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Et motionscenter for alle aldre

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Så har borgerne i 8320 fået et nyt sted at falde i snak ud over de tre supermarkeder i Mårslet. I motionscentret ved hallen kan du nu få sat navn på
ansigter, du måske har set passere på gaden, og du kan udveksle meninger med dem fra kvarteret, du måske aldrig rigtigt har fået hilst på.

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

I hvert fald giver den nye fritidsaktivitet alle lejlighed til at medskabe et
nyt mødested fra bunden. Centret kan benyttes fra kl. 6-23 alle ugens dage ved at bruge en adgangsbrik.
Mårslet Motionscenter er da også kommet fint af sted med mere end 100
betalende medlemmer i ugen op til åbningen, endda uden den store PR
om det nye motionssted. Langt flere har tilmeldt sig et medlemskab.

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

Men hvad der er mindst lige så godt er, at der er en sjældent set aldersspredning i medlemsskaren: Det yngste medlem er 15 år, det ældste 83!

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

Instruktørgruppen afspejler samme mangfoldighed ved at forene den 19årige og den nogle-og--tredsårige om den samme opgave: At guide motionisterne kyndigt og imødekommende gennem træningen.

Forsidefotos
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
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Med gode instruktører vil motionscentret og TMG motion opfylde et af
sine vigtige mål, nemlig at føre foreningsånd ind i en individuel træningsform. Den synes at passe bedre ind i mange menneskers hverdag end
mange traditionelle idrætstilbuds faste træningstider.
Bragt frem til åbning af utallige frivilligtimer siden september er Mårslet
Motionscenter nu åbnet og klar til at møde mange borgeres efterspørgsel
efter et fleksibelt motionstilbud.
Den første tids begejstring og folks iver efter at træne, skal nu forvandles
til et fornøjeligt fællesskab, der ligger i klar forlængelse af andre tilbud i
TMG.
Nu får TMG’s medlemmer også mulighed for at lære hinanden at kende
på tværs af idrætsgrene i det foreningsbaserede motionscenter.
Steen Bille

Tryk: UNITRYK
Søren Frichs Vej 34
8230 Åbyhøj
Tlf: 86 15 88 00
Fax: 86 15 05 14

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

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

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

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

Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 86 72 09 02
Tlf. 75 56 83 18
Tlf. 86 29 73 87
Tlf. 86 29 63 49
Tlf. 86 72 04 06
Tlf. 86 29 20 70
Tlf. 86 29 58 88
Tlf. 21 79 89 95

tranbjerggaard@hotmail.com
john.engelbrechtsen@8320.dk
lpn@privat.dk
ph@perhenrik.dk
php@kpf.dk
testrupovergaard@mail.dk
margrethe@bogner.dk
lars.munk@live.dk
jacoblind@profibermail.dk
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Stort og småt fra Fællesrådet
Referat fra Repræsentantskabsmøde i
Mårslet Fællesråd tirsdag d. 1/3 2011
(de omtalte bilag er af pladshensyn
ikke bragt har. De kan ses på
www.maarslet.net)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes §3, stk. 2.
4. Godkendelse af stemmeberettigede
repræsentanter samt valg af 2
stemmetællere
5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.
6. Regnskab:
a. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
b. Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse
7. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
a. Indkomne forslag
b. Forslag til arbejdsområder det
kommende år
c. Forretningsudvalgets forslag til
vedtægtsændringer
(OBS: Såfremt forslag 8c vedtages af repræsentantskabet, fortsætter repræsentantskabsmødet
efter de nye vedtægter. Opmærksomhed henledes på, at
vedtægtsændringerne blandt andet medfører ændret valgmetode til poster i forretningsudvalget)
9. Valg til forretningsudvalget, jf.
vedtægternes § 6, stk. 4:
a. Næstformand. På valg er John
Engelbrechtsen.
b. Sekretær. På valg er Kurt Søe

c. Økonomisk ansvarlig for Mårslet Bladet. På valg er Jacob
Lind.
d. FU-medlem. På valg er Poul
Hakon Poulsen
e. 2. suppleant. På valg er Per
Henrik Hansen
Alle valg under punkt 9a til 9e
er for to år.
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk.
a. Revisor vælges for 2 år. På valg
er Finn Jacobsen
b. Revisorsuppleant, vælges for 1
år. På valg er Erling Sørensen
11. Evt.
ad 1. Valg af dirigent
Keld Schmidt-Møller blev valgt
uden modkandidater
ad 2. Valg af referent
Kurt Søe blev valgt uden modkandidater
ad 3. Godkendelse af nye medlems
foreninger, jf. vedtægternes §3,
stk. 2.
Der var ikke kommet nye med
lemsforeninger i årets løb.
ad 4. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2
stemmetællere
Der var på mødet repræsenteret 27
foreninger og tre enkeltmedlemmer
ad 5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år.
Jens læste beretningen op (bilag
1 se www.maarslet.net).
Herefter diskuterede forsamlingen
beretningen:
Jens Beck, Langballe Bylaug spurgte: Hvad betyder de hvide pæle langs
stien fra Mårslet by til Hovvejen?
Keld kunne svare,at der er tale om
skelpæle for at markere skel mellem
sti og mark.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Ivan Dybvad opfordrede FU til i forbindelse med byplanlægning at indhente ønsker/forventninger fra alle
mulige interessenter i byen. Fællesrådet skal så kondensere dette og bruge
det som afsæt i en dialog med kommunens embedsfolk - i stedet for blot
at afvente kommunens udspil. Ellers
kunne vores forventninger nemt blive
skuffet.
Jens sagde, at "helhedsplan" er noget
nyt, så vi kan være med til at forme
konceptet.
Visiondagen kan ses som et led i at
kortlægge ønsker og forventninger til
fremtiden.
Henning Hansen, Testrup borgerforening: Der blev forslået et samlingspunkt/kulturhus ved versionsseminaret på Testrup Højskole. Måske kunne
man benytte det hus på butikstorvet,
der tidligere husede Nordea. Torvet er
det rigtige sted i byen. Måske kunne
det være starten til en god bymidte,
der åbner sig ned mod Bomgårdshaven.
Torben Hansen, Præsteengen, spurgte om Bomgårdshaven ikke blive en
mere permanent bypark?
Jacob supplerede med at kommunen
ønsker at området skal afgræsses.
Hans Vedholm, Præstegårdsvej,
spurgte til, hvad Eskegården skulle
bruges til, hvis det skulle opkøbes.
Per Henrik svarede, at gården var sat
på frivillig auktion, så det var en unik
mulighed for at reservere arealet. Det
vil give nogle muligheder i forbindelse med byplanen. Senere er auktionen
dog blevet aflyst.
Jens oplyste at gården atter er på auktion.
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Sven Voxtorp: Lejlighederne på
Eskegården er ulovlige. Så det kan
blive en dyr affære at vedligeholde.
Poul Granslev, Superbrugsen, oplever at arbejdet med torvet er gået lidt i
stå fra kommunens side. Kan det have
noget med salg/opkøb af Eskegården.
Det kunne ingen fra FU forestille sig
var tilfældet.
Keld Schmidt-Møller (dirigenten),
der også repræsenterer menighedsrådet:
Der er jo to helhedsplaner, nemlig én
plan for byen og én for trafikken. Det
er vigtigt at der er sat aftryk på trafikplan, hvilket på nogle områder allerede er sket, fx. ved indsigelser omkring
Beder Beringvejens beliggenhed.
Planen skal række så lang som kommuneplanen, idet den faktisk indgår
som en (endnu ikke afsluttet) del af
den gældende kommuneplan.
Keld sagde videre, at når man skal til
at trække grænser mellem by og land
- og sådan noget indgår jo en kommuneplan, havde det glædet ham at FU i
et referat har skrevet, at der arbejdes
med en politik for habilitet. I og med
at et fremtrædende medlem af FU er
en af de største jordejere i området er
det ekstremt vigtigt at man har en politik for habilitet.
Keld havde forventet at emnet var
blevet berørt i beretningen.
Sven Voxtorp spurgte i forbindelse
med at man opfordrer til deltagelse i
byplanen, om man stadig i FU mener
at den underskriftsindsamling, der
blev foretaget på Nymarksallé om at
placere Beder Beringvejen så langt
væk fra Mårslet, så den ikke generer
byen, er uværdig og uduelig og ikke
kan bruges til noget? Spørgsmålet
blev stillet til Keld, som Sven mente
var ansvarlig for denne karakteristik i
kraft af sit formandskab for FU mens
indsamlingen fandt sted.
Keld erindrede ikke en sådan indsamling.
Morten kunne heller ikke erindre en
underskriftsindsamling, men derimod
en undersøgelse i området. Der er ikke blevet stilet en underskriftsindsamling til FU.

Jens fortalte, at forretningsordenen,
som FU som nævnt i beretningen skal
til at forholde sig til, også vil forholde
sig til habilitet. I forbindelse med FU
kommunikationsstrategi blev der vedtaget at alle ting skal belyses bedst
muligt. I kraft af, at Jens ejer meget
jord omkring Mårslet, så er der få idéer der behandles, som ikke berører
ham.
Jens' holdning er at han skal have lov
at udtale sig i alle sager, uanset egne
private interesser. Derudover er det jo
kommunen, der tager de endelige beslutninger i mange sager.
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og stadig intet indskud for nye medlemsgrupper ved optagelse.
Budgettet blev vedtaget
ad 8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år.
a. Indkomne forslag
Der er ikke kommet noget for slag
b. Forslag til arbejdsområder det
kommende år
Poul fremlagde den rundsendte a k t i vitetsplan
(bilag 2 se www.maarslet.net).

Poul Granslev, Superbrugsen:
Er FU ikke et arbejdsredskab for repræsentantskabsmødet.
Keld: Repræsentantskabsmødet er
den øverste myndighed. FU er bestyrelsen.

Nille Villadsen, Testrup Borgerforening, spurgte om man kunne tænke
sig, at der bliver lidt mere for de unge
i området. Måske nogle vinkler på andre projekter, så de unge kan deltage.

Beretningen blev herefter godkendt
uden stemmer imod.

Sven Voxtorp kunne sige, at der er
kommet gang i Flash

ad 6. Regnskab:
a. Fremlæggelse af revideret regn
skab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnska
bet.
Keld spurgte til udgifter til grøn n
e
guider. Kassereren har ikke set nogen
regning.

Henning Hansen, Testrup beboerforening efterlyste træer langs sti mellem
Testrup og Mårslet.
Kurt svarede, at kommunen ikke har
disse træer med i deres planer mere.
Henning foreslog så, at man fik ændret på kommunens prioriteringer

b. Fremlæggelse af revideret regn
skab for Mårslet Bladet til
godkendelse
Jacob fremlagde bladets regn
skab.
Keld benyttede lejligheden til at rose
for at man selv tog sig af bladets distribution. Andre blade har haft store
problemer med diverse firmaer.

Martin Poulsen, Gyldenkronesvejs
Grundejerforening, mente at man skal
prioritere benhårdt, så vi ikke overlader prioriteringen af en sværm af idéer til kommunen, der ikke har mange
penge at arbejde med. Vi skal selvfølgelig lytte til alle, men også foretage
prioriteringer lokalt.
Kurt fortalte at Tandervejrenoveringen for tiden beskæres på grund af
manglende økonomi.

Regnskaberne blev godkendt
ad 7. Godkendelse af budget og fast
sættelse af indmeldelsesgebyr og
kontingent.
Ivan Dybvad har i et referat set at der
var uregelmæssigheder i ansøgning til
kommunalt tilskud.
Lars fortalte, at vi har søgt for sent på
grund af en fejl i den nye formands
mailadresse. Det ikke har haft nogen
økonomisk konsekvens.
Budgettet foreslår uændret kontingent

c. Forretningsudvalgets forslag til
vedtægtsændringer (OBS: Såfremt
forslag 8c vedtages af repræsentantskabet, fortsætter repræsentantskabsmødet efter de nye vedtægter. Opmærksomhed henledes
på, at vedtægtsændringerne blandt
andet medfører ændret valgmetode
til poster i forretningsudvalget)
John motiverede forslaget (bilag
3 se www.maarslet.net).
Keld inviterede til en diskussion af
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forslaget, som allerede nu fra FUs
side har små ændringer.
Derudover kunne Keld iagttage at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig,
da det kræver 2/3 af medlemsgruppernes tilstedeværelse.
Hovedidéen med forslaget er en mindretalsbeskyttelse. Derudover er der
en række andre ændringer.
Da vedtægterne ikke foreskriver,
hvad der skal ske, når der ikke er
stemmedygtighed kan vi selv bestemme.
Vi kunne bruge tid på at få et endeligt
forslag frem, som så kan sættes til afstemning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Keld efterlyste en principiel diskussion af forslagets ånd om mindretalsbeskyttelse.
Ivan syntes ikke det drejer sig om
mindretalsbeskyttelse.
Kurt argumenterede imod de eksisterende vedtægter, idet valg ofte foregår
med én kandidat per post og at det ikke giver noget reelt mandat at være
valgt på denne måde.
Per Henrik påpegede at den foreslåe-
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de afstemningsform vil give 'den med
flest stemmer mest pondus'.
Sven Voxtorp syntes det var et godt
forslag.
Derefter blev forslaget gennemgået af
dirigenten, der undervejs samlede op
på de mange diskussioner og ændringer.
Det endelige resultat (bilag 2) blev
godkendt med 42 stemmer for og ingen imod. To undlod at stemme.
ad 9. Valg til forretningsudvalget, jf.
vedtægternes § 6, stk. 4:
a. Næstformand.. På valg er John
Engelbrechtsen
John blev valgt uden modkandidater.
b. Sekretær. På valg er Kurt Søe
Kurt genopstillede ikke.
Per Henrik blev valgt uden modkandidater.
c. Økonomisk ansvarlig for Mår
slet Bladet. På valg er Jacob
Lind
Jacob blev valgt uden modkandidater.
d. FU-medlem. På valg er Poul
Hakon Poulsen
Poul Hakon blev valgt uden modkan-

didater.
e. 2. suppleant. På valg er Per
Henrik Hansen
Da Per Henrik var blevet valgt til sekretær, genopstillede han ikke som
suppleant.
Sven Voxtorp og Lars Munk stillede
op.
Idet Svend trak sig blev Lars valgt
uden modkandidater.
ad 10. Valg af revisor samt revisor
suppleant, jf. vedtægternes § 7,
stk.
a. Revisor vælges for 2 år. På
valg er Finn Jacobsen
Finn blev valgt uden modkandidater
b. Revisorsuppleant, vælges for 1
år. På valg er Erling Sørensen
Erling blev valgt uden modkandidater
ad 11. Evt.
Jens takkede for fremmødet, dirigent
samt Kurt for hans arbejde i FU
Godkendt 10. marts 2011
Keld Schmidt-Møller, Dirigent
Jens Thomsen, Formand
Kurt Søe, Referent

Hus i Italien
udlejes hele året

Havudsigt og gode strande
www.villacichetti.dk
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Mårslet og Omegns Brugsforening
afholder Generalforsamling
Onsdag d. 13. April 2011 kl. 19.30 i Mårslet Borgerhus.
Dagsorden efter vedtægterne.
Adgangskort kan hentes i Brugsen senest mandag d. 11. April 2011
Efter generalforsamling foredrag ved Højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole
og Brugsen er vært ved en let anretning.
Højskolens fremtid:
Ingen tvivl om, at den danske folkehøjskole har spillet en væsentlig
rolle som kulturfaktor i det danske samfund.
Men nogle synes at være af den opfattelse, at højskoletanken er ved
at være overhalet af udviklingen i det moderne samfund.
Den opfattelse er Jørgen Carlsen ikke enig i.
Aldrig nogen sinde har der været så meget behov for højskoler.
Højskolen hører fremtiden til.
Disse synspunkter vil han gøre rede for i sit foredrag
Jørgen Carlsen er forstander for Testrup Højskole siden 1986 og medlem af Det Etiske Råd.

Vel mødt til alle medlemmer
Bestyrelsen v. Mårslet og Omegns Brugsforening
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En forarget hundelufter
banen ved Langballevænget!

I forbindelse med Hold Ren dag den
3. april kom jeg til at tænke på min
hundeluftetur.
Som hundeejer går jeg tur hver dag flere gange for at lufte min hund. Turen går ofte ud ad den kombinerede
gang- og cykelsti til Vilhelmsborg og
hjem ad trampestien.
En rigtig dejlig tur, hvor man både
kan få luftet sin hund og sine tanker
og ikke mindst nyde naturens gang
året rundt.
Jeg har altid en pose med, hvor jeg
samler hundens efterladenskaber
op og smider den i den nærmeste

En busk ”pyntet” med fyldte hundeprutteposer ved Langballevænget.

skraldespand.
Til min store forargelse, er der nogle
hundeejere, som godt nok samler op
efter deres hund, men som så smider
posen - med indhold ind i en busk ved

Det er ganske enkelt noget ulækkert
svineri.
Når man trods alt gider samle hundens efterladenskaber op, så burde
man også gide at bære posen til nærmeste skraldespand - eller tage den
med hjem!
Så hellere lade en høm-høm liggeulækker t- men den forgår da af sig
selv i naturen. Det gør en plastikpose
med indhold ikke!
En glad men forarget hundeejer

Hold ren dag søndag d. 3. april
Så er det atter tid til at tænke på forårsrengøring på gader og stræder. Årets Hold Rent Dag er Søndag d. 3. april.
Vi starter med morgenkaffe kl. 10 uden for bageriet og indsamler herefter affald indtil ca. kl. 12.
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Mårslet Fritidsklub. Indvielse af ny Sports Cafe
Fredag den 4. marts holdt Mårslet
fritidsklub indvielse af vores nye
Sports Cafe’.
I efteråret 2009, fik vi tilkendt MINI
RULL (står for rum til leg og læring)
penge som kan søges i Århus Kommune til fornyelse og nytænkning i
egen institution, som skal tilgodese
børns udvikling.

Tak fordi i kiggede forbi, og var med
til at gøre dagen festlig. Og mange
tak for gaverne.

Vi havde inviteret samarbejdspartnere, kolleger, forældre og medlemmer
til at være med til at lave et par hyggelige timer i et uformelt miljø.
Til åbningen havde vi fået Miss Solskin/ Mads Gregor og Miss Sommerdag/ Marius Just til officielt at klippe
båndet over.

Alle havde mulighed for at forlyste
sig med frugt pandekager bagt over
bål, og hotdogs med hjemmebagt
brød og sundt tilbehør, samt diverse
drikke.

Blå Mandag den 23. maj 2011 i
Beder.
Fritidsklubber i Beder, Malling, Mårslet og ungdomsklubber i Beder og
Malling er hvert år sammen om at
arrangere en Blå Mandags fest i Beder Fritidsklub.
Arrangementet er for konfirmander i
disse byer, og det giver mulighed for
at lave en stor og god fest i trygge
rammer for vores unge mennesker.
Aftenen byder på følgende:
Underholdning ved Stand up komikeren Simon Talbot.
Live musik
Kæmpe diskotek og diverse forlystelser på stedet.
Pris kr. 250,00

Overgang fra SFO til Klub.
I Mårslet Fritidsklub er vi meget tilfredse med antallet af ansøgninger
fra 4 klasses børn, som kunne tænke
sig at gå i klub, efter sommerferien. I
år har vi modtaget 67 ansøgninger.
Vi forventer at tilbyde ca. 40 børn en
plads i klubben.
I et tæt samarbejde med SFO’en bliver personalet i klubben orienteret
om børnene, hvorefter klubben træffer beslutning om hvem der skal starte til sommer.
Alle ansøgere modtager et brev midt/
sidst i april hvor de bliver orienteret
om optagelse eller ej.
Vi tilstræber, at lave en så god fordeling af børn som overhovedet mulig,
i håbet om at respektere relationer.

Festen er alkohol og rusmiddelfri.
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den
29. April. Tilmeldingen foregår i
Mårslet Fritidsklub.
Ps. Alle 7 klasses unge i Mårslet har
modtaget brev med posten i janua,r
hvori der ligger invitation og information om festen.
Modtager informationer som medlem/forældre i Mårslet Fritidsklub.
Klubben sender løbende information
og invitation til diverse. Hvis du som
forælder gerne vil orienteres og ikke
modtager mails så kontakt os på
tlf.87138138 eller mail testrupvej@mbu.aarhus.dk Du kan også
orientere dig via vores hjemmeside
på www.maasletfritidsklub.dk
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POLITISKE VALGMØDER
ER ENORMT KEDELIGE
præsenteret i panelet, der dukker op
for at at stille kritiske spørgsmål til
de andre paneldeltagere.
Synes du også disse møder er kedelige?

Har du nogensinde været til et politisk valgmøde? Der er 2 former for
valgmøder: Den ene er den type
valgmøder, hvor der kommer en politiker og fortæller om sine mærkesager og visioner, hvorefter publikum
kan stille spørgsmål til vedkommende.
Den anden er den mere kendte: En
paneldebat. Den består af to eller
flere politikere, der debatterer om et
bestemt emne, fremhæver deres egne
synspunkter og rakker ned på de andres. Publikum kan også her stille
spørgsmål til deltagerne. Klientellet
der dukker op til disse møder er oftest ”Tordenskjolds soldater”, dvs.
medlemmer af de partier der er re-

Det synes jeg. Fordi de ikke tager
hånd om det jeg finder allervigtigst:
Hvordan kan vi bedst hjælpe de mennesker, der vælger os ind? De mennesker der dukker op til valgmøderne
som publikum, er der ingen der vil
vide noget om. Men jeg har brug for
en mere ligeværdig dialog. Jeg vil
vide noget om de mennesker der vælger mig – og vælger mig fra. Det at
vi begge kommer fra Mårslet, har
siddet i samme kirke, handlet i samme supermarked, gået på samme skole (hvis ikke du har det, kender du
helt sikkert nogle der går eller har
gået på Mårslet skole) og kender de
samme mennesker er selvfølgelig et
meget godt udgangspunkt. Men jeg
vil vide mere om DINE værdier.
Hvordan ser det ideelle samfund ud i
dine øjne? Hvilke værdier lægger du
vægt på, når du stemmer?
Kom til en anderledes og sjov aften, hvor DU er i fokus

Måske er du allerede helt overbevist
om hvad du vil stemme, måske har
du endnu ikke taget beslutningen,
måske ved du, at du helt sikkert ikke
vil stemme på mig. Uanset hvor du
står politisk, så kom og vær med til
en aften, hvor værdierne, og respekten for hinandens værdier er i fokus.
− Jeg vil introducere dig til noget
af det vigtigste – og allermest
oversete i politik
− Vi skal finde ud af, hvad vores
værdier udspringer af
− Der vil være en sjov spørgsmålleg
− Vi skal sammen finde ud af,
hvordan vi får Mårslet mere på
landkortet
− Og så vil jeg forkæle dig imens,
med frugt, chokolade, kaffe, te,
og hvad jeg ellers finder på
Tid og sted:
Tirsdag den 5. April 2011
i Mårslet Borgerhus
kl. 19.00 til 21.00
De bedste hilsner
Mette Hjermind Dencker
Folketingskandidat
Dansk Folkeparti
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Ny støtteforening i Mårslet er født
’Mårslet Børnefestivals Venner’
Mårslet Børnefestivals Venner
er navnet på en ny støtteforening i
Mårslet, som netop har set dagens
lys. Formålet med foreningen er at
tilføre penge fra foreningens medlemmer til støtte af Mårslet Børnefestival, der under tiden har trange kår.
Mårslet Børnefestival finansieres
gennem egenbetaling fra de enkelte
dagtilbudsafdelinger samt gennem
sponsorbidrag fra det lokale erhverv.
Nu vil vi forældre også være med til
sikre børnefestivalens fremtid!
Festivalen er en fantastisk årlig tilbagevendende begivenhed i juni måned, som samler Mårslets dagtilbudsafdelinger, dagpleje og skole til fest
og farver på SFO’s legeplads. Når
byens yngste borgere har gået i optog
fra parkeringspladsen ved Brugsen til
festpladsen, starter to dage med musik, dans, underholdning - leveret af
såvel byens børn som professionelle
artister - og boder med diverse aktiviteter, som de enkelte dagtilbudsafdelinger byder ind med og står for
sammen med forældrene. En begivenhed som børnene ser frem til med
stor glæde og forventning hvert eneste år. Medarbejdere fra SFO og de
enkelte dagtilbudsafdelinger yder
hvert år en kæmpe indsats for at få
festivalen op at stå både i forhold til
planlægning, styring og udførelse af
praktiske opgaver.

Vi er en gruppe forældre fra Mårslet
Skovbørnehave, som gerne vil sikre
os, at dette stykke enestående børnekultur også vil overleve i fremtiden
trods offentlige besparelser og finanskriser. Hvis Mårslet fortsat skal
være et dejligt sted at bo, er det meget vigtigt, at vi holder fast i de mange traditionsrige arrangementer i
Mårslet, som giver byens borgere
gode oplevelser sammen og skaber
følelsen af en fælles identitet. Mårslet Børnefestival er netop sådan et
arrangement. Her mødes søskende
fra dagpleje til skole, personale møder deres ’gamle’ børn, forældrene
får sig en snak med hinanden og med
personalet, som også lige får hilst på
deres kollegaer i de andre afdelinger
og i SFO. Mårslet Børnefestival er
uden tvivl en uvurderlig gevinst for
vores by og ikke mindst for vores
børn, som altid vil huske, da de stod i
solen eller i styrtregnen og skrålede
med på Kolling og lillebrors eller
årets MGP sange. Mårslet Børnefestival har eksisteret siden 1993. I år

finder festivalen sted den 9. og 10.
juni.
Alle med børn i Mårslets nu samlede
dagtilbud er automatisk medlem af
foreningen. Medlemskabet er gratis.
Foreningen optager gerne andre medlemmer, såfremt de yder et frivilligt
bidrag til foreningen.
Dit eventuelle bidrag vil udelukkende blive brugt til at finansiere arrangementer ved Mårslet Børnefestival,
som disponerer frit over midlerne.
Vil du også være med til at sikre
Mårslet Børnefestivals fremtid, så
sæt et beløb efter eget ønske ind på
foreningens kontonummer: 5076
0001245674
På forhånd tak for dit bidrag ☺ .
Rakel Yde Olsen
formand for
Mårslet Børnefestivals Venner

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Fødevarereaktioner - allergi eller intolerance?
mange måder, men de typiske reaktioner er ”høfeber”, kløe i øjne, næse,
mund og svælg, hudkløe, nældefeber,
mavesmerter og vejrtrækningsbesvær.
De fleste ved om de er allergiske og
hvad de er allergiske overfor, da reaktionerne kommer igen og igen, når de
udsættes for det samme stof
(allergenet).
En allergi er en ”fejl” i vores immunsystem. Immunsystemet skal normalt
bekæmpe sygdomsfremkaldende mirkoorganismer som f.eks. virus og
bakterier, men ved en allergi, reagerer
det på harmløse ting som f.eks. birkepollen, kartoffelskræller og parfume.
Hos lægen kan man få lavet en priktest eller blodprøve, der viser, om
man er allergisk overfor én eller flere
ting.
Lidt mere besværligt bliver det, når

det handler om intolerancer. Her er
reaktionerne nemlig ofte meget forskellige og kan optræde fra få timer
til flere dage efter, at man har været
udsat for det udløsende stof. Symptomerne kan være hovedpine, hudkløe,
eksem, fordøjelsesproblemer, vægtøgning, væskeophobninger, træthed,
ledsmerter m.m. Mange mennesker
lider af intolerancer overfor én eller
flere fødevarer uden at vide det. Selvom lægen, har konstateret, at man
ikke er allergisk overfor en bestemt
fødevare, kan man sagtens være intolerant.
Vi bliver ofte intolerante overfor fødevarer, som vi spiser ofte og/eller i
store mængder. Nedenfor kan du se
en liste over de fødevarer, som hyppigst giver intolerancer, samt de typiske reaktioner, der følger med:

Fødevare

Findes i….

Typiske symptomer på intolerance*

Hvede

Hvedemel, grahamsmel, speltmel, brød
(også det meste rugbrød), kager, kiks,
pasta, mysli og stort set alt, hvad der indeholder korn og mel.
Hvede, rug, byg, havre og spelt
Brød, mysli, pasta, kiks og andre kornprodukter
Mejeriprodukter, yoghurt, ost, is, mange
sovser og pålægsvarer som f.eks. leverpostej

Eksem, vægtøgning, væskeophobninger,
træthed, ledsmerter, forstoppelse, oppustethed

Flere og flere mennesker lider af allergier og intolerancer overfor forskellige harmløse stoffer i omgivelserne. Er man allergisk overfor et
stof, kommer reaktionen oftest få sekunder eller minutter efter, at man er
blevet udsat for kontakt med det –
f.eks. pollen, katteskæl, parfume eller
nødder. Allergier kan vise sig på

Gluten
Mælk

Natskyggefamilien

Kartofler, aubergine, tobak, peberfrugt og
især tomat

*Symptomerne er meget varierende
fra person til person og der er ingen
”regler” for hvilke fødevarer, der
giver hvilke symptomer.

omlægninger samt de rette vitaminer,
mineraler, fedtsyrer og evt. urter og
homøopati. Mange har også gavn af
at genoprette deres tarmflora med
probiotika (i daglig tale kaldet
”mælkesyrebakterier”, der trods navnet, intet har at gøre med mælk).
Herunder får du opskriften på et lækkert, glutenfrit og mælkefrit brød:

Den bedste metode til at finde ud af,
hvilke fødevare man er intolerant
overfor, er ved at udelukke dem fuldstændigt i ca. 2 måneder eller til
symptomerne er væk. Herefter introducerer man en enkelt fødevare ad
gangen og venter 2 døgn, for at se,
om der kommer en reaktion. Nogle
alternative behandlere tilbyder også
forskellige tests, som kan være med
til at bestemme intolerancerne – f.eks.
Vegatest eller pulsdiagnose.
Uanset, om man lider af allergi eller
intolerance, kan reaktionerne mindskes ved at styrke kroppen med kost-

Anitas glutenfri brød
6 dl vand
75 gr. økologiske hørfrø
10 økologiske svesker
50 gr. gær
2 tsk. rørsukker el honning
3 tsk. havsalt
150 gr. økologisk fuldkornsrismel
150 gr. økologiske hirseflager
100 gr. økologiske boghvedegryn

Fordøjelsesproblemer (oftest løs mave),
hudproblemer, træthed, væskeophobninger
Luftvejsproblemer, mellemørebetændelse, ”snot” og forkølelsessymptomer, mavesmerter, oppustethed, løs mave, eksem,
uren hud, træthed
Vejrtrækningsbesvær, ledsmerter, psoriasis, eksem, uren hud og andre hudproblemer

100 gr. økologisk majsmel
100 gr. økologiske solsikkekerner
Hørfrøene overhældes med 4 dl vand
- trækker 1 time.
Sveskerne blendes med 1 dl vand
Gæren opløses i 1 dl vand med honningen
Alle ingredienser blandes sammen og
hældes i en smurt brødform
Hæver lunt ca. 1 time og bages herefter ca. 1 time og 15 min ved 200 gr.
Tip fra kostvejleder Anita: Jeg erstattede rismelen med boghvedemel. Jeg
brugte kun 25 gr. gær og satte dejen
direkte i køleskabet natten over, og
bagte det så som anvist dagen efter.
Velbekomme
Kristine Nielsen
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Motorik i Bentes dagpleje
Motorikken er for alvor kommet på
dagsorden i min dagpleje. For knap et
år siden blev jeg uddannet motorikvejleder på et længerevarende kursus
hos Anne og Mads Brodersen fra
Vends Natur og Motorikskole.
Dette blev mit første skridt til mere
motorik i dagplejen. At se på børns
trivsel og opvækst med sansemotoriske øjne, har fået større og større betydning for mig. Både som dagplejer
og som instruktør i gymnastiksalen
for større og mindre børn.
Jeg vil gerne udfordre og styrke børnenes motorik ved at skabe gode legerum med alsidige muligheder.
Hvad er egentlig god grundmotorik
og sanser, når man snakker børns bevægelse gennem hele livet?
For børnehaveklassebarnet fx er det
fedt og godt at kunne gribe en tennisbold efter at man har kastet den op i
luften og klappet i hænderne.
Hos dagplejebarnet oplever jeg næsten dagligt glæden ved selv at kravle
op på puslebordet når man skal have
skiftet sin ble.
Der er motorik i alt hvad vi gør. På
tur i Brugsen møder vi mange motoriske udfordringer – halvmuren bagved
Fakta kan man da lige kravle lidt
rundt på, eller den høje skrænt lidt
længere henne er uimodståelig for et
barn på 2½ år.
Ungerne bruger deres krop til nye og
spændende oplevelser og lege hele
tiden.

En af vores motoriske sanser er vores
labyrintsans eller vestibulersans der
har til huse i det indre øre. Den har
stor betydning for det at kravle, trille,
gå, hoppe, klatre, og er rigtig vigtig
for vores balance. Den bliver trænet
ved fx at gynge.
Også følesansen på huden har betydning for barnets motoriske udvikling.
Hvem kender ikke et barn der ikke
bryder sig om at få smøget ærmerne
op når det skal spise, hvor sokken
aldrig sidder ikke rigtig inde i støvlen? Tøj er i det hele taget irriterende
at have på, og dog kan de ikke li at gå
i bare tæer? Med målrettet massage
og alsidige leg kan følesansen gøres
stærk så den kan klare de berøring
barnet møder.
Jeg prøver at tænke motoriske sanser
og bevægelse ind i min dagligdag.
Sjældent har vi faste planer. Jeg tager
udgangspunkt i hvad dagen byder på
og hvad den enkelte i flokken har
brug for.
Hængekøjen hænger i stuen altid klar
til en gyngetur, vi har tumlemadras på
legeværelset, hvor der også bor forskellige ”hoppe”- og ”vippedyr”.
Højstolene fra Ikea er byttet ud med
trip trap stole, så ungerne selv kan
kravle op til bordet. Stige til puslebordet og barnevogne bliver flittigt brugt
og børnene elsker det.
Jeg har fået et stort gyngestativ, så der
er plads til en sansegynge og til hængekøjen. I sandkassen vil vi fra tid til
anden med hænderne grave spændende ting op. Det er vigtigt at holde
græsplænen fri for tidsler om sommeren så ungerne kan gå i bare tæer og
mærke græssets mangfoldighed.
I min pædagogiske hverdag lægger
jeg vægt på at vi bruger vores sanser
og vores krop på en udfordrende og
legende måde. Vi har altid tid til at gå
en omvej for at gå op ad trapperne
henne ved tunnelen, der er altid tid at
de yngste kommer ud af barnevognen
og får mulighed for at gå/løbe og opleve verden. Også et sne-bjerg kan
hurtigt skovles højere hvis det lille
ikke er højt nok at kravle rundt på.
Jeg vil gerne støtte og give sjove udfordringer for den enkelt i vores lille

gruppe, og jeg er gerne igangsætter
og aktiv deltager i barnets leg og tummel. Der findes da ikke noget bedre
for ungerne end en gang fange-leg
rundt om køkkenbordet hvor jeg løber
efter dem, fanger dem og kilder dem.
Hvinende løber de små videre og vil
have mere.
Samtidig er det er meget vigtigt for
mig at have forståelse for at alle børn
er forskellige og at deres udvikling
foregår i deres eget tempo.
Forskellige udviklingstrin betyder
forskellige hensyn.
Grobund for god grundmotorik og
positiv udvikling er at få lov til at
følge sin egen rytme. Såvel i udvikling som i sove- og spiserytme. Børnene sover det de kan når de er trætte
og de får mad når de giver udtryk for
at de er sultne. Når børnene er mellem
et og halvandet år begynder de at falde ind i en mere fælles rytme, så vi
spiser frokost sammen og bliver puttet til middagsluren. Så får vi mulighed for fælles oplevelser ude som
inde.
Motorik, tryghed, nærvær, glæde positiv trivsel – noget alle børn har ret
til.
Har du lyst til at høre og se mere om
motorik og sanser er du velkomme til
at kigge forbi onsdag d. 13. april fra
kl. 15.30 til 17.00. Adressen er Præstegårdsvej 7a.
Bente Seerup
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Når du møder en hest i skoven eller på vejen
Vi er mange, som rider i skovene ved
Vilhelmsborg og omegn og nyder at
færdes der. Ligesom også mange cyklister, især mountainbikere, bilister og
hunde-luftere.
Vores problem er, at vores heste kan
blive meget forskrækkede, når de møder cyklister, bilister eller hunde, og
det kan føre til ulykker, der kan gå ud
over alle parter. Hvilket allerede er
sket nogle gange. Det vil derfor være
en stor hjælp, hvis cyklister, bilister
og hundeejere tager nogle enkle hensyn, når vi mødes, så vi kan forebygge ulykker. Jeg er helt sikker på, at
det er uvidenhed, der får cyklister,
bilister og hundeejere til at handle,
som de sommetider gør.
En hest er stor og kan være farlig,
hvis der opstår en situation, hvor den
går i panik og måske løber løbsk eller
stepper rundt. Rytteren er ikke altid i
stand til at berolige hesten, når den
først er blevet skræmt, da det ligger
naturligt for den at flygte ved fare.
Sådan kan du gøre
Cyklister
Ring med klokken, eller råb hej i god
tid, når du kommer bagfra, så hesten
bliver opmærksom på, at du ommer.
Hesten kan ikke altid høre, at der
kommer nogen bagfra, og bliver ofte
meget forskrækket, når en cykel pludselig kommer fisende forbi.
Hold god afstand, og kør aldrig op
bag eller på siden af hesten, da den
kan finde på at sparke ud, hvis den
føler sig truet.

Fire friske Mårslet-piger til hest ved Vilhelmsborg.

Så gør opmærksom på, at du er der,
og passér så hesten stille og roligt. På
den måde undgår man ulykker, og
rytteren vil takke dig.
Biler
Sænk farten og kør godt udenom hesten.
Hvis der kommer en modkørende, så
hold tilbage, indtil denne er væk.
Husk at holde god afstand til hesten,
da den ellers vil føle, at du jager med
den bagfra.
Hvis hesten begynder at steppe og kaste med hovedet, brems da ned og
vent, til rytteren har hesten under
kontrol.
Rytteren vil sandsynligvis søge ud på
en mark eller lignende for at lade dig
passere. Vent da med tålmodighed til
situationen er under kontrol.
Husk, at ikke alle heste er trafiksikre
(de skal jo lære det), så udvis derfor
forsigtighed overfor alle heste.

Hvis en rytter bærer refleksvest i
dagslys, kan det betyde, at hesten er
ung og ikke trafiksikker.
Hundeejere
Enkelte heste er bange for hunde.
Tag derfor hunden til dig, når du passerer en hest.
Hvis hunden gør, så prøv at få den til
at tie stille, da nogle heste tror, det
betyder, hunden vil angribe, og derfor
går hesten i panik. Hunden er nemlig
et rovdyr, mens hesten er et byttedyr.
Hesten kan finde på at sparke ud efter
din hund, så hold den væk fra hesten,
medmindre rytteren siger ok for det.
Oftest er det dog flugtinstinktet, som
overtager hesten, og en løbsk hest er
svær at stoppe.
Mange heste er i dag vant til hunde,
men husk på, at det ikke er alle.
Af Helle Molberg
Engkærgårds Allé 206 A
Malling
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder

Læsebånd
I skrivende stund er vi i gang med den
anden af de seks uger, hvor der læses
20 minutter hver dag fra kl. 9.5010.10 i alle klasser undtagen 9. klasserne. Det er en meget speciel oplevelse at gå rundt på gangene og vide,
at der sker helt det samme i alle klasser, og man mister fornemmelsen for,
at her er 820 elever.
For at udnytte tiden fuldt ud har vi i
de seks uger ladet klokken ringe to
gange, lige som i teatret med 5 minutters mellemrum, så børn og voksne
kan være på plads til at starte, når
klokken ringer anden gang. Det fungerer rigtig godt, og der er grund til at
rose eleverne.
Ifølge lærerne tager eleverne det meget seriøst, og de giver udtryk for, at
de er glade for læsebåndet.
Vi vil forsøge at registrere forøgelsen
af udlånet på biblioteket, for overfor
eleverne at synliggøre den forøgede
læsemængde. Når vi har gennemført
de 6 uger, vil vi evaluere forløbet med
henblik på, om det er noget, vi vil

indføre i kortere eller længere periode
til næste år.

borde, der kan køres ud i klasserne,
har vi også behov for et klassesæt
stationere PC´er. De anvendes lige for
tiden til nationale test og til klasser,
der er i lokaler, hvor det er besværligt
at transportere rullebordene til.

Nyt musiklokale
Nu er det nye musiklokale taget i
brug med sine to øvelokaler. Lokalet
er blevet lydisoleret efter alle kunstens regler, og vi tror, at det med den
nye placering også giver bedre muligheder for skolens eksterne brugere.
Helt personligt nyder jeg, at man ikke
er tvangsindlagt til musikalsk underholdning på kontoret.
Det gamle musiklokale er blevet sat i
stand og skal indtil videre bruges som
EDB lokale. Selv om vi i høj grad
anvender bærbare computere på rulle-

Planlægning af næste skoleår
Vi går nu ind i den fase, hvor vi skal
planlægge næste skoleår. Vi forventer
at have budgettet på plads ca. 1.april,
hvorefter detailplanlægningen kan gå
i gang. Vi ved, at vi skal af med de to
pavilloner til næste skoleår, så vi kan
ikke undgå vandreklasser, men vi tilstræber at lave en lokaleplan, som
skaber de bedst mulige fysiske rammer for elevernes undervisningsmiljø.

Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN

Banko
Onsdag d. 9. februar var der Bankoaften for 4.klasserne. Der var lagt op til
bankospil i klassisk stil, med småkager og the. Ikke alle havde prøvet at
spille banko før, men da reglerne var
på plads, forsvandt usikkerheden og
gav plads til spændingen ved de truk-

ne numre.
Udover det klassiske banko spillede
børnene også ”shoot-out”, hvor det
gælder om ikke at have nummeret, der
bliver råbt op. Denne form for omvendt banko var meget populær og
blev hjulpet godt på vej af lydeffekter.

Præmierne var fornemme, de vekslede fra spil til frosne suppehøner.. Det
var en meget vellykket aften, med
masser af smil og latter.

Bordtennisturnering
I slutningen af februar var der bordtennisturnering i A-huset, så der var
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gang i 1.klassernes bordtennisbat.
Mange børn deltog, og der blev kæmpet på livet løs. Der var heldigvis også en del piger der deltog, desværre
uden at nogen af dem kom helt til
finalen.
Nadim fra 1.B kom på en flot 4.
plads og Oliver fra 1.C tog en fornem
3. plads. Den meget spændende og
tætte finale foregik mellem Marcus
fra 1.C og Nikolaj J. fra 1.B, hvor
sidstnævnte løb af med sejren.

Rollespil
Op til vinterferien lavede en gruppe
børn fra 4.klasse forskellige rolle-

spilsvåben. Torsdag d. 3. marts skulle
våbnene endeligt afprøves. Børnene
modtog et brev, fra Kong Heidonimus
den Retfærdige af Exprasion, med et
råb om hjælp, da landet var plaget af
ufred.
De tre små grupper drog af sted på
skift, efter at have talt med den vise
mand, Per, ved bålet. Deres tur skulle
føre dem ind i Troldskoven for at
hente det tredelte brev fra skovens
vogter. Hvad der skete derinde, er der
ingen der ved, da alt hvad der sker i
troldeskoven er skjult. Men et er sikkert, brevet blev samlet og sammen
fik de tre grupper fremsagt freds-ritet
og for en stund vil Exprasion og Asgårdia have fred, indtil en ny fare en
dag truer landets indbyggere..
Fastelavn
I dagene omkring fastelavn blev det
fejret til den helt store guldmedalje i
næsten alle afdelinger. Der blev kåret
kattedronninger og –konger, spist guf
og hygget på livet løs. Der var mange

flotte kostumer i alle afdelinger, kreativiteten havde tydeligvis været i højsædet i mange hjem.

Forældresamtaler
Hen over foråret holder alle afdelinger forældresamtaler for jer forældre.
Vi er meget glade for denne mulighed
for en længere samtale om jeres børn.
Det giver en større mulighed for at
komme i dybden med børnenes liv og
trivsel. Det kan være en stor hjælp i
forhold til at opdage nye muligheder i
samværet med dem, vi ser derfor frem
til samtalerne med jer.

KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING
finder i år sted
SØNDAG DEN 3. april
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sidste år kr. 42.630,- eller om muligt overgå dette beløb. Vort mødested bliver i år cafeen på lokalcentret Kildevang.
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune var der desværre ingen vindere
blandt indsamlerne i Mårslet.
Igen i år håber Århus Lokalforening at få sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne.
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 3. april
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: anemie@profibermail.dk.
Jeg bor Agervej 7.
Ane-Mie Nielsen

Giv en
til Mårsletbladet
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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Rembrandt-fantasi i børnehøjde
Skoles Venner har støttet 0.b's tur til
AROS, hvor de skulle prøve en tur på
'Fortælletæppet'. Vi har modtaget en
fortælling om den spændende fra børnene og børnehaveklasseleder Anne
Marie Sanggård:
En onsdag morgen i starten af marts
drog en flok glade og forventningsfulde børn (og voksne) af sted til kunstmuseet AROS.
Inde på museet blev vi mødt af en sød
omviser, Mette, der fortalte om museets magiske tæppe, som i løbet af natten var kravlet op fra kælderen og
havde lagt sig foran et billede. Ville
børnene mon hjælpe med at lede efter
tæppet? Det ville de rigtig gerne og
fandt tæppet foran et stort billede af
Henry Heerup ”Rembrandt-fantasi”.
Sammen med Mette gik børnene så i
gang med at 'dissekere', kan man vist
kalde det, billedet. 0.b havde mange
sjove, spændende og fantasifulde bud
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aarhus.dk

på, hvad billedet viste: en cykeltyv, et
bryllup, en musketer, nogle der skabte
et barn, en nisse, en himmelstige, en
gammel mand og meget mere.
De mange rumlende maver kaldte så
på madpakker, hvorefter børnene blev
delt i fire grupper med hver sin voksen, og så var det tid til at se alt det
andet spændende på museet.
Vi kunne have brugt timevis på det,
og under hårdt pres fra børnene har
børnehaveklasselederen måttet love
endnu en tur på AROS, inden skoleåret er omme.

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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Nu får også Mårslet Egnsarkiv sit eget bomærke

Grafiker Jørgen Kraglund, Mårslet,
der står for Lokalhistorisk Forenings
bomærke, har også tegnet det nye til
Mårslet Egnsarkiv og fortæller her
om den inspiration og de overvejelser,
der er gået forud.
”Det er nok kendt for de fleste i Mårslet, at vi her midt i byen har en smuk,
spændende og meget gammel kirke;
men også udenfor vort område er

Kalkmaleriet i Mårslet Kirke på korets
nordvæg. Motivet til logoet ses øverst.

man blevet opmærksom på kirkens
kvaliteter.
Interessen blev ikke mindre efter, at
Nationalmuseets konservatorer i årene 1977-78 afdækkede dele af en
kalkmaleri-udsmykning på korets
nordvæg. Den dateres til slutningen
af 1100-tallet og er dermed blandt
landets ældste.
Det var derfor nærliggende at søge
inspiration i den udsmykning, da jeg
blev spurgt, om jeg ville tegne et bomærke til Mårslet Egnsarkiv.
Hovedmotivet i kirkens udsmykning er
Brylluppet i Kana. Oven over det motiv er der en for romansk tid karakteristisk perspektivisk mæander-bort,
hvori der ses to bueslag.
I det ene bueslag er motivet en mand,
der slæber af sted med en død hest. I
det andet ses en mand bærende på et
stort træ med krone og rod, og det er
netop den figur, som jeg i en udtegning syntes ville egne sig som bomærke for arkivet, selvom det nok ikke er
et slægtstræ, han bærer.
Vi kan heller ikke regne med, at den
stærke mand symboliserer Mårslets
bynavn, som ifølge stednavneforskeren, Bent Jørgensen, kan betyde: ”Rydning i skoven” (marth
”skov”, slætta ”rydning”); men hvem

Mårslet Egnsarkivs hjemmeside er et besøg værd.

kan den meget stærke mand så være?
Der er ingen, som endnu er kommet
med et endeligt svar. I Bibelen er der
ikke rigtig nogen, der går rundt med
et stort træ; men måske hører motivet
nærmere hjemme i riddertidens digtning.
Tidsmæssigt befinder vi os nemlig i
begyndelsen af den periode, hvor
korstogene fandt sted, og motivet kan
være fra en historie, som vi ikke kender i dag.
Hvis vi går 100 år længere tilbage, er
der en anden billedskildring, hvis historie vi kender ganske godt. Det er
slaget ved Hastings 1066, som er skildret på Bayeux-tapetet i Norman-diet.
Her er en scene, hvor nogle skovarbejdere fælder træer. Under det motiv
står i oversættelse: ”Her befalede
hertug Vilhelm (Erobreren) at bygge
skibe”.
Så måske er vores mand også ved at
skaffe tømmer til et skib; men hvorom
alting er, så knejser den træbærende
mand stolt i vores kirke og vil i fremtiden også være et symbol for Mårslet
Egnsarkiv og det arbejde, der bliver
gjort for at indsamle, bevare og formidle vores gamle sogns spænden-de
historie”.
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Klik ind på http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn - april 2011

Påsketro og videnskab

I påsken fejrer vi, at der virkelig er
grund til glæde. I påsken fejrer vi det
glædelige, vi ser, og underet vi ikke
ser, men håber på. Altså glæden ved
det liv, som er skjult i Gud, og som vi
hører hjemme i både her og nu og
engang, når vi glider ind i det ukendte.
Nihilismen
Men mange vil nok sige, at det er
ufornuftigt at tro – og især da på noget så vildt som livet efter døden.
Mange vil nok sige, at med oplysningen og videnskabens fremskridt er
religion blevet utroværdig. Mange vil
nok sige, at mennesker, der lider af
religion er angrebet af en oplysningsresistent bacille. For har videnskaben
ikke bevist, at vi mennesker er et resultat af tilfældige møder og nødvendig biologisk udvikling? En sindrig
evolution skaber og opretholder livet
- ikke Gud. Og har nihilismen - med
filosoffen F. Nietzsche som inspiration - ikke for længst kundgjort, at Gud
er død? Mange vil mene, at nihilismens budskab om, at der intet holdepunkt er i verden for religion eller
etik, har sejret. Alt er intet. Vi kan
kun bevare et vist livsmod, så længe

kroppen fungerer, og samfundet ikke
er gået i opløsning. Med tiden vil denne tillid til livet anfægtes, og livsmodet blive korsfæstes gennem erfaringer af nederlag, lidelse og undergang.
Vi vil nå til et nulpunkt. Dét er den
utilslørede sandhed!
Ja, det er måske sandt, men er det
sandt nok - som Benny Andersen engang spurgte?
Påsketro
Nej, det er ikke sandt nok. Der er mere at sige, for det er netop i dette nulpunkt kristendommen tager sit udgangspunkt og så fortæller videre.
Men vi begynder der, i nulpunktet.
Som kristne ville vi have svært ved at
forklare påsketroen, hvis vi ikke
kendte til dette nulpunkt, dette intet.
Uden nihilismen kunne vi slet ikke
forstå, hvad creatio ex nihilo betyder:
Skabelse ud af intet. Uden nihilismen
ville vi slet ikke kunne forstå påskebudskabet: At en magt, som skaber ud
af intet, er trådt ind i vores liv. Påsketroen tager undergangserfaringerne og tomhedsfølelsen alvorligt. Påsketroen ser døden, forgængeligheden
og sorgen i øjnene, men kaster samtidig det håb ind i verden, at der ud af

dette tomrum kan opstå liv og glæde.
Det er ikke noget, vi bare postulerer.
Vi ser jo gang på gang, at underet
sker. Livsmodet opstår på ny ud af
intet. Vi ser, at mennesker genvinder
livslysten og troen på, at det er godt at
være til. Vi erfarer, at solen står op
hver morgen, at det bliver forår, at der
fødes børn på ny, at der bygges byer
på ruiner. Denne forunderlige erfaring
af livsmodets genopstandelse er ikke
et gudsbevis, men den peger på, at der
er en livsmagt i verden, der er større
end os. Vi kan sige, at den ligger
gemt i skaberværket, ja, man kunne
sige, at den er nedlagt i naturen, i biologien, i evolutionen, der igen og igen
regenererer sig selv, bygger celler op,
fornyer sig. Det er noget, der sker bag
om ryggen på os. Det er større end os.
Denne fornyende kraft vækker en
undren og glæde i os.
Valget
Denne undren kan gøre det nærliggende for os at vælge at tro på, at det
er Gud, der er kraften i, bag og over
alt. Det er netop det enestående ved
os mennesket, at vi kan vælge. Vælge
at tro eller lade være, vælge at bede
eller lade være.
I påsken lokkes vi til at vælge at se
livet som en forunderlige gave, som
en Guds gave, der kalder på os. Påsken er mere end nogen anden højtid
en hyldest til Gud som livets Herre,
der skaber ud af intet. Derfor: Når
englen i påskefortællingen peger ind i
den tomme grav, peger den ind i et
tomt rum og hævder, at her er alt, begyndelsen på alt.
Det er en forunderlig og vidunderlig
håbefuld fortælling, som det er lettere
at falde for end at afvise. Jeg synes
faktisk, at det er fornuftigt at tro!
Jeg ønsker alle en glædelig påske!
Hanne Davidsen
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KIRKETIDER
Jysk humor
Torsdag den 14. april
kl. 14:00 - 16:00
Vi får igen besøg af forfatteren, tidligere forstander ved Rude Pensionisthøjskole Bjarne Nielsen Brovst, og
det bliver med garanti ikke kedeligt!
Sognehuset, Obstrupvej 4 A
Gratis adgang men husk 20 kr. til kaffe og hjemmebag!.
.

APRIL 2011

SØNDAG d. 3. apr. kl. 9.00
Midfastesøndag
Joh. 6,1-15
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 10. apr. kl. 11.30
Mariæ bebudelsesdag
Luk. 1,26-38
Jette Rosenberg Christiansen
SØNDAG d. 17. apr. kl. 10.00
Palmesøndag
Matt. 21,1-9
Mette Maria Kristensen
Familiegudstjeneste kl.14.00
Mette Maria Kristensen
TORSDAG d. 21. apr. kl. 19.30
Skærtorsdag
Matt. 26,17-30
Ole Davidsen
FREDAG d. 22. apr. kl. 10.00
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Hanne Davidsen

Heldagstur til Fanø

Sidste arrangement i Hyggeklubben
før sommerferien bliver den årlige
heldagstur
torsdag den 12. maj til Fanø.

Programmet i hovedtræk:
Afgang fra Sognehuset, Obstrupvej
4, kl. 7:00 præcis og bemærk at der
ikke er opsamling ved lokalcenter
Kildevang. Forventet hjemkomst ca.
kl. 21:00.
Turen går ad motorvejen over Kolding til Esbjerg. Undervejs serveres i
bussen morgenkaffe og et smurt rundstykke.
Afgang med færgen mod Nordby kl.
9:50. Overfartstiden er beskedne 12
minutter.
Ved ankomsten til Fanø bliver vi
modtaget af guiden Gertrud Nærø, og
første stop er Fanø Vesterhavsbad.
Herefter er det vindretningen, der afgør om, vi kan køre på sandstranden
over Rindby til Sønderho Kirke og
museet.
Efter besøget her går vi de knap 400
m i smalle gader til den navnkundige
Sønderho Kro, hvor der er dækket op
til Vadehavsdelikatesser og kaffe.

SØNDAG d. 24. apr. 10.00
Påskedag
Mark. 16,1-8
Hanne Davidsen
MANDAG d. 25. apr. 10.00
2. påskedag
Luk. 24,13-35
Mette Maria Kristensen
MAJ
SØNDAG d. 1. maj kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 8. maj kl.10.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 15. maj kl.10.00
Hanne Davidsen
FREDAG d. 20. maj kl. 9.00 og
11.00
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 22. maj kl.10.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 29. maj kl. 10.00
Mette Maria Kristensen

.
.Herefter går turen nordpå, og Gertrud
Nærø vil undervejs fortælle om øens
omskiftelige historie. Vi tager afsked
med Fanø omkring kl. 16:00 og med
færgen tilbage mod Esbjerg.
Kl. 17:00 er der dækket op til middag
på Hovborg Kro og herefter hjemkørsel med forventet ankomst til Sognehuset omkring kl. 21:00.
Deltagerpris: Kun 600,00 kr. der indbefatter transport i moderne turistbus,
morgenkaffe, entré til museet, frokost
på Sønderho Kro samt middag på
Hovborg Kro. Drikkevarer er her for
egen regning.
Deltagerantallet er begrænset og tilmelding foregår efter “først-til-mølle”
princippet til
Else Svendsen, tlf. 8693 6038 - mail
es@maarslet-kirke.dk
eller
Olga Nielsen, tlf. 8629 0470
***
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KIRKEN ER ÅBEN
Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag kl. 9 - 17.
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.
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Påskespil med minikonfirmander
Nu er det snart påske og dermed
tid for årets påskespil. Forårets
minikonfirmander fra 3.c, 3.d og
3.e er skuespillere og kirkens
Korskole bidrager med det musikalske under ledelse af organist
Pia Labohn.
Påskespillet er et tilbud til skolens
mindste klasser, som kan se forestillingen den 8. april sammen med

deres lærer på følgende tidspunkter:
0.-1. klasser kl. 10.00-10.30
2.-3. klasser kl. 11.00-11.30
Desuden er venner og familie inviteret til en særforestilling torsdag
den 7. april umiddelbart efter generalprøven.
Mette Bugge

KILDEVANG
Onsdag d. 6. april kl. 14:30
Påskegudstjeneste på Kildevang.
Der er gudstjeneste på Kildevang
onsdag den 6. april. Vi begynder
med en kop kaffe kl. 14.00, hvorefter
der kl. ca. 14.30 er gudstjeneste med
altergang.
Prædikant Hanne Davidsen.
Hvordan gør jeg, hvis
Vinther skal ændres til Sommer?
Dette og mange andre spørgsmål finder du svar på Mårslet Kirkes hjemmeside:
http://maarslet-kirke.dk (Info)
MENIGHEDSRÅDET
Der afholdes menighedsrådsmøde i
Sognehuset, Obstrupvej 4 A
onsdag d. 27. april 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 hyggelig
snak i et uforpligtende samvær med
andre fra Mårslet, - og så er det tilmed
helt gratis.

Fotos Jørgen Lauritsen
FLOT RESULTAT
Ved sogneindsamlingen søndag den
13. marts 2011 blev der i Mårslet i alt
samlet kr. 33.890,85 ind til Folkekirkens Nødhjælp.
35 ruter blev dækket af 60 indsamlere.

Tak for indsatsen både som indsamler og som gavegiver.
På vegne af Mårslet Kirke
Knud Lunderskov
indsamlingsleder
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FAMILIEGUDSTJENESTE OG
MINIKONFIRMANDAFSLUTNING
Palmesøndag d. 17. april,
kl. 14:00 holder vi familiegudstjeneste i kirken.

Under gudstjenesten vil Mette Maria Kristensen fortælle en historie
om en lille nysgerrig dreng, der
hedder Lukas. Fortællingen handler
om, hvad Lukas oplever den påske,
der begyndte med, at Jesus kom ridende ind i Jerusalem palmesøndag. Dag for dag gennemgår vi påsken og hører om Lukas’ oplevelser
og tanker om påskens begivenheder. Vi skal selvfølgelig også synge
nogle af påskens dejlige salmer.
Efter gudstjenesten er alle minikonfirmander fra 3.c, 3.d og 3.e med
deres familier inviteret
over i Sognehuset, hvor vi holder
afslutning med te/kaffe/saft og kage. Her vil alle minikonfirmander
modtage et diplom samt en gave.
Sognemedhjælper Mette Bugge
Sognepræst Mette Maria Kristensen

en tråd i et netværk ...
Folkekirkesamvirket i Århus er et
forenings-samarbejde mellem sogne, der udvikler
og løser sociale og sjælesørgeriske
opgaver ved frivilliges indsats.
Folkekirkesamvirket i Århus
Klostergade 37
8000 Århus C.
24 81 58 17

www.folkekirkesamvirket.dk
Kilde folkekirkesamvirket Århus

Møder for
Konfirmandforældre
og konfirmander
Der indbydes til møde for konfirmandforældre og konfirmander.
7.b og 7.d: Tirsdag den 12. april
kl. 19.00-21.00 i kirken
7.a og 7.c: Onsdag den 13. april
kl. 19.00-21.00 i kirken
På møderne vil der blive orienteret
om undervisningen, og konfirmanderne vil på forskellig vis bidrage til
denne del af aftenen. Efter pausen
handler det om selve konfirmationen.
Vi vil synge nogle af de salmer, som
skal afsynges ved konfirmationen,
gudstjenestens forløb vil blive gennemgået, og der vil blive givet information om forskellige praktiske forhold.
Mette Maria Kristensen
Hanne Davidsen

Foredrag om Dresden
og Wittenberg
Tirsdag den 26. april kl. 19.30 holder fhv. lektor Jørgen GranumJensen foredrag om Dresdens spændende historie og om Martin Luthers Wittenberg. Anledningen til
foredraget er, at menighedsrådet i
Mårslet arrangerer en studietur til
netop disse to byer den 25. maj-29.
maj med Jørgen Granum-Jensen
som guide.
Foredraget henvender sig til deltagere i turen, men andre er også velkomne til at komme og høre et
godt, indsigtsfuldt og underholdende foredrag. Der er i øvrigt stadig
ledige pladser i bussen, så man kan
endnu nå at melde sig til hos undertegnede, 86290234, hda@km.dk
Foredraget koster inkl. kaffe og kage 50 Kr.
Sognepræst Hanne Davidsen

Kirkegårdens takster fra
1-1-2011 til 31-12-2011
Gravkastning
hverdag
lørdag

2136,00
3204,00

Urnenedsættelse
hverdag
lørdag

534,00
800,00

Renholdelse pr år
1 gravplads
urnegravsted
2 gravpladser
Yderligere pr gravplads

445,00
445,00
578,50
222,50

Grandækning pr år
1 gravplads
urnegravsted
2 gravpladser
Yderligere pr gravplads

222,50
222,50
289,25
111,25

Ved fornyelse pr år
1 gravplads
2 gravpladser
Urnegravsted
Plænegrave 10/25 år
kiste/plade i 25 år
urne/plade i 10 år
kiste/anonym i 25 år
urne/anonym i 10 år

10,75
21,00
18,00
8900,00
4450,00
8343,75
2670,00
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Guitarkoncert i Mårslet kirke
med
Peter Andreas Bleeg
Søndag den 3. april kl. 16.

Peter Andreas Bleeg er 26 år og afslutter i maj måned 5 års guitarstudier ved Jysk Musikkonservatorium med kandidateksamen.
Denne eftermiddag spiller han uddrag fra sin kommende kandidatkoncert. Programmet spænder vidt – fra renæssancen til værker af nyere dato.
Der vil blive fremført musik af bl.a. John Dowland, J. S. Bach og Heitor Villa-Lobos. Desuden irsk/skotsk folkemusik. Kort sagt - noget for enhver smag.
Udover at være en glimrende guitarist glimrer Peter Andreas Bleeg ligeledes ved at være søn
af Mårslet kirkes organist, Pia Labohn
Der er gratis adgang til koncerten, der varer en lille times tid.
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Marts / April 2011
Onsdag den 30. marts kl. 19:30
Kristnes forhold til Israel.
Torben Mathiesen er landssekretær i
Ordet og Israel, der bl.a. arbejder
med et socialtdiakonalt arbejde i
Israel. Årligt tager
6-8 medarbejdere og
omkring 50 unge og
ældre volontører fra
Danmark del i dette
arbejde, som især
retter sig mod fattige jøder.
Privat er han gift med Charlotte, og
de har 4 børn. Familien har tidligere
været udsendt til Israel af Ordet og
Israel.
***
Torsdag den 14. april kl. 19:30
“Tro er fast tillid til det, man håber på…”
Jens Maibom Pedersen, forstander på
Diakonhøjskolen i Århus, vil på mødet den 14. april i Mårslet Sognehus
indkredse troens væsen anno 2011 og
overveje, hvad kristendommen har at
sige hertil.
Jens Maibom Pedersen (51) er ulønnet hjælpepræst ved Frederikskirken
i Skåde og medlem af hovedbestyrelserne for FDF, KFUM’s Sociale Arbejde og Jysk Børneforsorg/
Fredehjem.
Møderne 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

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

Kirkesiderne for april redigeres
af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt
NYE AKTIVITETER I TMG ?
Der er nu 10 forskellige idrætsgrene i TMG, - senest er den nye motionsafdeling åbnet i pavillioner ved siden af HalHuset på Testrupvej. Derudover er det muligt at spille fodbold, håndbold, volleyball, tennis, basketball, badminton og petanque. Vi tilbyder også gymnastik i mange forskellige former og har cykelmotionsafdelingen hvis der skal fart på.
Måske går du rundt med en ide til en aktivitet, - det kunne være en løbeklub for begyndere og/eller øvede, en orienterings-løbeklub (eller på cykel ?), en kajakklub, en gå-tur-i-skoven- med-de –mindste-klub, softball, en faldskærmsklub
eller noget helt andet.
Har du ideen og nogen der vil være med til at starte det op, vil vi fra TMG også gerne hjælpe med råd og vejledning. Er
der behov for lokaler eller timer på boldbanerne, vil vi prøve at finde en løsning på det.
Send en mail med nogen linjer om ideen til TMG, så vil vi prøve om vi kan hjælpe jer i gang.
Skriv til
Kent Pedersen, næstformand TMG
makpedersen@mail.dk

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00

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

Kurt Kirkedal Laursen
Kent Pedersen

86 29 38 39
86 29 98 55

kurt@kirkedal.dk
makpedersen@mail.dk

Gerda Svendsen

86 72 25 80

gjs@tdc.dk

Steen B. Hansen
Claus Holm
Stefan Brenstrup
Jan Henriksen
Britt Skytte
Tino Hvid
Steen Bille
Knud Rasmussen
Henrik Breyen
Claus Jacobsen

20 32 12 28
86 29 86 16
22 83 20 24
86 29 74 05
86 72 19 19
89 38 11 41
25 67 51 86
86 29 31 13
86 29 83 22
86 72 17 28

steen@steenbhansen.dk
lundgaardholm@webspeed.dk
formand@maarslet.com
reintoft@henriksen.mail.dk
Britt@tmggymnastik.com
tino.hvid@webspeed.dk
bille1113@hotmail.com
knud.else@live.dk
hb@melindascandinavia.dk
krusejacobsen@gmail.com
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Fodbold

TMG Fodbold tilknytter rådgiver
har netop tilknyttet Mikael Stensgaard som en del af trænerteamet i
seniorafdelingen. Mikael Stensgaard
har holdt pause fra trænergerningen
efter at have været spillende træner på
bl.a. Skovbakkens DS og i Aarhus
1900. Som spiller har han spillet i
Thisted og Randers Freja (2.div) inden han rykkede til Aarhus.

Mikael Stensgaard er ny i TMG Fodbold

TMG Fodbolds ambitiøse serie 3 hold

”Jeg har snart boet i Mårslet i 5 år og
har fulgt TMG de seneste sæsoner.
Nu er lysten og tiden kommet igen i
forhold til at komme tilbage som aktiv, og mulighederne i TMG er rigtig
gode. Jeg sætter stor pris på, at vi
trods byens størrelse kan mønstre 40

træningsparate seniorspillere. Samtidig er det vigtigt for mig, at det er en
ung trup, som stort set består udelukkende af Mårslet-drenge mellem 1722 år, det har betydning for det fremtidige arbejde i klubben,” udtaler Mikael Stensgaard. Hans opgave bliver
at rådgive cheftræner Kenneth Kristensen, lave specialtræning, og hjælpe med at få spillerne i den rette fysiske form.
Yderligere info kontakt:
Claus Quiding, TMG Fodbold:
Tel. 20 96 76 69
Mikael Stensgaard, TMG Fodbold:
Tel. 29 92 84 47
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Pétanque

Pétanque i Mårslet
Rejser man i Frankrig, oplever man
gang på gang samme scene. En gruppe mænd, der spiller med nogle slidte
stålkugler på en stump grus i platantræernes skygge. Koncentrationen er
stor, og snakken går livligt. Iblandt
forfrisker man sig med et glas rosé
vin eller pastis.
De spiller pétanque, og man fornemmer klart, at de morer sig herligt.
Spillet er næsten indbegrebet af alt
fransk, og det dyrkes da også mere
end en halv million franskmænd.
En del af dem har organiseret sig i
klubber, hvoraf der i dag er omkring
11.000.
Men også andre lande er blevet grebet
af den charmerende franske dille. I
dag dyrkes spillet i mere end 40 forskellige lande – heriblandt Danmark.
Og inden for de seneste 20 – 30 år er
danskerne for alvor kommet i gang
med at spille pétanque.

Man mener, at den oprindelige grundform for pétanque – også kaldes boules – blev ”opfundet” af de romerske
legionærer, der i krigspauserne fordrev tiden med at spille med runde
sten. Fra gamle optegnelser kan man i
hvert fald konstatere, at franskmændene begyndte at spilles boules allerede i 11-hundredetallet. Og det blev
dyrket med så stor iver, at det en
overgang i 18-hundredetallet blev
forbudt, fordi regeringen mente, at
arbejderne skulle arbejde i stedet for
at more sig.

re bane med mindre kugler og uden
tilløb – heraf navnet pétanque, der på
provencalsk betyder noget i retning af
”samlede fødder”.

I sin oprindelige form var boules et
kraftbetonet spil, hvor man med tilløb
kastede nogle store tunge kugler på en
26-30 meter lang bane. Men i 1910
havde en læge ved navn Jules le Noir
fra havnebyen Le Ciotat fået reumatisme, og han var derfor ikke længere
i stand til at dyrke sit kære boulesspil. Så han udviklede en variant af
spillet, hvor man spillede på en korte-

I Mårslet er vi godt 30 petanque-spillere,
der er organiseret som en afdeling af
TMG. Fra april til langt ind i efteråret
spiller vi på banerne lige vest for HalHuset. Vi spiller onsdage klokken 17 - 19 og
søndage 10 – 12. Der er naturligvis ingen
mødepligt. Vi spiller som vi har lyst til
det – nogen ganske ofte andre sjældnere.
Årskontingentet er 275 kr.

Dette spil greb hurtigt om sig, og i
dag er pétanque den helt dominerende
form for boules, både i Frankrig og i
resten af Verden. Da pétanque hverken kræver råstyrke eller noget særligt kondital, men et godt øjemål,
koncentration, spilleglæde og et selskabeligt gemyt, kan pétanque bogstavelig talt spilles af enhver.

Ville det ikke være en ide, at du prøver spillet?
Ring eller mail til en af os i bestyrelsen:
Hans Ishøy
Knud Rasmussen
Kirsten Sørensen
Leo Madsen
Villy Pedersen

86290497
86293113
86292351
86159053
86294579

hans@ishoy.dk
knud.else@live.dk
kirstenvilly@gmail.com
leneogleo@hotmail.com
k-vpedersen@hotmail.com

- så introducerer vi dig til spillet og spillerne. Og du kan låne kugler, indtil du selv får lyst til at købe nogen.
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Håndbold

Proffer på besøg hos Team Århus Syd
Tirsdag aften fik U-16 pigerne fra
Team Århus Syd lov til at mørke lidt
af suset fra håndboldligaen, da tre
SK Aarhus profiler var på besøg i
Egelund for at træne de lokale håndboldpiger. Team Århus Syd består af
spillere fra TMG Mårslet og BMI.
De unge håndboldentusiaster havde
inviteret Maibritt Kviesgaard og Iwona Niedzweidz som begge er landsholdsaktuelle for henholdsvis Danmark og Polen, samt målvogter Pernille Fisker.
De tre profiler havde meget at byde
på for de mange fremmødte spillere.
Der blev trænet igennem med diverse
øvelser som bliver brugt på højeste
niveau i Danmark. Pigerne fik gennemgået specielle træningsøvelser til
alle positioner og fik nøje instrukser
i, hvordan de personligt kunne udvikle deres eget spil.

Der var smil på hele vejen igennem,
og det var tydeligt at se, hvordan
”legen” var vigtig, selv når man spiller på topniveau. Efter to timers træning fik pigerne lov til, at spørge deres idoler om alt hvad der lå dem på
hjertet, omkring hvad det vil sige at
være professionel håndboldspiller.

Der blev især spurgt ind til, hvordan
det for Maibritt Kviesgaard var, at
være en del af ’Danmarks Piger’ under sidste års EM slutrunde.
Klubbens trænere var også inviteret
med til seancen, og de fik ny inspiration til de ugentlige træningsaftener.
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Fitness

En festlig åbning af motionscentret
300 gæster, 40 nytegnede medlemmer og megen ros til frivilliggruppen
bag Mårslet Motionscenter.

Mere end hundrede gæster hørte fra
morgenstunden TMG motions formand
Steen Bille erklære Mårslet Motionscenter for åbent (Foto: Søren Skytte
Skjødt)

Det var ingredienserne til festlig og
glædesfyldt åbning af byens foreningsbaserede træningssted 12.
marts. Fra døren blev åbnet kl. 10 og
de næste timer væltede interesserede
ind i de nyistandsatte lokaler til fitnesstræning og indoor cycling.
”Det er flot”, ”det er godt gået af jer
frivillige” og ”det er dejligt, at vi får
den mulighed i byen” var bare nogle
af udsagn, der fløj gennem luften,
mens de spadserede rundt mellem
maskinerne.
En medlemskø
I det lille instruktørlokale var der
ofte kø frem mod bordet, hvor folk
kunne skrive sig ind som medlemmer. Flere sagde det direkte: At de
gerne ville nå at være med i den første gruppe, som tog centret i brug.
TMG motion nøjes i første omgang
med at registrere 250 adgangsbrikker
for at se, hvordan det antal vil funge-

Mia og Jens tager sig en prøvetur på indoor cycling-cyklerne (Foto: Steen Bille)

re til daglig.
Med de hidtidigt registrerede medlemmer og de nytegnede kan motionscentret snart notere medlem nummer 200.
Populære gaver
Motionscentret blev også fejret med
gaver: TMG forærede centret et farverigt, gladt billede, centrets nye nabo, TMG petanque, afleverede en
smuk blomsterbuket, TMG gymnastik supplerer med en muskelplanche, Djurslands Bank donerede flasker med vand til ”vandbærerne og
flere bragte flotte blomster ind i fitnesslokalet.

Rema 1000 havde sponseret frugt og
vand, mens Eva Eriksen sørgede for
frisklavede smoothies af frugt.
Mere end et års forarbejde og seks
måneders intenst frivilligt arbejde
passerede sin første milepæl, nemlig
åbningen og en begejstret medlemskreds. Herefter følger hverdagsdriften og videre renovering.
Det kan du følge ved at klikke ind på
vores blog
http://tmg-fitness.blogspot.com/ og
på vores Facebook.side under navnet
TMG fitness.
Steen Bille, formand TMG motion –
bille1113@hotmail.com

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Gymnastik

HVORFOR ER DU FRIVILLIG?
2011 er der europæiske år for frivilligt arbejde. Der sættes fokus på at
skaffe frivillige, og anerkende det
arbejde de gør.
2011 er også DGI´s 150 års jubilæumsår. Et år der fejrer de mange
idræts- og gymnastikforeninger, hvor
frivillige i 150 år har skabt muligheder og plads til fysisk udfoldelse for
alle - uanset baggrund og evner.
JEG ER FRIVILLIG I TMG GYMNASTIK af mange grunde.

• jeg er med til at få noget til at lykkes sammen med andre.

• jeg kan få lov at bruge mine organisations kompetencer.
• jeg får udvidet min kontaktflade i
byen.
• jeg har mulighed for at give andre
mulighed for at dyrke gymnastik,
ligesom andre i sin tid skabte muligheder for mig og en hel masse
andre gode grunde.
HAR DU OGSÅ LYST TIL AT
VÆRE FRIVILLIG? Så kontakt mig
på britt@tmggymnastik.com og lad
os udvikle på dine ideer og ønsker
for gymnastikken i Mårslet. Som en

start vil jeg bede dig anerkende de
frivillige, der skaber muligheder for
dig og dine.
Vintersæsonen slutter med vores lokal opvisning lørdag den 9. april i
Mårslet Hallen kl 14:00.
I den forbindelse vil jeg gerne lægge
ud med et stort og anerkendende tak
til alle gymnastikafdelingens instruktører for god undervisning på holdene vinteren igennem og for god foreningsånd. TAK.
formand / Britt Skytte

GYMNASTIK-KALENDER APRIL/ MAJ
Uge 14: Sidste omgang gymnastik på holdene i vintersæsonen (enkelte undtagelser - spørg på dit hold)
9. april: LOKAL OPVISNING I MÅRSLET HALLEN KL 14 - 17:30. ALLE ER VELKOMNE
BESØG AF DGI ØSTJYLLANDS 10-14 HOLD. ENTRÉ 25 KR. Børn under 12 år gratis.
9. april: Zumba-event nr 4. kl 11:15-12:15 & 12:30-13:30 v/ Vibeke i skolens gymnastiksal. Kun for tilmeldte
14. april: Intet herrehold, da skolen benytter salen til skole fest
Uge 15: Enkelte hold mødes en sidste gang efter opvisningen (spørg på dit hold)
18. april: Forårs-zumba v/ Vibeke starter. 8 mandage kl. 17-18 i skolens gymnastiksal. For alle over 14 år.
26. april: Sommer aerobic og effekt v/ Anna. 13 tirsdage kl 19:30-21 i uge 17-24 + 32-36. Skolens gymnastiksal
27. april: Forårs-standard-dans v/ Paulo for øvede dansere. 8 onsdage kl. 19-20:30 med egen partner i skolens gymna
stiksal
28. april: Herre holdet fortsætter traditionen tro med udvidet sæson frem til 26, maj
1. maj: "HAL ZUMBA" v/ Anna (nyuddannet zumba instruktør) kl. 16-17 i Mårslet Hallen. For alle over 14 år
8. maj: "HAL ZUMBA" v/ Anna (nyuddannet zumba instruktør) kl. 16-17 i Mårslet Hallen. For alle over 14 år
15. maj: "HAL ZUMBA" v/ Anna (nyuddannet zumba instruktør) kl. 16-17 i Mårslet Hallen. For alle over 14 år
Tilmelding via www.tmggymnastik.com , hvor du kan læse mere om holdene.

DER SKER NOGET STORT
I MÅRSLET
D. 8. OKTOBER
Er du nysgerrig ? - Se mere i næste nummer af MårsletBladet………..
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Gymnastik

FORÅRS GYMNASTIK OPVISNING
I MÅRSLET HALLEN LØRDAG DEN 9. APRIL KL. 14-17:30
Alle inviteres hermed til TMG´s lokale gymnastik opvisning. I år kan I glæde jer til at se Tumlinger, Puslinger, Breakere, Springere, Rollinge tonsere, Street dancere, Bleræsere og børn sammen med deres forældre. Alle lokale folk. Vi
får også gæster: Højbjergs øvede damer kigger forbi og dagen sluttes af med DGI Østjyllands store 10/14 hold – her
er der flere lokale børn med. Der bliver også tid til selv at komme på gulvet og prøve sig selv af i vores lækre nye redskaber.
Dørene åbnes kl 13:30 Entré: 25 kr for alle over 13 år Kiosken har åben for salg
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
Venlig hilsen Instruktører og Bestyrelsen
TMG gymnastik

Loppemarked
Smid ikke ting ud som andre kan få
gavn af! Får du trang til oprydning
her i foråret eller har du ting som du
ikke længere kan bruge, men finder
for gode til at køre direkte på lossepladsen, så er TMG Loppemarked
aftager af disse ting. Om muligt, så
gem dem til den 24. maj hvor vi kommer rundt i hele Mårslet og samler
ind. Har du ikke mulighed for at opbevare tingene så længe, har vi be-

grænsede muligheder for at opbevare
dem. Kontant en fra Loppemarkedsgruppen så finder vi en løsning.
Kunne du tænke dig at blive krejler
for en dag, så var det måske noget for
dig at hjælpe til med salget på selve
dagen den 28. maj. Eller synes du det
kunne være interessant at sortere i alt
det vi får ind, så var det måske noget
for dig at være med til at sortere og
opsætte tingene til loppemarkedet,

enten den dag vi samler ind eller på
selve dagen hvor vi stiller op og har
loppemarked.
Indtægten fra loppemarkedet går til
håndboldafdelingens ungdomsarbejde
og gør at vi kan sende vores børn og
unge til nogle oplevelsesrige stævner
og kurser til rimelige priser.
Bak op om vores loppemarked som er
en af de begivenheder der gør Mårslet
til en god være- og leveby.

Mads
20130991
ovesdal25@profibermail.dk

Jacob
21798995
jacoblind@profibermail.dk

Loppemarkedsgruppen:
Flemming
29901665
banevej8@gmail.com
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AKTIVITETER I APRIL 2011
Tirsdag d. 5. april:
Indkøbstur (husk tilmelding)

Onsdag d. 13. april kl. 14.00:
Syng med Josser Herold

Onsdag d. 6. april kl. 14.00:
Gudstjeneste

Fredag d. 15. april kl. 14.00:
Pia Koller viser billeder fra sin tur til Cuba

Torsdag d. 7. april kl. 11.30:
”Tag selv bord”
Tema: Grønt og sundt.
Pris 50 kr.

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

Fredag d. 8. april kl.14.00:
Musikunderholdning ved Beder Spuillemænd

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

Søndag d. 10. april kl. 14.00:
Banko

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)
UDFLUGTER
Reserver følgende datoer:
22. juni kl. 13.00-17.00 til Vester Mølle ved Skanderborg.
10. august kl. 8.30-17.00 til Himmerland.
14. sept. kl. 13.00-17.00 til Alrø.
Alle ture afgår fra Lokalcenter Kildevang.
Mere om de enkelte ture senere.
Alle pensionister i Mårslet og omegn er velkomne.
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Nye ældreboliger ved lokalcenter Kildevang
Som mange sikkert har bemærket, er
de røde boliger på Kildevang blevet
jævnet med jorden. Baggrunden for
ombygningsplanerne af de 8 beskyttede boliger er, at to af boligerne er
rømmet på grund af skimmelsvamp,
som følge af vandskade. Generelt var
der fugtproblemer i bebyggelsen.
Boligerne var endvidere ikke tidssvarende – især køkkenerne var slidte og
bebyggelsen var i forhold nutidige
krav ringe isoleret. Samtidig var badeværelserne så små, at færdsel med
kørestol og evt. behov for hjælp til

personlig pleje ikke var mulig.
Med udgangspunkt i den tidligere
bebyggelse, skabes der nye moderne
-2 rums boliger med gode adgangsforhold for ældre og gangbesværede.
Der vil være mulighed for at kunne
færdes over hele boligen i kørestol,
der er tænkt på moderne hjælpemidler, boligen er blandt andet indrettet
med skydedøre, hæve/sænkeborde,
køkkenet kan betjenes fra kørestolshøjde, i soveværelset er der mulighed
for at der både kan være plejeseng og
en almindelig seng, der er gulvvarme
i hele boligen. Hver bolig får egen
terrasse og redskabsrum.
Nedrivningen af de røde boliger startede den 7 marts 2011. og er nu tilendebragt. De ny boliger skulle være
færdige ca. i midten af september
2011.
Tegningerne / beskrivelserne af boligerne hænger på væggen, på kontorgangen til højre når man kommer
ind. Alle er velkommen til, at komme
ind og kigge.
Dagligleder
Birgit W. Jørgensen
og brugerrådet på
lokalcenter Kildevang
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Bliv værtsfamilie
Tag på udveksling i dagligstuen

At få en udvekslingsstudent gennem
YFU betyder, at du åbner dit hjem for
et ungt menneske i aldersgruppen 1518 år..
At være værtsfamilie er at tage på udveksling i sin egen dagligstue. I vil
opleve at få et helt nyt perspektiv på
jeres hverdag og jeres familie ved at
opleve det gennem øjnene på en udvekslingsstudent.
I vil give jer selv og udvekslingsstudenten en unik mulighed for at
knytte bånd for livet på tværs af kultur, sprog og landegrænser.
Det det først og fremmest kræver af
jer er, at I er motiverede til at tage
imod en student og inkludere ham/
hende som et fuldgyldigt familiemedlem.
YFU ønsker alle former for værtsfamilier; småbørnsfamilier, par uden
børn, teenageforældre, enlige forsørgere, pensionister, par med voksne
børn…… læs mere om det praktiske
ved at være værtsfamilie på
www.yfu.dk eller ring til sekretariatet
og bestil en brochure.

ståelse. Vi er en foreningsbaseret organisation uden religiøs, politisk eller
økonomisk tilknytning.
YFU’s internationale målsætning:
”To prepare young people for their responsibilities and opportunities in a
changing, interdependent world”

Vi yder support til vores værtsfamilier gennem hele opholdet, og har altid
2 kontaktpersoner tilknyttet hver student. Det betyder, at du som værtsfamilie altid har et hold bag dig klar til
at hjælpe.

Hvad er YFU?
Youth For Understanding har som
formål at fremme international for-

”Det er en udfordring og en glæde at
være værtsfamilie. Det er en oplevelse hele familien vokser af”
Har dette vagt din interesse så kig ind
på
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Studerende fra Ungarn i praktik
hos kunstmaler i Langballe
Ungarske Maria Joo, der på andet år
studerer på Multimedia Design uddannelsen på Århus Tech, er de næste
tre måneder i praktik hos billedkunstneren Jens Peter Nielsen, der har atelier i Langballe ved Mårslet.
Her skal hun hjælpe med udformningen af diverse grafiske materialer som
kan bruges i forbindelse med præsentation af kunstneren udadtil.

“Jeg kommer helt sikkert også til at
lære en masse” udtaler Jens Peter Nielsen.
Maria skal stå for fotografering, forslag til det grafiske design og endelig
udformning af produkterne. Hun skal
også komme med ideer til hvordan
man kan udnytte de mange muligheder som internettet og de sociale medier tilbyder.

Jens Peter Nielsen etablerede sit
værksted i Langballe i oktober 2009,
men har arbejdet som billedkunstner
siden 1983.
Maria har fotografering som sin store
interesse og har en drøm om at starte
en forretning med portræt-

fotografering af kæledyr.
Praktikken løber fra den 1. februar til
den 1.maj.
Kontakt:
Jens Peter Nielsen
Langballevej 109, 8320 Mårslet
Tlf. 22 82 66 15
E-mail: jpn@jenspeternielsen.dk
Web: www.jenspeternielsen.dk

Annoncepriser og størrelser for år 2011,
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms.
Annoncer for mindre perioder kan også aftales.
Bladet udkommer 10 gange om året år til alle Husstande i postnummer 8320
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2011 udgør ca. 2.100 husstande

6,00 x 2,5 cm
6,00 x 5,5 cm
6,00 x 8,5 cm
6,00 x 11,5 cm
6,00 x 14,5 cm
9,25 x 2,5 cm

kr. 1.350
kr. 2.000
kr. 2.450
kr. 3.000
kr. 3.500
kr. 1.800

9,25 x 5,5 cm
12,5 x 2,5 cm
12,5 x 5,5 cm
12,5 x 8,5 cm
12,5 x 11,5 cm
12,5 x 14,5 cm

kr. 2.450
kr. 2.000
kr. 3.100
kr. 4.000
kr. 4.750
kr. 5.300

MÅRSLET FÆLLESRÅD

19,00 x 2,5 cm
19,00 x 5,5 cm
19,00 x 8,5 cm
19,00 x 11,5 cm
19,00 x 14,5 cm
19,00 x 27,0 cm

kr. 2.400
kr. 4.000
kr. 4.900
kr. 5.825
kr. 7.200
kr.12.850

Annoncer sendes til en af nedenstående.
Hanne Salling Jensen
Jacob Lind
Tlf: 86 72 20 00
Tlf: 21 79 89 95
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
E-mail: jacoblind@profibermail.dk
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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

* Massage til gravide
* Coaching
* Nordlys Massage
til kvinder

Velvære - Ro - Glæde
Massageterapeut
Anette Krogh

50 56 88 42

www.anette-krogh.dk

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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NYT DYREHOSPITAL I TRANBJERG
Forberedelserne til det nye Østergaards Dyrehospital er nu i gang på
Ingerslevtoften 4, nabogrunden til
FAKTA butikken. Det første spadestik til selve bygningen bliver taget
fredag den 25. februar kl 11.00. Dyrehospitalet forventes færdigbygget og
klar til brug den 15. oktober. Når dyrehospitalet tages i brug lukkes Østergaards Dyreklinik på Tranbjerg Hovedgade og Hasselager Dyreklinik og
de to klinikker flytter sammen i de
nye lokaler.
Dyrehospitalet bliver på ca. 600 kvm
og vil bl.a. indeholde 4 konsultationsrum, helt moderne operationsstue,
rum til tandbehandlinger, stort laboratorie, røntgenrum med plads til ultralydsscanning og kikkertundersøgelser. I forbindelse med receptionen/
modtagelsen vil der være butik med
foder, udstyr og plejemidler. I butikken etableres der separate venteafsnit
for hunde og katte. Der indrettes også
et særligt rum til vores vandløbebånd,
dette rum ligger i forbindelse med
butikken og der vil være en stor glasvæg ind til rummet så kunderne kan
følge med i træningen på
løbebåndet. Der bliver også et lokale
hvor der kan afholdes møder for forskellige kundegrupper:
Hvalpeaftener, jagthundeforedrag,
adfærdsforedrag, kattemøder mm.
Dyrehospitalet bliver indrettet med
faciliteter til behandling af vagtpatienter, svært syge og tilskadekomne
dyr. Men der vil naturligvis stadig
blive udført alle de undersøgelser og
behandlinger som de to klinikker udfører i dag, f.eks. vaccinationer.
Personalet på dyrehospitalet bliver det
samme personale som er ansat på de
to klinikker i dag.
Med sammenlægningen af klinikkerne får vi samlet set dækket et større
område indenfor dyrs
behandling og pleje. Specielt kan
nævnes at vores kompetencer inden

for adfærdsbehandling, genoptræning,
fysioterapi, kiropraktik, tandbehandling og knoglekirurgi forstærkes. Det
vil fortsat være muligt at ønske at være tilknyttet en bestemt dyrlæge, man
kan altså fortsætte med den dyrlæge
man er vant til.
Der vil være gode adgangsforhold og
parkeringsmuligheder ved det nye
dyrehospital. Buslinie 1 holder lige
ved døren og linierne 52 og 202 tæt
ved.
Når dyrehospitalet står klart afholdes
åbningsreception hvor alle er velkomne til at komme og se de nye lokaler
og faciliteter. Følg med i byggeriet på
hjemmesiden:
www.oestergaards-dyrehospital.dk .
Supplerende oplysninger:

og Nørlem & Rasmussen.
Vækstfonden har stillet vækstkaution
for en del af finansieringen.
Totalentreprenør er ”Nørlem & Rasmussen A/S”, Hobro.
Arkitektfirma er ”Aarhus Arkitekterne A/S”, arkitekt Søren Byriel.
Rådgivende ingeniørfirma er ”HansJørn Lauritzen”, Vejen.
Underentreprenører er ved at blive
fundet.
Dyrehospitalet bliver opført i tre sammenhængende dele:
En butiksdel med højt til loftet,
skråt tag, stort lysindfald og beklædt udvendigt med fibercementplader.
En kundemodtagelse/reception i
glas.
Klinik-/Hospitalsdelen udføres i
betonelementer med overfladestruktur som forskallingsbrædder.

Finansieringen er foretaget af Djurslands Bank, Brabrand Boligforening

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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TESTRUP HØJSKOLE
Program forår 2011

Torsdag den 31. marts kl. 19.30
Talegaver
En aften med forfatteren og rockanmelderen Klaus Lynggaard.
Klaus Lynggaard er forfatter til en
række digtsamlinger og romaner –
kendtest er ”Martin og Viktoria”. I de
sidste mange år har han anmeldt rockmusik i dagbladet Information. Men
ligegyldigt i hvilket ærinde han sætter
fingrene til tasterne, bliver man slået
af hans sprudlende sproglige kreativitet. Vi skal høre ham tale om sit forhold til sprog, litteratur, rock og meget andet.
Onsdag den 6. april kl. 19.30
Findes der forsoning og sandhed i
sorgens regime?
Oplæg til aftenens film ved Mette

både visuelt og lydmæssigt, idet kvartetten er bygget op af 3 guitarister,
som også alle spiller saxofon. De
Waal sidder bag trommerne og holder
sammen på de stramme grooves.
Frontfigurerne er begge kendt for at
udforske nye
musikalske ideer, og den utraditionelle besætning giver uundgåeligt en helt
ny sound.

på CD i december 2010. Clara Brylds
musikalske univers befinder sig et
sted mellem jazz og alternativ pop –
det rummer både lys og lethed, dybde
og melankoli, og stemmen er ualmindelig delikat. Hun er udvalgt af JazzDanmark som en af tre unge grupper,
der fortjener støtte til at tage på turne
med deres musik. Gruppen består af
Christian Bluhme (g), Mads Brendes
(perc), Jesper Thorn (b) og Emil Jensen (trombone).

Onsdag den 4. maj kl. 19.30
Artificial
En aften med billedkunstneren Mette
Rishøj. Mette Rishøj er gæstelærer på
Testrup Højskoles kunstlinje og vil
fortælle om sit kunstneriske virke, der
resulterer i billeder, der emmer af maleglæde, farverigdom og personlighed.

Holm, journalist og Cambodiaekspert
Enemies of the People – Filmforevisning
Aarhus Filmfestival on tour: Dokumentarfilmen “Enemies of the
People” om Cambodia og opgøret
med Khmer Rouge tiden.
Onsdag den 13. april kl. 19. 30 (*)
Koncert med elever fra Rytmisk
Musikkonservatorium i København
Testrup Højskole lægger hus til en
koncert med to forskellige hold fra
Rytmisk Musikkonservatorium
(”Rytmekons”) i København, der er
på en uges turné med helt nyskrevet
materiale. De unge musikere har fingeren på pulsen og spiller overbevisende og
energisk, så glæd jer til en spændende
og intens koncertoplevelse.
Torsdag den 28. april kl. 19. 30 (*)
Emil de Waal , Gustaf Ljunggren
m.fl.
Testrup Højskole indbyder til koncert
med bl.a. Emil de Waal og Gustaf
Ljunggren. Konceptet er helt specielt,

Fredag den 13. maj kl. 19.00
Gourmetaften med Testrup Højskoles stjernekok Anders Fisker &
Co.
På opfordring inviterer Testrup Højskole til en aften i smagens tegn, hvor
gæsterne bliver præsenteret for en
udsøgt gourmet-aften med vinmenu.
Vinen til aftenens menu vil blive præsenteret af Thomas Sivholm fra Østjysk Vinforsyning, som bl.a. står bag
Vinoble butikkerne og Vinoble.dk.
Nærmere oplysninger på højskolens
hjemmeside.
NB: Begrænset deltagerantal og forbeholdt medlemmer af Skolekredsen og Elevforeningen.
Pris pr. kuvert 600 kr. Tilmeldingsfrist fredag den 6. maj.
Torsdag den 26. maj kl. 19.30
Det dufter lysegrønt af græs …
Sangtime ved Jørgen Carlsen
Onsdag den 1. juni kl. 19.30 (*)
Clara Bryld
Clara Bryld er en talentfuld ung sangerinde med et eget stærkt udtryk.
Hun debuterede

Entré
Entré (inkl. kaffebord) til Højskolens
arrangementer hvor intet andet er
nævnt: 50 kr.
For medlemmer af Testrup Højskoles
E l ev fo r en in g o g Sk o l ek r ed s /
Musikforening: 25 kr.
Entré til Musikforeningens arrangementer (*) hvor intet andet er nævnt:
100 kr.
For medlemmer af Testrup Højskoles
E l ev fo r en in g o g Sk o l ek r ed s /
Musikforening: 50 kr.
Medlemskab
Medlemskab af Skolekredsen/
Musikforeningen (150 kr./årl.)
kan tegnes via skolens hjemmeside
eller ved henvendelse til skolens kontor
tlf. 86 29 03 55 –
e-mail: testrup@testrup.dk
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Gourmetaften
på Testrup Højskole
Fredag den 13. maj kl. 19.00
Det har længe været kendt, at man
spiser godt på Testrup Højskole. Nu
har maden fået endnu et pift i opadgående retning. Det skete, da højskolen
for et halvt år siden ansatte kokken
Anders Fisker. Anders er 33 år og
udlært på Henne Kirkeby Kro, som
fik prisen som årets restaurant i 2001.
Selv vandt Anders guld ved DM for
kokkeelever i 1999 og har siden
hjemført priser – både i nationale og
internationale sammenhænge. For
nogle år siden fik han bronze ved den
internationale olympiade for ungkokke.
På utallige opfordringer inviterer Testrup Højskole nu til en gourmetaften,
hvor Anders og hans stab får lov til at
udfolde sig uden at skulle tænke på de
budgetgrænser, der naturlig må herske i et højskolekøkken.

Vinen til aftenens menu vil blive præsenteret af Thomas Sivholm fra Østjysk Vinforsyning, som bl.a. står bag
Vinoble butikkerne og Vinoble.dk.
Thomas er medejer af Østjysk Vinforsyning og har mange års erfaring i
vinbranchen og har bl.a. også arbejdet
i marken på en fransk vingård. Thomas vil øse af sin viden om specielt
sammensætning af vin til mad og fortælle små anekdoter fra vinens forunderlige verden.
Kuvertprisen inkl. vinmenu er 600 kr.
En nærmere beskrivelse af menuen
fås ved at gå ind på Testrup Højskoles
hjemmeside
www.testrup.dk

Aftenen er forbeholdt medlemmerne
af Testrup Højskoles Skolekreds. Er
man endnu ikke medlem, kan dette
klares ved at henvende sig til højskolens kontor. Medlemskab koster 150
kr. om året (+ 50 kr. for medlem af
samme husstand) og medfører 50%
rabat ved arrangementer på Testrup
Højskole. Endvidere modtager man
skolens årsskrift ved juletid.
Der gøres opmærksom på, at deltagerantallet denne gourmetaften er
begrænset til 60 personer, som tilmeldes efter ”først til mølle”-princippet.
Sidste frist for tilmelding er fredag
den 6. maj.
Tilmelding sker til Testrup Højskole,
Testrupvej 110, 8320 Mårslet, tlf.
8629 0355, mail: testrup@testrup.dk
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Møbelgården er deres liv
Ægteparret Dorte og Stig har en stor passion for møbler
"Goddag goddag, kom indenfor i varmen," lyder det hjerteligt fra Stig Loft
Nielsen, der sammen med sin kone,
Dorte Laursen, er indehaver af Møbelgården i Mårslet.
Parret slår sig på, at de yder topservice til kunderne og giver dem al den
viden, de har behov for, når de køber
møbler hos Møbelgården.
"Vi kan godt tale med kunderne i flere timer, men når folk bruger 40.00050.000 kroner på en helt ny stue, så
har de virkelig også krav på ordentlig
vejledning. De skal have lov til at
tage en kop kaffe, mens de prøver
stolene af," siger Dorte.
Det er dog ikke kun den gode vejledning, kunderne kan opleve. Ægteparret forsøger nemlig at lave en hyggelig og hjemlige stemning i Møbelgården.
"Der skal være hyggeligt her, og det
skal være en oplevelse at handle hos
os."
I ingenmands land
Selv om stedet ligger "in the middle
of nowhere," så strømmer kunderne
alligevel til fra hele landet for at besøge det lille, unikke sted i Mårslet, der
sælger danske og nordiske møbler og
har et helt andet udvalg, end man kan
få i andre møbelbutikker.
Stedet har da også en god historie i
ryggen. Dortes forældre startede nemlig biksen i 1969, og i 1994 åbnede
Dorte og Stig Møbelgården efter et
par år, hvor butikken havde været
lukket.
Og det har de ikke fortrudt et øjeblik

siden.
"Det er en livsstil. Butikken kommer
nok lige efter mine børn - den betyder
rigtig meget for mig," siger Dorte. Og
den påstand er husbonden bestemt
ikke uenig i:
"Butikken er vores omdrejningspunkt.
Fra vi står op om morgenen, til vi går
i seng om aftenen, går vi op i møbler.
Vi taler da ind imellem om andet end
møbler, men det går heldigvis hurtigt
over," storgriner Stig.
Et møbelliv
Parret bor i forlængelse af Møbelgården og har det godt med, at de altid
kan gå til og fra "jobbet." De arbejder
mere eller mindre alle ugens dage, og
selv når de har fri, så tænker de stadig
på møbler.
"Vi kører for eksempel gerne til Kolding en søndag eftermiddag med

møbler til kunderne. Og når vi kommer en weekend-dag, så er der som
regel altid kaffe og kage, og så sidder
vi og hygger os med kunderne," smiler Stig.
Den passion, de har for deres butik og
møblerne, har de voksne sønner dog
ikke overtaget fuldstændig. Selv om
de hjælper mor og far ind imellem, så
brænder de slet ikke for møbler på
samme måde, som Dorte og Stig gør.
Derfor er der heller ikke umiddelbart
noget, der tyder på, at sønnerne overtager biksen engang.
"Vi har det godt med butikken, men
de skal gøre, det de vil, og jeg tror
ikke, at de har lyst til at overtage,"
siger Dorte.
Kilde Lokalavisen
Camilla Olesen
camilla.olesen@lokalavisen.dk
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Gamle Bydel arbejder for forskønnelse
af butikstorvet
Mårslet Gamle Bydels Beboerforening (MGBB) er gået i aktion for at
få en forskønnelse af Butikstorvet
mellem Brugsen, bageren og den bygning der tidligere husede Nordea.
En arbejdsgruppe under foreningen
har lavet et forslag, blandt andet med
opsætning af bænke og blomsterkummer i vinkelform i tre af torvets hjørner. Formålet er at skabe et mere hyggeligt byrum end der er i dag. I det
fjerde og frie hjørne skal den sti udmunde som allerede er planlagt fra
Butikstorvet ned over Bomgårdshaven til Eskegårdsvej.
I forslaget indgår desuden at plakatstanderen skal fjernes fra torvet, belægningen renoveres, en skulptur eller
vandkunst stilles op, og at belysningen suppleres med lave lamper ved de
nye bænke.
Centerforeningen (som består af de
erhvervsdrivende i området omkring
Butikstorvet) har taget positivt imod
forslaget, og MGBB er nu gået ind i
en dialog med kommunen om det.
Det er kommunen der ejer området,
så en forskønnelse er afhængig af en
kommunal bevilling.
Hele oplægget kan ses på hjemmesiden www.gamlebydel.dk. PerHH.

Mårslet Gamle Bydels Beboerforening foreslår at der opstilles bænke og blomsterkummer i tre vinkler på Butikstorvet som led i en forskønnelse.

Generalforsamling i Gamle Bydels Beboerforening
Mårslet Gamle Bydels Beboerforening (MGBB) holder generalforsamling i Halhuset torsdag 28. april kl. 19.30.
Her bliver der lejlighed til at diskutere og få indflydelse på foreningens aktiviteter, blandt andet arbejdet med forskønnelse af butikstorvet.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
MGBB er åben for alle som bor indenfor foreningens område. Det årlige kontingent på 100 kr. per husstand indbetales
til foreningens konto i Nordea, reg. nr. 1920, konto 4378-156-632.
Foreningen dækker området mellem jernbanen ved stationen/Hørretvej, den gamle busvendeplads på Tandervej, Banevej, Ved Kirken, Lindegårdsvej, Eskegårdsvej, Gl. Bedervej, Obstrupvej 1-7, Åbakken 16, Toftevangen og Hulvejen.
Se mere på www.gamlebydel.dk

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

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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