigvis er der mange af byens borgere, der køber disse medlemsbeviser,
der skal fornys hvert år. Denne indtægt er hele grundlaget for Mårslet
Juletræslaugs aktiviteter og eksistens.
Økonomisk går det endda, bl.a. fordi
at private donerer deres alt for store
ædelgraner til os og byen uden beregning.
Juletræslauget tjener heldigvis også
en skilling på Kræmmermarkedet i
byfesten.
Derfor er vi i Juletræslauget i stand til
at yde økonomisk støtte til andre. Trafikkampagnerne har fået lidt, Gøre
Rent dagen har fået gribbetænger,
blomsterløg i vejrabaterne har vi ydet
tilskud til. TYVSTARTEN for byens
ældre i byfesten, Jørn Rønnovs træskulptur i midtbyen, som han skar
med motorsav i 2005, og sidste år en
donation til Multihal-projektet.
Ja, sådan er det altså bare.
Med venlig hilsen
Mårslet Juletræslaug.
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Musical Syd: Klar parat Start
Musical Syd måtte sidste år tage en
pause, efter at have opsat musicals siden 1996. Nu er Musical Syd tilbage
igen med fornyet energi, som de sidste måneder er blevet brugt til at øve
sange, danse og skuespil til den nyskrevne musical ”De grimme ællinger
– Deroute” skrevet af instruktør Mathias Flint. Forløbet for de 30 unge
medvirkende kulminerer foran publikum til premiere d. 26. februar i Musikhuset Århus’ Lillesal.
Musikken til De grimme ællinger –
Deroute er skrevet af Anne Kraglund,
som kommer fra Mårslet, og som de
seneste år har haft stor succes med sine soul-, jazz- og popsange i New
York og Japan under kunstnernavnet
Annekei. Hør en smagsprøve på hendes sange her:
http://www.myspace.com/annekei.
Mathias Flint har oversat og tilpasset

teksterne til musicalen, og efter nogle
lange dage i CombiSounds studio,
kan musicalen nu også høres på CD.
De grimme ællinger – Deroute handler om 3 unge, som hver har et problem med livet. De er vildt fremmede, og deres problemer meget forskellige. De er blevet udvalgt af dronning
Cymbeline til at komme til det magiske land Evvie, hvor de gennem livsfarlige prøvelser må se deres frygt i
øjnene. Deres forskelligheder og problemer må de hjælpes ad med overvinde gennem venskab og kærlighed,
for at komme tilbage igen til vores
verden.
Musical Syd opsætter De grimme ællinger – Deroute i Musikhuset Århus
fra d. 26. februar til d. 4. marts. De
30 medvirkende er alle dybt engagerede amatører i alderen 14-25 år. Mu-

sical Syd har gennem tiden været et
samlingssted for mange århusianske
talenter bl.a. hele instruktørteamet
(instruktør Mathias Flint, komponist
Anne Kraglund og koreograf Christina Bonde), Mamma Mia-aktuelle Kristine Yde, Borgen-aktuelle Anders
Juhl, og en lang række af uddannede
musikere, skuespillere og dansere.
Musical Syd udspringer fra Solbjerg
Ungdomsskole tilbage i 1996 i tæt
samarbejde mellem ungdomsskoler i
Århus syd, hvor en stor del af de
medvirkende også kommer fra.
Læs meget mere om Musical Syds
baggrund og få flere informationer
om tidligere medvirkende, og dette
års forestilling De grimme ællinger –
Deroute på www.musicalsyd.dk. Billetter kan købes på Musikhuset Århus’ hjemmeside
http://www.musikhusetaarhus.dk/
kalender.aspx?edt=2080 .
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Vilhelmsborg Festspil
får nyt professionelt islæt til sæsonen 2011
Vilhelmsborg Festspil har taget vinterstøvlerne på og vinket farvel til
”Midt om natten”, der blev set af
19.000 gæster. I 2011 vil den klassiske musical ”My Fair Lady” være
vores bud til publikums sommerlige
fornøjelse. Med udgangspunkt i den
seneste danske oversættelse fra Det
Kongelige Teater vil vi skabe vores
egen udgave af blomsterpigen Eliza,
sprogprofessor Henry Higgins, skraldemanden Alfred Doolittle, oberst
Pickering m.fl.. Dette sker med et
professionelt team i spidsen.
Der er kontinuitet i styrehuset. Skue-

Midt om natten's Susan (Sofie Christensen) med blomsterkrans i hår.
der til daglig er repetitør på Skuespillerskolen ved Århus Teater, har sagt
ja til endnu en gang at sammensætte
et orkester og styre den vigtige, musikalske side. Thomas Christiansen har
tidligere stået som kapelmester for
My Fair Lady og glæder sig til at arbejde med en ny Eliza og alle andre
på holdet.

Anders Baggesen
spiller og instruktør Anders Baggesen
vil igen bære det overordnede ansvar
for, at nytænkning, visioner og ideer
kommer ud over scenekanten. Anders
Baggesen medvirker for tiden i Romeo og Julie på Århus Teater og udtaler: ”Vi bygger på den oprindelige
tidsånd fra 1912. Der skal dog være
plads til momentvise overraskelser,
der godt ville kunne indeholde nutidige aspekter. Eliza’s sopran skal derfor have mere musicallyd end operaklang. I sidste ende afhænger meget
af dét hold af amatørskuespillere, sangere og -dansere, som vi får mulighed for at arbejde med.”
Kapelmester Thomas Christiansen,

Danseskoene bliver snart hentet ud af
skabet. Vores nye koreograf, Mirja
Kennedy vil formidle takten i valsen,
så fødderne på vore skuespillere kommer til at vende i den rigtige retning.
Mirja Kennedy er uddannet fra Balletakademiens musicallinje i Göteborg
med hovedfag i sang, dans og teater.
Til dagligt underviser hun både børn,
teenagere og voksne på danseskolen
Let’s Dance i Risskov i bl.a. showdance, jazz, mgp, funk, step og zumba. Mirja Kennedy har de seneste 12
år medvirket som danser/performer i
adskillige musicals så som Chess,
West Side Story og Sweeney Todd,
samt været værtinde på bl.a. DR1 og
Ramasjang. Ingen tvivl om, at det bliver varmt i øvelokalerne til foråret.
Måske ikke ”Vild med Dans”-varmt,
men næsten.

Scenografien er lagt i hænderne på
Else Marie Alvad, der også er ny i

Vilhelmsborg Festspils sammenhæng.
Else Marie Alvad er både kostumier,
arkitekt og scenograf, hvilket giver
hende flere tråde at trække på. Det er
blevet til mange opgaver på både store og små scener siden den scenografiske debut i 1990 ved Skjernoperaens
opførelse af Hornemans udgave af
Aladdin. Der har været bud efter Else
Marie Alvad fra Sommeroperaen på
Helsingør Teatret i Den Gamle By til
Den Jyske Opera og fra Det Jyske
Musikkonservatorium til Opera de
Nantes i Frankrig. Vilhelmsborg Festspil er meget glade for, at Else Marie
Alvad vil udtænke vores 20 års jubilæumsscene.
Lige nu søger Festspillet skuespillere,
sangere og dansere, der på frivillig
basis vil deltage i My Fair Lady. Der
er audition i januar 2011, hvortil tilmelding kræves. Dette sker via hjemmesiden, hvor mange flere oplysninger er tilgængelige – www.vbf.dk ,
evt. tlf. 8676 0271.
Spørgsmål, yderlig information, evt.
ønske om interview med én eller flere
af ovennævnte eller overværelse af
audition – henvendelse til Lone Nielsson i Sekretariatet, tlf. 8676 0271 /
mob. 2169 0213,
vilhelmsborgfestspil@hotmail.com
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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