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Ordene stammer fra et af disse gratis-kort, reklamekort man bare kan tage
med hjem fra restauranter
og lignede steder. Det kort jeg citerede fra, fik jeg med fra Kunsthøjskolen på Ærø, hvor kortene lå og flød alle steder. Det er naturligvis et reklamekort, der reklamerer netop for højskolerne
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Det med at være i gang - være kreativ - er ikke kun det at male, men man
kan holde sig i gang på mange måder. Man kan melde sig i et sangkor, eller i en teatergruppe, ja, man kan også skrive digte, hvis man har de evner. Man kan designe beklædning og meget andet. Samle på frimærker,
for eksempel. Spille musik eller fodbold. Det er faktisk kun fantasien, der
sætter grænser.
Man kan gøre mange ting, som er kreative. Meget af det vi normalt kalder
hobby, er naturligvis ikke
kunst, men der er absolut kreativt. Bare det at man gør noget i det daglige er positivt.
Det der satte mig til tasterne i dette efterår, er at Kunstnersammenslutningen Stiplet netop har fejret
de første 25 år. De år, der er gået i en forening som Stiplet, må betegnes
som en sucses. Rigtig mange dygtige og kreativ mennesker har stået på
foreningens medlemsliste gennem årene.
Det vi laver i Stiplet er absolut kunst, men det er også en hobby, og en
hobby vi alle holder af,
for netop det at udfolde sig på lærredet giver maleren livskvalitet. Så fantasien får frit løb, sansene skærpes, og måske ender det med at man er
næsten lykkelig. Hvem ved ?
Og så har man det rart bagefter. I skulle prøve det.
Kaj Christensen
Formand for Stiplet.
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Stort og småt fra Fællesrådet
Bering-Bedervejen
Forslag til VVM-undersøgelse
(Vurdering af Virkningerne på Miljøet) er blevet behandlet i byrådet og er
gået til behandling i Teknisk Udvalg.
Fællesrådets forretningsudvalg (FU)
har besluttet ikke at søge foretræde eller på anden måde søge at påvirke den
politiske behandling på nuværende
tidspunkt. Vi sagde hvad vi ønskede i
forbindelse med første høringsrunde,
og vil nu afvente næste høringsrunde
som kommer i 2013.
Dog vil vi overveje at komme med et
høringssvar hvis der kommer en særlig høringsrunde om linjeføring C (det
nye forslag til en linjeføring syd om
Testrup og gennem Ravnholt Skov).
Før VVM-undersøgelsen er gennem-

ført, vil FU ikke pege på en bestemt
linjeføring.
Vores overordnede holdning er at vejen skal anlægges så den er til gavn
for flest mulige og til gene for de færreste. Men de praktiske konsekvenser
af denne holdning – altså valg af linjeføring – vil vi først diskutere når vi
har set data og analyser i den kommende VVM-undersøgelse.
Miljøudvalg i dvale
Fællesrådets miljøudvalg har besluttet
at sætte sig selv i dvaletilstand.
I en mail til FU skriver udvalgets formand Emma Søe blandt andet: ”Vi tager ikke nye initiativer, men vi vil
gerne støtte, hvis andre har/tager nogle initiativer og hvis vores støtte øn-

MÅRSLET FÆLLESRÅD
skes. Vi ophører med en fast mødefrekvens. Da vi gerne ser HoldMårslet-Ren fortsætte, så er vores
eneste funktion, at vi holder fast i
denne tradition, indtil andre tager teten og eventuelt finder en fornyelse af
traditionen”.
FU tager udvalgets beslutning til efterretning.
PerH.

Mindre stier i og omkring Mårslet.
Udviklingen af mindre stier i og omkring Mårslet er stille og roligt gennem årene vokset støt og roligt, senest
er der etableret en mindre sti fra ”Ved
Kirken” til den nye sti langs jernbanen ved Hørretvej. Belægningen på
denne sti finder nogen ret grov og vi
har derfor henvendt os til Kommunen
for at høre om der kan komme noget
bedre belægning på. Det er nok Kommunens opfattelse at stien er færdig,
så resultatet kan måske blive at vi ved

frivillig arbejdskraft selv må lægge
f.eks. noget stenmel på stien. Men vi
afventer svar fra Kommunen. Kommunens ejendomsforvaltning har givet Mårslet Fællesråd tilladelse til at
anlægge en sti gennem Bomgårdshaven, fra Butikstorvet til Eskegårdsvej.
Fællesrådets trampesti-udvalg har nu
søgt penge til rent faktisk også at få
anlagt stien. Håbet er at kommunens
Grønne Pulje vil stille de nødvendige
midler til rådighed. Eller kommunen

vil måske selv etablere stien. Der bliver tale om en grussti som kan bruges
af gående. Har du et ønske eller forslag om mindre stier andre steder, i
eller i omegnen af Mårslet hører vi
gerne fra dig, så vil vi se på om det er
noget vi skal søge kommunens grønne pulje om. Vi har i mange år ønsket
en sti langs Bedervej til Vilhelmsborg
men det er ikke så lige til at få gennemført.
Trampestiudvalget/Jacob
Lind:Jacoblind@profibermail.dk.
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Brug muligheden for lokal annoncering på
Mårslet Nettet
Mårslet Fællesråd tilbyder alle erhvervsdrivende i Mårslet og omegn at
annoncere på maarslet.net.
Det er både nemt og billigt og sikrer
dig lokal synlighed. SuperBrugsen,
Frisørhuset og Møbelgården Mårslet
gør det allerede – men der er plads til
mange flere.

nonce til reklame@maarslet.net. Annoncen skal være 187 pixels bred og
højst 500 pixels høj. Alle gængse formater understøttes, fx gif, tif og jpg.
Brug kun jpg format, hvis der er gode
grunde. Det er typisk ikke så skarpt i
grafik.

Hvad koster det?
Mindsteprisen for en annonce er 250
kroner for seks måneder.
Man kan også betale 500 eller 1000
kroner for seks måneder. Det giver alt
andet lige to til fire gange så mange
visninger.

I mailen til reklame@maarslet.net
skal du også skrive firmaets navn,
adresse, SE nummer (ikke afgørende)
samt ønsket pris. Hvis man skal kunne klikke på annoncen, skal du også
sende adressen på den webside, der
skal linkes til. Annoncen kan udskiftes hvert halve år ved fornyelse.

Priserne er pr. påbegyndt halvår, og
perioden er bindende, dvs. annoncen
kan ikke opsiges i denne periode, og
man kan derfor heller ikke få refunderet sin betaling. Annoncen kan dog
godt tages af hjemmesiden, hvis det
ønskes.

En anden mulighed er selv at placere
annoncen udenfor maarslet.nets server. I det tilfælde skal du sende en
mail med alle førnævnte oplysninger
samt et link til selve annoncen. Vælger du denne model kan du ændre
annoncen, så tit du ønsker det.

Hver gang en bruger åbner hjemmesiden, bliver der automatisk valgt et
”rul” af reklamer. Over tid får alle
annoncører lige mange visninger pr
krone.

Alle annoncører modtager en faktura,
som betales til fællesrådets konto. Når
annonceringsperioden er ved at løbe
ud, vil du modtage en mail, hvor vi
minder om fornyelse.

Hvordan gør man?
Indsend en grafik med en færdig an-

PS. Hvis du mangler en grafiker, så
en mail til reklame@maarslet.net. Vi

henviser gerne.
Fakta om maarslet.net:
• Mårslet Fællesråd er ansvarshavende og betaler alle driftsomkostninger (fx hosting og domæne)
• Alle indtægter fra annoncering
går til Mårslet Fællesråd
• Hjemmesiden har eksisteret siden
2000.
• Opslagstavlen kan benyttes af alle
og kræver ikke password.
• Nyheder, billeder til ”Glimtet”,
begivenheder til kalenderen samt
øvrige opdateringer skal sendes til
webmaster@maarslet.net.
• Hyppige bidragsydere til webben
kan få tildelt passwords til selv at
oprette informationer i nyhedskolonnen og de øvrige kolonner på
forsiden.
• Webgruppen arbejder frivilligt.
Tidligere i år rundede
maarslet.net en million besøgende
Mvh. Webgruppen
Kurt Søe
Hans Ole Kaae
Pia Eskildsen

Giv en
til Mårsletbladet
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
Husk Deadline
Den 10 hver
måned
Mårslet-Bladet
indlaeg@maarsletbladet.dk
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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
MÅRSLET FÆLLESRÅD

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

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
Tlf: 86 72 20 00
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
Jacob Lind

Tlf: 21 79 89 95
E-mail: jacoblind@profibermail.dk
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Mårsletrevyen fylder 30
Her i Mårslet har vi nu haft revyer
siden 1981 – og selv om det er såkaldte amatørrevyer, det drejer sig om
så har flere af dem været med på topplan i Danmarksmesterskaberne inden
for genren. Sidste år var vi således i
finalen, da mesterskaberne blev afviklet i Juelsminde.
Folk kommer inde fra Århus for at se
premiere her ude, hvordan vi dog gør
det – nu på 30. år!?
Og hvordan gør vi det så, selvom det
er ulønnet og frivilligt. Vi tror, at den
urgamle tradition om at gavne og fornøje, her i Danmark især lever videre
på landsbyplan igennem lokalrevyerne – og den næsten uindskrænkede
ytringsfrihed der praktiseres her. Det
skaber et sammenhold, der blandt
andet fik os igennem anden verdenskrig med humøret i behold.
Et godt grin af os selv og den forstokkede nabo, genbo, bysbo eller fjernere
endnu – polerer effektivt danskernes
glimt i øjet og giver os lyst til at tale
med alle de andre i de små og store
samfund rundt om os.
Så kom til revy og få en velafbalanceret revy over nutiden og super pluk
fra de andre 29 år i Mårslets revyhistorie.
Som man kan se på plakaterne spiller
revyen, som vanligt i Borgerhuset
onsdag, torsdag og fredag klokken
20.00. Fredag kan man få serveret

Super-Brugsens velkendte og velsmagende platte. Billetterne koster igen i
år 100 kr. og platten kun 80 kr.
Det er jo ingen hemmelighed at revyforeningen og dens jubilæum skulle
fejres ordentlig og derfor gik vi ind i
et samarbejde med projektgruppen
omkring Multihal-projektet/TMG og
har arbejdet med dem på at få et Halbal en fest for hele byen op at stå. Det
håber vi meget lykkes!

Om jubilæumsforestillingen ved Halballet i Mårslethallen har vi alle kunnet læse plakater og info på
maarslet.net i mange måneder nu. Det
er lørdag den 8. oktober 2011.
Til alle forestillingerne kan der købes
et flot program A4 i farver, som vil
røbe lidt mere om revyens spændende
historie og hvordan det nu er at være
revyforfatter. Køb det for en tyver.
105 gr. Blandet – de jubilerende på
scenen.
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Rugbrød og havregryn mod brystkræft

Nu er der endnu større grundt til at
spise havregryn til morgenmad og
groft rugbrød til frokost. En undersøgelse lavet på baggrund af oplysninger fra knap 25.000 danske kvinder
viser nemlig, at en kost rig på lignanholdige fødevarer forebygger brystkræft og halverer dødeligheden hos
dem, der allerede har sygdommen.
Lignaner findes i fiberholdige fødevarer som f.eks. rugbrød, havregryn,
hørfrø, sesamfrø, nødder, kål og bladgrøntsager. Lignanerne passerer ufordøjede gennem det meste af tarmkanalen men bliver omdannet i tyktarmen til planteøstrogenet enterolacton.

Omdannelsen sker ved hjælp af tyktarmsbakterierne.
Tidligere undersøgelser har vist, at
kvinder med et højt enterolacton niveau i blodet har mindre risiko for at
udvikle brystkræft, end kvinder med
et lavt niveau. Den nye undersøgelse,
som bl.a. er lavet af overlæge og afdelingsleder i Kræftens bekæmpelse,
Anne Tjønneland, viser også, at man
udover at forebygge brystkræft også
øger sandsynligheden for at overleve
sygdommen, hvis enterolacton niveauet er højt.
Man ved endnu ikke præcist, hvordan
enterolacton forebygger kræft. En
teori går ud på, at planteøstrogenet
blokerer kroppens receptorer, så
østrogen ikke kan hæfte sig. På denne
måde virker enterolacton som et antiøstrogen.
En anden teori går ud på, at kvinder,
der har et højt indhold af enterolacton
i blodet, generelt spiser sundt og groft
og at dette i sig selv kan have en cancerhæmmende effekt.
Da omdannelsen af lignaner til ente-

rolacton er afhængig af en god tarmflora, kan en sund tarmflora i sig selv
også være en mulig forklaring på den
forebyggende virkning. Behandling
med antibiotika ødelægger tarmfloraen og det kan tage op til et år, at genetablere denne. Tag derfor altid et
tilskud af probiotika
(”mælkesyrebakterier”) under og efter
en kur med antibiotika. Anti betyder
”mod”, bios betyder ”liv”. Antibiotika
betyder således ”mod-liv” mens probiotika betyder ”for-liv”.
Enterolacton har også vist sig at beskytte mod tyktarmskræft, så der er
ingen undskyldning for ikke at skifte
det hvide brød ud med rugbrød, cornflakes med havregryn og lakridser
med en håndfuld nødder.
Vil du vide mere om undersøgelsen,
kan du læse her: www.cancer.dk og
www.nordjyskeugeaviser.dk/
VisArtikle/tabid/53/Default.aspx?
AID=60112735
Velbekomme
Kristine Nielsen

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
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Går i vinterhi….
…..men bare rolig du kan fortsat ringe på 22247393 og jeg rykker ud på hjemmebesøg. Det er blot min ugentlige stand foran Fritidscenteret midt i Solbjerg, der holder vinterpause fra 17 oktober til 1. marts 2012. I stedet
holder jeg åbent tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 14 – 17,30 i min vinterhule på Sofienlystvej 7C i Malling.

Vil gerne inviterer til reception lørdag 1/10 kl. 12-17 på ovennævnte adresse. Kom og se hvor Cykeldoktoren
holder til, når han ikke er på farten. Få en snak, samt lidt godt til ganen og se hvad jeg har at byde på indenfor
cykler, udstyr og reservedele.
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Et spørgsmål vedrørende Mårslet Bypark
Ved indgangen til parken er der et
skilt der henviser til at hunde skal
være i snor. Desværre er der blandt
mange hundeejere her i byen en tradition for at mødes hver dag kl. 9 og
lade hundene løbe frit rundt i parken.
Derudover er der også på andre tidspunkter mange løse hunde i parken.
Jeg har sågar hørt parken omtalt af
flere som en hundemark!
Jeg har gentagne gange venligt bedt
hundeejere om at tage deres hunde i
snor, men det er begrænset hvor stor
forståelsen der er for det.

Vi har små børn og er kede af at vores
brug af parken begrænses, fordi vi
ikke bryder os om at blive budt velkommen af en stor savlende hund,
mens man i det fjerne kan høre en
hundeejer råbe "den gør ikke noget".
Og nej, det gør de nok heller ikke,
men det er utrygt for børnene og det
er jo før set at hunde har bidt mennesker!

da heller ikke at der kommer
"parkvagter" herud og uddeler bøder.

Er der tidligere gjort noget ved denne
"lovovertrædelse"? Det er jo trods alt
i småtingsafdelingen, så jeg forventer

Redaktionen er bekendt med
indsenders navn og adresse.

Jeg har forståelse for at hundeejere
gerne vil lufte deres hunde frit. Men
hundeejere må jo også skulle efterleve reglerne og tage hensyn til at de
befinder sig på et offentligt areal hvor
mange mennesker ikke bryder sig om
løse hunde.
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Om færden med hund
Efter vi har fået henvendelse fra personer som er utilfredse med folk og
hundes opførsel på div. grønne arealer
i Mårslet kan vi med tilladelse fra
Dansk Kennelklub bringe følgende
fra Dansk Kenneklubs hjemmeside.
Det er en stor glæde at gå tur med sin
hund. Man får lejlighed til at "koble"
af fra hjemlige pligter og arbejde,
man får frisk luft, man glædes over
hundens optagethed af dufte og evt.
hundelegekammerater, og man får
måske lejlighed til en hyggelig snak
med andre hundeluftere.
Færdsel med hund kræver omtanke
og er et af de steder, hvor DKK ønsker at påvirke alle hundeejere til at
være ansvarlige hundeejere, som
• samler hundens efterladenskaber
op, medmindre man er ude i så fri
natur, at man kan gå ud fra, at de
ikke er til gene for andre – heller
ikke for den lokale børnehave
• smider de opsamlede efterladen-

skaber (i en lukket pose) i skraldespand/affaldscontainer – ikke i
buskadser o.lign.
• holder sin hund i snor alle steder,
hvor det kræves – det vil bl.a. sige
i alle skove, som ikke er hundeskove
• kalder sin løse hund til sig, når
man møder andre med eller uden
hund, indtil man evt. har aftalt at
"hilse på".
Hvis ovenstående "spilleregler" overholdes, bliver turen med hunden til
glæde for alle parter – både de mennesker, som ikke bryder sig om hunde
og måske er bange for dem, for de
hundeejere, som måske har en mindre
hund, der måske er lidt ængstelig for
store hunde, eller en skarp hund, som
de derfor holder i snor, og for de flinke og velfungerend e hunde.
DKK arbejder bl.a. gennem Friluftsrådet og skovbrugerråd, for at der
etableres flere hundeskove og andre
arealer (f.eks. dele af parker), hvor
hundene må være løse. Man kan sag-

tens have en dejlig tur, hvor hunden
går i snor hen til et areal, hvor den
kan være løs og evt. lege med andre
hunde, før turen går hjem i snor igen.
Arbejdet med at etablere nye adgangsarealer går naturligvis lettest,
når hundefolket opfører sig ansvarligt. Og vi behøver vel ikke at sige, at
det både er ulovligt og uacceptabelt at
lade hunde løbe alene rundt uden opsyn – heller ikke rundt i det nærmeste
villakvarter!
(Kilde Dansk Kennelklub)

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Postkasselov
Den 1. januar 2012 træder den nye
postkasse lov i kraft og dermed bliver
reglerne for opsætning af postkasser
ændret på flere punkter. Reglerne for
den nye postkasse lov kan virke
skrappe og det er de også. Den vigtigste som du bør kende for at sikre at du
får post som normalt, er at alle helårsboliger senest 1. januar 2012 skal have deres postkasse opstillet i skellet
ud mod den nærmeste offentlige vej.
Af logiske årsager er der visse modifikationer for ældre og handicappede.
Er du eksempelvis gangbesværet, eller på anden måde hæmmet af et fysisk eller psykisk handicap, skal du
rette henvendelse til kommunen, der
herefter afgør, om du kan få posten
leveret direkte til døren med dispensation. Får du dispensation sørger
kommunen for at underrette postdanmark.
Etageejendom
Den nye postkasselov er ikke relevant
for dig der bor i etageejendom. Du
har nemlig allerede flyttet din brevkasse til stueetagen.
Nyt hus
Bor du i et nyt hus, er din brevkasse
højst sandsynligt allerede placeret
korrekt, nemlig i skellet.
Ældre villa, rækkehus eller lign.
Bor du i en ældre villa, rækkehus eller
lign., skal du flytte din brevkasse, så
den bliver placeret direkte ud til offentlig vej senest den 1. januar 2012.
Brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller

flere husstande eller erhverv m.v.
Brevkassen skal forsynes med navneskilt.
Hvor placerer jeg min postkasse?
I forbindelse med den nye lovgivning
om placering af postkasser for ejendomme opført før 1973 har Post Danmark udviklet en service, hvor du kan
teste hvor postkassen skal placeres.
Servicen tager udgangspunkt i de
mest typiske bolig- og grundtyper.
Det er dig selv der har ansvaret
ifølge den nye postkasse lov
Ansvaret for at leve op til de nye regler pålægges udelukkende husejerne
og dermed er det dit ansvar, at din
postkasse er placeret efter de nye regler inden 1. januar 2012. Hvis du er
lejer, er det udlejers ansvar at postkassen opfylder de nye krav. Konsekvensen af ikke at følge reglerne kan
være at posten udebliver. Hvis du til
den dato stadig ikke har anbragt postkasse efter gældende regler for din
boligtype, risikerer du at du ikke
modtager pakker, breve og andre forsendelser fra postdanmark og andre
firmaer. Postfirmaerne er nemlig ikke
forpligtet til at levere til dig, hvis du
ikke overholder de nye regler. Der-

med er det vigtigt, ikke blot for private, men også i høj grad for firmaer at
de lever op til de nye regler. Meget
kan gå tabt hvis posten ikke når frem.
Reglerne for den nye postkasse lov
kan findes på postdanmarks hjemmeside
Hvis du vil vide dig helt sikker på
reglerne for den ny postkasse lov,
eller ønsker at søge om dispensation
på grund af fysisk eller psykisk handicap, kan du læse den fulde guide på
postdanmarks hjemmeside. På nettet
kan du også finde de mange tilbud på
postkasser og håndværkere der tilbyder at gøre arbejdet for dig, der er
kommet i kølvandet på de nye regler.
Dermed kan du nemt og enkelt få klaret opgaven og ikke komme i den
uheldige situation, at du ikke modtager post efter den 1. januar 2012.
Reglerne er rimelig klare og til at sætte sig ind i og da det er dig selv der
har det fulde ansvar som husejer, er
det vigtigt at du overholder dem, hvis
du vil sikre dig at posten når frem til
dig eller dine lejere.
Læs meget mere om den nye postkasselov på http://
www.nypost.postdanmark.dk.
(Kilde Post Danmark)

Giv en
til Mårsletbladet
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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De blå tropsspejdere drog til Schweiz
De blå tropsspejdere fra Giber Å
gruppe har været i Kandersteg i
Schweiz. Vi skulle bo på et Internationalt spejdercenter, hvor der kommer
spejdere fra hele verden. Der var nok
800 spejdere da vi var der.
Tidligt om morgenen tog vi af sted.
Vi skulle rejse i 16 timer. Det var en
hyggelig tur, og vi var glade for at
rejse i tog. Da vi ankom til Kandersteg var klokken 11 om aftenen.
Vi kom op til et lille sted, hvor vi fik
god suppe, bagefter gik vi op til lejeren, hvor vi fandt et sted at sove. Næste dag indrettede vi vores lejrplads.
De følgene dage var vi oppe at vandre. Vi var b.la oppe ved en smeltevands sø ved navn Oeschinensee,
hvor vi badede. Det var iskoldt. Vi
var også oppe ved en hytte ved navn
Doldenhorn Hütte. På vej der op steg
vi 700 højde meter på 4 km. Vi overnattede i hytten, og vandrede ned næste dag. Det var fantastiske ture med
god udsigt, og hårde prøvelser.
Mest af alt var det sjovt at møde spejdere fra andre lande, og snakke med
dem. Vi var også oppe at køre i Rodelbahn. Det var skide skægt J
Lavet af: Laura og Emma fra Giber Å
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Sådan undgår du mellemørebetændelse:
•
•

•

Udeluk alle former for
mælkeprodukter
drikkemælk, ost, yoghurt,
is o.s.v.) Mælkeprodukter
er slimdannende uanset om
de tåles eller ej. Slimen
kan lukke det eustatiske rør
fra mellemøret til svælget
samt give god grobund for
bakterier. Nogle skal være
mælkefri i op til 2 måneder, før slimhinderne bedres.
Undgå sukker – det hæmmer immunsystemet

•

•

•

•

Hold fødderne varme. Bare
fødder er forbudt uanset
rumtemperaturen, hvis der
er tildens til infektioner.
Sørg for et godt tilskud af
C-vitamin, Zink og Avitamin til immunsystemet
og slimhinderne. En god
vitaminpille bør tages hele
året.
Pas på med svømmehaller
og klorvand, hvis der er
tildens til mellemørebetændelse.
Giv evt. dit barn Bio-Strath

•
•

eliksir eller dråber, som
forebyggelse.
Hvis der gives antibiotika,
skal der altid gives probiotika
(”mælkesyrebakterier”)
under og efter kuren. Probiotic Panda fra NDS er
specielt godt til børn. Hvis
tarmfloraen ikke genoprettes vender infektionerne
tilbage igen og igen.

Kristine Nielsen

* Massage til gravide
* Massage efter fødslen
* Nordlys Massage
til kvinder

Velvære - Ro - Glæde
Massageterapeut
Anette Krogh

50 56 88 42

www.anette-krogh.dk
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
Besøg fra Winnenden for 30. Gang
Fra den 14. til den 23. september høres der igen tysk i Mårslet, når skolen
for 30. gang får besøg af elever og
lærere fra Lessing Gymnasium i Winnenden, som ligger 40 kilometer fra
Stuttgart i Sydtyskland. Der bliver
sikkert også talt lidt engelsk i hjemmene og blandt de unge, hvilket selvfølgelig er helt i orden. Ud over de
sproglige færdigheder, som opøves
under besøget i Tyskland og genbesøget, så har det stor værdi at gæste en
ung i et andet land og selv være vært.
Både skolen og forældrene oplever, at
eleverne vokser med opgaven, og vi
ser i de rapporter eleverne laver, at
besøget og genbesøget hører til blandt
de største oplevelser eleverne har haft
i hele deres skoletid. Det er unikt, at
alle elever, der går på Mårslet Skole,
får dette tilbud, og det er efter sigende
den længst eksisterende udveksling i
Danmark.
Trivsel og sundhedsuge
De seneste 3 år har fredagen i uge 40
været Store Trivselsdag for eleverne i
folkeskolerne i Aarhus. Alle elever
skal svare på et spørgeskema, som er
aldersdifferentieret. Det indeholder

spørgsmål vedrørende elevernes og
klassens trivsel. Allerede om mandagen i uge 41 har vi svarene, som
fremadrettet kan danne baggrund for
arbejdet med elevernes trivsel i klassen. Det er naturligvis et øjebliksbillede, som kan være afhængig af elevens
”dagsform”, men det kan bruges som
et pejlemærke og være baggrundsmaterialet for arbejdet med klassens antimobbestrategi.
Vi har valgt at have en fællesuge for
hele skolen i uge 41, hvor vi sætter
fokus på sundhed og trivsel afsluttende med den traditionelle motionsdag
om fredagen, inden eleverne går på
efterårsferie.
Ugen tilrettelægges årgangsvis, og i
de yngste årgange sker det i et tæt
samarbejde med SFO.
Trafikken omkring skolen
Skolens ledelse får rigtig mange henvendelser fra forældre, naboer og forbipasserende, som er blevet rystet
over farlig eller stærkt generende adfærd fra forældre, der kører deres
børn i skole i bil. Der er gennem årene taget mange tiltag, udført mange
kampagner fra skolebestyrelser og
fællesråd, og jeg har skrevet mange

gange i Mårsletbladet og direkte til
skolens forældre, og dette skal gentages med jævne mellemrum.
Børnenes sikkerhed er naturligvis det
allervigtigste, og vi arbejder derfor
meget sammen med kommunen om
en sikker skolevej. Der er et veludbygget stisystem i Mårslet, skolepatruljer og forældre, der frivilligt står
vagt to steder. Heldigvis er der ikke
sket alvorlige uheld endnu, men at
mindske forældrenes bilkørsel til skolen vil være den største gevinst for
børnene. Spørgsmålet er bare hvordan? Det arbejder vi fortsat på.
Brugerundersøgelse
Det er igen tid til brugerundersøgelse
blandt forældrene i kommunens børnog ungeinstitutioner. Jeg vil gerne her
opfordre forældrene til at benytte lejligheden til at give os ris og ros. Vi
bruger resultatet af undersøgelsen til
at sætte fokus på det, der skal gøres
noget ved. Det gælder både med hensyn til pædagogiske indsatser og evt.
omprioritering af ressourcer, og vi
glæder os over det, der lykkes, og
bruger det til at blive endnu bedre.
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Mårslet Skole

Nyt fra

www.maarslet-skole.dk

Af DIDDE BERTELSEN
Nye børn i SFO
Efter sommerferien er der startet 93
børn i 0.klasse. En del af dem valgte
at starte stille og roligt op i den sidste
del af ferien, de fik derved mulighed
for at lære stedet at kende inden skolestart. Det er en flok dejlige børn, der
nu er ved at være faldet rigtig godt til
i de nye omgivelser. Vi glæder os til
at lære både børnene og jer forældre
bedre at kende.
Naturens dage
I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige familieevent, Naturens Dag, lavede 1. og
3.klassesgruppen et samarbejde om
dage i naturen i starten af september.
De lavede ture til Vilhelmsborg, både
årgangsvis og fælles for alle, og derudover blev der blandt andet lavet
insekt zoo og edderkoppespindsbilleder og der blev klatret i træer. Desuden fik 3.klasserne lov at komme på å
-vandring, hvilket var en stor (men
våd!) succes. Det var nogle udbytterige dage, hvor børnene fik mange
spændende aha-oplevelser i naturen,
oplevelser der forhåbentligt kan bygges videre på..

E-mail: maa@aarhus.dk
Nye børn i Expressen
Alle de ”gamle” Expressen-børn er nu
videre fra deres SFOliv, og de fleste
er startet i klub eller på Midgaard, vi
ønsker dem held og lykke fremover.
Nu er der så startet 88 nye
4.klassesbørn i Expressen, og de er
faldet rigtig godt til. Torsdag d. 25.
august var der indflytterfest, en aften,
hvor der var åbent til kl. 19. Der blev
serveret pindemadder, arrangeret levende bordfodboldturnering
(heldigvis i godt vejr) og der blev
hygget på livet løs.
Derudover er der startet to nye pædagoger i dette team, Allan og Trine, vi
ser frem til det videre samarbejde
med dem.
Grillfester
De fleste afdelinger har nu afholdt
den traditionelle sommergrillfest, alle
steder med stor opbakning fra jer forældre, det sætter vi meget pris på. Det
er dejligt at opleve sådanne aftener,
hvor børn og forældre hygger sig under festlige rammer. Her på Asgaarden foregik det udendørs, hvor der
var flot pyntet op og skønne, tyske
schlagerhits på anlægget, det var lige
ved at festen aldrig sluttede..

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
Formand:
Mogens Sønderby
Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
Lbthuesen@gmail.com
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@hotmail.com
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Mårslet Fritidsklub
I Mårslet Fritidsklub har vi budt velkommen til 60 nye medlemmer alle
sammen fra 5. Klasse. Vi har således
130 medlemmer, og hvis nogle ser
klubben udefra kan man måske tænke, ” er der overhovedet plads til
medlemmerne”. Klubben har mange
rum, og en stor overetage hvor vi udbyder forskellige aktiviteter ligesom
vores tilbygning af sports cafeen også
udgør et areal hvor medlemmerne kan
boltre sig. Men for at give vores medlemmer de ”bedste” betingelser har vi
åbnet CLUB 7, hvor 45 – 7. Klasser
holder til to gange om ugen. Det giver
endnu bedre plads i Klubben og vi
tilgodeser det enkelte medlem i sin
udfoldelse og udvikling.
Club 7.
I August startede vi vores nye CLUB
7, kun for 7. Klasses medlemmer. De
holder til to dage om ugen i ”Flash”
som ligger på Mårslet skole. Her kan
de hygge sig med diverse spil, hyggesnakke, kreative aktiviteter og deltage
i den fælles demokratiske planlægning og udførsel af aktiviteter, biograf
ture mm og den afsluttende tur i Kr.
himmelfarts ferien 2012. 7. Klasserne
har diverse opgaver i forbindelse med
arrangementer i klubben hvor de tjener penge til afslutnings turen. I september har i måske også mødt dem
ved Brugsen, hvor de tilbød at vaske
biler, mod et symbolsk beløb. Tak til
Brugsen for vand og goodwill.
Sommerfest.
En af de sommeraftner hvor man kunne nyde aftenen udendørs. Grillerne

var tændt, det store fælles salatbord
dækket og vores 7. Klasses medlemmer i fuld gang med at servicere husets gæster med drikkevare, popkorn
og slushice. Det var en fantastisk aften, hvor forældre, medlemmer og
personale dystede i Crazy Sommer
OL aktiviteter. Det blev til mange
gode grin. Tak til forældre og forælderrødder for jeres fremmøde og jeres
interesse i at være med til at lave en
god aften.
Aktiviteter.
I løbet af august har vi holdt Crazy
Sommer OL, hvor 10 hold a’ 8 medlemmer deltog i 4 dage med skøre
aktiviteter. OL varede fra mandag til
torsdag og vi sluttede af med en aktivitet hvor medlemmerne havde fået
forskellige ingredienser til at fremstil-

le den mest lækre og flotteste lagkage.
I øjeblikket tilbyder vi filtning, fredags Zumba, sport og leg i hallen, en
daglig fysisk aktivitet og ture ud af
huset til svømmehal, fisketur og hvad
medlemmerne synes der kunne være
sjovt.
Onsdag aften har vi aftenklub i tidsrummet fra kl.17.00-20.30. Alle medlemmer af Mårslet Fritidsklub kan
deltage.
Kommende aktiviteter: 5. Klasses
overnatning i klubben, tema uge –
Verden rundt, Halloweenfest, Rekordsbogstur for 5. Klasser, Mortens
aften m. And og hele molevitten for
forældre, medlemmer og søskende,
julebasar.

Midgårds Støtteforening
Tak til de forældre, som har støttet Midgård med 450,00 kr dette efterår !
Det er et stort ønske, at I der endnu ikke har betalt også sender jeres bidrag, så Midgård
fortsat kan tilbyde en spændende hverdag for børnene.
Penge kan indbetales på Netbank : 4633 - 4633 179 190
Venlig hilsen Midgårds Støtteforening
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn - oktober 2011

Beautiful Mistakes - Skønne Fejl
Overskriften var temaet for Aarhus
Festuge i år. Et fremragende tema i en
tid, hvor tendensen er, at man hylder
det fuldkomne, det bedste og perfekte. Det kulturelle modsvar til den omsiggribende stressfrem-kaldende og
depressionsskabende konkurrence om
at nå de glansfulde tinder var et fokus
på det skæve, det anderledes, det almindelige (som oftest er unikt, hvis
man ser rigtig efter).
Som en konsekvens af den nye vinkel
fulgte humoren. Det perfekte er nemlig humorforladt og alvorligt, men det
uperfekte kalder på latteren, den forløsende latter, hvor selvhøjtideligheden punkteres.
Det uperfekte giver plads.

Frida Kahlo
Jeg kom til at tænke på den mexicanske maler Frida Kahlos historie (1907
-1954). Som 18-årig kom hun ud for
et trafikuheld, som invaliderede hende. Hendes ryg blev ødelagt og hun
måtte resten af sit liv leve med voldsomme smerter og en skamferet krop.
Hun blev gift med maler Diego Riveras. Han var berømt og meget omsværmet. Det fortælles, at han var en
stor elsker og havde mange kvinder.
Hemmeligheden bag hans forførelseskunst var, at han elskede kvindernes
fejl. Således også Fridas. De havde et
stormfuldt ægteskab blev gift og skilt
et par gange, men han elskede hende
med alt det, hun var – også hendes
arrede krop. Se det er sand lidenskab!
En tankevækkende historie i dag,
hvor kvinder (og mænd) søger plastikkirurger for at komme til at ligne
filmstjerner. Selv små piger drømmer
om at få rettet det ene eller det andet
ved deres krop. En idoldyrkelse, som
medierne er stærkt medvirkende til at
fremme. Det er en skrue uden ende,

for hvornår bliver man helt tilfreds,
hvornår er målet nået, idealet blevet
til virkelighed: den harmoniske og
smukke krop? Aldrig, for efter den
skønne ungdom, går det jo hurtigt
tilbage og kampen mod tiden begynder.

Ansigtet ved dit ansigt
Hvad er det egentlig man ser, når man
ser på den, man elsker? Det unge par
ser ikke det samme, som vi andre ser.
De ser jo den anden som den mest
vidunderlige skabning på jorden. Vi
andre har lidt mere nøgterne briller på
og ser nok skønheden, men også den
lidt skæve næse og den måske lidt for
store bagdel. Men det betyder intet
for de unge elskende, heldigvis. Når
vi så bliver ældre, hvad ser vi så, når
vi ser hinanden i øjnene efter et langt
ægteskab? Er det ikke den unge mand
eller den unge kvinde, vi først forelskede os i, vi ser – bag det nu måske
lidt rynkede og slidte ansigt?
Benny Andersen udtrykker det så
smukt i et digt, hvor han fabulerer
over, at han kan tænke sig alting anderledes, alt bare ikke sin elskedes
ansigt. Jo, ansigtet kan da godt blive
ældre, tykkere, tyndere, rynket osv.:
Jeg kan godt forestille mig
dit ansigt anderledes,
dit ansigt som sådan,
men ikke det, ved dit ansigt
som gør det til dit ansigt
det særlige ved dit ansigt
ansigtet ved dit ansigt
Jeg kan ikke forestille mig dit ansigt
anderledes
Det er det forfærdelige ved det
Godt det samme!
Det virkelig smukke ved den elskedes
ansigt er ”Ansigtet ved dit ansigt” –
det særlige, ikke det fuldkomne, men

det unikke, som den elskede kan se og
som ingen plastikkirurg kan reparere
på. Det skjuler ikke fejlene, men de
bliver så uendeligt ligegyldige – eller
de forvandles for det kærlige blik til
elskelige, enestående særpræg. Sådan
er det, når man elsker: Man er forfærdelig bundet og frygter at miste, men
det er også vidunderligt og godt.

Jesus og de uperfekte
Jesus var hele tiden sammen med
dem, der på hans tid blev regnet for
de uperfekte: de syge, de urene, forrædere, toldere, syndere, børn, tvivlere, lovbrydere kort sagt dem, der var
på den forkerte side af stregen, udenfor, de fortabte.
Når ’de rigtige’ spurgte ham, hvorfor
han var sammen med alle disse’ misfites, sagde han provokerende, at de
raske jo ikke har brug for læge, det
har de syge, og desuden var han kommet for at opsøge alle dem, der var
tabt og ladt i stikken. Han kunne se
det smukke i de spedalske, for de var
jo også skabt af Gud, og han kunne se
det smukke i luderen, for han vidste,
at hun havde elsket meget. Han så
Guds billede i alle mennesker,
’ansigtet ved dit ansigt’, og velsignede dem og inkluderede dem i kærlighedsfællesskabet.

Kirken og de uperfekte
Kirkens ritualer afspejler samme
holdning. Vi døber de små børn og
skænker dem Guds velsignelse som
gave – uanset hvor de kommer fra, og
hvordan deres krop ser ud. Og alterbordet, hvor vi får vores synders forladelse, altså Guds tilgivelse, er åbent
for alle - uanset hvilken historie
Fortsætter på næste side
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Fortsat fra foregående side
(Beautiful Mistakes - Skønne Fejl)
vi slæber rundt på, uanset hvilke fejl
på krop og sjæl vi har og uanset, hvad
vi har gjort. Vi er lige for Gud. Vi er
skabt i Guds billede med muligheder
for at gøre det gode, og vi er alle
ufuldkomne, for vi gør også det onde,
sårer og krænker hinanden, ligesom vi
også selv bliver ofre for andres svagheder og mangelfuldheder.
Det betyder, at vi må acceptere at
’godt nok’ er okay, og at vi ingen som
helst grund har til at dømme andre. Vi
er alle i samme båd.
Sognepræst Hanne Davidsen
Konfirmandforældremøde
d. 4. oktober kl. 19.00-21.00
i Sognehuset.
Til denne aften er det lykkedes os at få
en spændende mårsletter, Per Straarup
Søndergaard, til at holde et foredrag
om unges mistrivsel. Ungdomstiden er
præget af både høje svæv og dybe
dyk. For ca. 15-20 procent af alle unge
bliver dykkene så dybe, at de viser
tegn på egentlig mistrivsel – f.eks. i
form af selvskadende adfærd, depression eller voldsomt udad-reagerende
adfærd. Per Straarup Søndergaard har
skrevet mange bøger om unges mistrivsel og vil i sit foredrag fortælle om
mødet med de unge.
Han vil blandt andet komme ind på
baggrunden for de unges mistrivsel,
beskrive den særlige dynamik der driver den og sætte nogle ord på typiske
tegn på begyndende mis-trivsel.
Efter foredraget og kaffen følger en
kort orientering om konfirmandundervisningens form og indhold.
Desuden vil vi lægge op til en drøftelse af de forventninger, I og vi har til
undervisningen.
Sognepræst Mette Maria Kristensen
Sognepræst Hanne Davidsen

Mandagscaféen
er åben den 2. mandag hver
måned i Sognehuset fra kl.
9.30 - 11.00. Her serveres der frisklavet kaffe, te og rundstykker.
Caféen byder også på en hyggelig
snak i uforpligtende samvær med andre fra Mårslet.
Og så er det tilmed helt gratis!

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag
kl. 9.00 - 17.00.
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.

Kildevang
Onsdag d. 5. oktober kl. 14.30
Gudstjeneste på Kildevang
Vi begynder med en kop kaffe kl.
14.00, hvorefter der kl. ca. 14.30 er
gudstjeneste med altergang.
Prædikant Hanne Davidsen.

Mårslet Kirkes hjemmeside
Her finder du svar på mange kirkeligt relaterede spørgsmål ligefra
adresser og aktivitetskalendre, til
info om hvordan man gør i forbindelse med navneændring.
http://maarslet-kirke.dk

Menighedsrådet
Der afholdes menighedsrådsmøde i
Sognehuset, Obstrupvej 4 A
onsdag d. 26. oktober kl. 19.00
Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne.

Kirketider
OKTOBER 2011
SØNDAG d. 2. okt. kl. 10.00
15. s.e. trinitatis
Matt.6,24-34
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 9. okt. kl. 10.00
16. s.e. trinitatis
Luk. 7,11-17
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 16. okt. kl. 10.00
17. s.e. trinitatis
Luk. 14,1-11
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 23. okt. kl. 10.00
18. s.e. trinitatis
Matt. 22,34-46
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 30. okt. kl. 10.00
19. s.e. trinitatis
Mark. 2,1-12
Jette Rosenberg Christiansen
NOVEMBER
LØRDAG d. 5. nov. kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 6. nov. kl. 10.00
Hanne Davidsen
TIRSDAG d. 8. nov. kl. 17.00
Børne Bamse gudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 13. nov. kl. 11.30
Lene Kofoed m. praktikant
SØNDAG d. 20. nov. kl. 10.00
Familiegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 20. nov. kl. 16.00
Ungdomsgudstjeneste
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 27. nov. kl. 10.00
Hanne Davidsen
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Løvfaldstur
Torsdag den 13. oktober kl. 12.30
Mårslet Hyggeklub tager på løvfaldstur torsdag den 13. oktober
kl.12.30.
Bussen kører fra Kildevang kl. 12.30,
og fra Sognehuset kl. 12.35.
Vi kører sydpå og får kaffen serveret
på OK-centret Betty Sørensen Parken,
som er beliggende på skrænten i Mølholm med en fantastisk udsigt over
Vejle Fjord.
Centret karakteriseres som nytænkende indenfor ældreområdet.
Hjemkomst ca. kl. 17.30.

OK– centret Betty Sørensen Parken
Foto: Jørgen Lauritsen
Pris pr. person 150 kr. Tilmelding
senest 9. oktober til Olga Nielsen tlf.
86 29 04 70 eller Else Svendsen tlf.
86 93 60 38 eller pr. mail: else.svendsen@gmail.com

Udsigt over Vejle Fjord
Foto: Jørgen Lauritsen

Besøg fra Kina
从中国游客 [Besøg fra Kina]

organiserer rejsen.

Omkring den 12.-14. december i år
får Mårslet besøg af 30 nysgerrige
kinesere.

Gruppen skal se Mårslet kirke. Men
man håber også på, at familier fra
Mårslet vil åbne deres hjem for dem
og indvi dem i den danske julebagningstradition.

Det er Rejseselskabet Victors Farmor,
der sammen med en kinesisk kontakt
(der i øvrigt er født i Mårslet),

Det drejer sig om at modtage 5-6 kinesere en eftermiddag et par timer.

Der vil være en tolk med rundt i
hjemmene, så man vil kunne forstå
hinanden.
Er der nogen, som er interessere i det,
kan man ringe til Viktors Farmor Rejsebureau, 20453612 eller maile
vo@viktorsfarmor.dk
Victors Farmor
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Kunst og Kirkekaffe
Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i Sognehuset søndag den 2. oktober. Man kan ved
samme lejlighed få sig en ekstra oplevelse, da maler Per Kondrup åbner
sin udstillingen ved navn ”Indre abstrakte landskaber”. Billederne vil
kunne ses i Sognehuset i oktober og
november måned.

”Indre abstrakte landskaber”
Mit navn er Per Kondrup. For 13 år
siden fik jeg en blodprop i hjernestammen, som blandt andet medførte
mere eller mindre irriterende skavanker, blandt andet at jeg har vanskeligt
ved at udtrykke mig verbalt.

Med maleriet har jeg fundet en anden
måde at udtrykke mig på. Min glæde
over at arbejde kreativt skabende med
farver har gjort det muligt for mig
gennem det visuelle at kunne bidrage
til fællesskabet i større sociale samvær.

Min inspiration er ikke hentet fra en
ydre oplevet verden, men kommer fra
indre oplevelser og stemninger, som
jeg forsøger at udtrykke gennem motivet, ofte som landskaber, hvor menneskeskabte elementer optræder i
mødet med naturen.
Per Kondrup

Syng/Spil Dansk Dag
Mårslet Sognehus torsdag den 27. oktober kl. 19.30
Vi fejrer igen i år ”Syng/Spil Dansk
Dagen”, som er dansk musiklivs årlige festdag. Den sidste torsdag i oktober er der koncerter og musikalske
arrangementer i hele Danmark – skabt
af alle de mange musikelskende folk
ude omkring i landet.
Vi lærer bl.a. ”Årets Danske Sang” og
synger efter Højskolesangbogen.

Desuden kommer Anna Johnsen –
tidligere sognemedhjælper ved Mårslet kirke og kendt af de fleste Mårsletborgere – forbi.
Anna har valgt nogle sange og fortæller om, hvorfor netop de valgte sange
har særlig betydning for hende.
Indimellem slukker vi tørsten over en
kop kaffe/te mv. (pris kr. 20,-).
Arrangementet slutter ved 21.30tiden.

Kom og få smurt
stemmebåndene!!!
Pia Labohn
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Indremission

Sognepræsterne
Hanne Davidsen
Præstegården
Obstrupvej 4

Oktober 2011
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30

Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12.00 - 13.00 samt
torsdag kl. 16.00 - 17.00
Mandag er fridag.
………….
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30, får
vi besøg af Sarah Knudsen, Mårslet.
Sarah vil fortælle om sine 3 måneder
på ”Ordet og Israels” Discipelskole i
Tiberias, Israel. Hun vil berette om
de udflugter hun var på i forbindelse
med opholdet, undervisningen og det
at opleve Israel med bibelbriller på.
Derudover vil hun fortælle, hvordan
det var at møde landet, både som det
er nu, dens kultur, men også landet
som det hellige land.
Sarah Knudsen er 21 år og netop
flyttet til Aarhus, hvor hun læser
økonomi på Aarhus universitet.
Mødet foregår i Mårslet Sognehus,
Obstrupvej 4A

Mette Maria Kristensen
Balagervej 13
8260 Viby J.
Tlf. 2446 4882
mmk@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, torsdag
og fredag kl. 12.00 - 13.00 samt
onsdag kl. 10.00 - 11.00
Mandag er fridag

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.

Børneklubberne
Mariehønen
er legestuen for børn op til 6 år
Sognehuset, mandag
kl. 16.15 - 17.30
Vil du vide mere så kontakt:
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. 16.15-17.30.
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.
Sognehuset, mandag
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.
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Øvrige adresser:
ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Tlf. 8629 0649
hmb@maarslet-kirke.dk
Træffes normalt på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4 A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
ellers henvises til sognepræsten på
Tlf. 8629 0234
hd@maarlet-kirke.dk
KIRKETJENER
Lis Nissen, 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
Tlf. 2216 6792
mb@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
Inga Michels, graver
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården.
im@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Frøkærparken 68
Tlf. 8629 9395
els@maarslet-kirke.dk

Kirkesiderne for oktober
redigeres af
Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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AKTIVITETER I OKTOBER 2011
Tirsdag d. 4. okt:
Indkøbstur (husk tilmelding)

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.0017.00.

Onsdag d. 5. okt. kl.14.00:
Gudstjeneste

Brugerrådsvalg:
Torsdag d. 3. nov.kl. 10.00-17.00.
Der bliver IKKE udsendt valgkort. Man skal bare
møde op med legitimation, f.eks. pas eller sygesikringskort. HUSK! Der SKAL stemmes på 3 kandidater, ellers er stemmesedlen ugyldig.
Man kan brevstemme fra d. 6. okt. til den 26. okt. ved
henvendelse til valgudvalget på dit lokalcenter på tlf:
8713 4434 mellem kl. 9.00-15.00.
På valgdagen er der kaffe på kanden hele dagen og
det vil være muligt at købe ’Tag selv bord’ til 50 kr.
fra kl. 11.30-13.00.

Torsdag d. 6. oktober:
Vaccination fra kl.9.30-10.30.
Husk sygesikringsbevis.
Torsdag d. 6. okt. kl. 11.30:
”Tag selv bord”
Pris: 50 kr.
Fredag d. 7. okt. kl. 14.00:
Syng med Uffe

Valgkørsel:
Hvis man har svært ved at komme til valget, kan man
få kørsel ved at henvende sig til valgudvalget senest d.
30. okt. på tlf: 8713 4434.

Søndag d. 9. okt. kl. 14.00:
Store banko
Onsdag d. 12. okt. kl. 14.00:
Modeopvisning med Genbrugsen
Mandag d. 31.okt. kl. 14.00:
Sang og musikunderholdning med Åse, Gudrun og Arne.

Ret til ændringer forbeholdes.
Brugerrådet
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 87 13 43 38
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
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TMG - Nyt
Mårslets bilister, OK og Super Brugsen
sponserer TMG med kr. 39.532,Sådan støtter du TMG
Hvis du har et OK kort anskaffet gennem TMG, så får vi penge hver gang
du tanker i Mårslet.
Hvis du ikke har et TMG kort, kan du
henvende dig i HalHuset, hvor der
ligger foldere med vores nummer på
eller du kan maile til
kurt@kirkedal.dk.
Hvert nyt benzinkort med TMG
Sponsornummer på giver et bonusbeløb på 200 kr. (når der er tanket 500
liter på det).
Hvis du allerede har et OK kort, kan
du checke om du støtter TMG på
www.ok.dk > min OK > kundeoplysninger. Kortet kan ændres til at støtte
TMG ved at kontakte OK.
I år har Super Brugsen og OK støttet
TMG med kr. 39.532,- som resultat af
sponsoraftalen for 2010/2011 mellem
TMG og OK + Super Brugsen. Hele
5.000 kroner mere end sidste år.

OK og Super Brugsen giver et tilskud
til TMG på 6 øre for hver liter brændstof vi tanker i Mårslet på et TMG
OK-kort. Halvdelen fra hver. Derfor
tak til de af byens borgere, der har
anskaffet sig et sådant kort.

Tak til Super Brugsen, OK og byens
borgere for det dejlige tilskud til driften af TMG og HalHuset.
I alt har aftalen nu løbet 13 år, og
givet over 465.000 til TMG.

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
Rikke Lysholm
Stefan Brenstrup
Jan Henriksen
Britt Skytte
Tino Hvid
Steen Bille
Knud Rasmussen
Henrik Breyen
Claus Jacobsen

20 32 12 28
86 13 53 78
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
rikke.lysholm@mail.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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Så har Århus syd fået en ny stærk årgang
tanker. Det er så rigtig svært at samle
spillere nok til et helt hold. Går der
så "halve" hold rundt omkring i de
små klubber kan vi lige så godt samle dem til et så de igen kan spille
bold.
Det problem vi stod med i år var at
TMG stod uden træner og stod for at
lukke Årgang 98. Dette har vi nu
heldigvis undgået.
Alle drengen på Årgang 98 er her
samlet på et holdbillede sammen
med vores sponsor Djurslandsbank
som også var og dele drikkedunke ud
til alle spillerne.
Sammenlægningen af AIA og TMG
fodbold kører og fungerer i bedste
velgående.
Sommeren 2011 var året hvor endnu
en årgang blev slået sammen med
succes.
Fodbolddrengene fra TMG og AIA
årgang 98 som nu spiller U14 blev
slået sammen til 3 hold.
1 mesterrækkehold, et A række hold
samt et C række hold.
Drengene har allerede fundet sig til

rette med gamle og nye kammerater
og glæder sig til at komme i gang.
Alle drenge har fået ens tøj så man
uanset hvilket hold man spiller på er
en del af fællesskabet.
Hvorfor sammenlægger vi dem?
Vi sammenlægger holdene når de
skal til at spille 11 mandsfodbold,
fordi erfaringen viser at der er mange
der falder fra da de får andre interesser når de bliver ældre, nogen skal på
efterskole, andre kommer på andre

Gruppen som står for årgang 98 vil
gerne sige tak til alle forældre og
spillere som har vist en kæmpe opbakning samt til vores sponsorer,
som har gjort det muligt at købe tøj
til alle på årgangen til ganske favorable priser.
Med sportslige hilsner
Martin Munkholt
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UDLEJNING AF HALHUSET
HalHuset er byens hus
og kan gratis benyttes af :
Alle afdelinger under TMG.
HalHuset er byens hus
og kan gratis benyttes af :
Alle afdelinger under TMG.
Alle foreninger der er medlem af Mårslet Fællesråd.
Erhvervsvirksomheder, offentlige og private institutioner og foreninger, der ikke
er medlem af TMG eller Fællesrådet, kan
leje HalHuset for 300 kr. pr. dag/aften.
TMG og foreningerne under Fællesrådet
har fortrinsret til at benytte lokalerne. Er
HalHuset ikke reserveret af TMG eller en
forening under Fællesrådet i de nærmeste
30 dage, kan øvrige foreninger leje HalHuset. Dvs. at HalHuset ikke kan reserveres og lejes længere end 30 dage frem i
tiden.
HalHuset kan IKKE lejes til private fester.
Man kan låne/leje:
Hele HalHuset
Hulen (inderste mødelokale på 1. sal)
Hemsen
Caféen (dog ikke i almindelig åbningstid).
Uanset om man lejer hele HalHuset eller
kun et af de nævnte lokaler, er prisen 300
kr. pr. dag/aften.
Alle lånere/lejere skal rydde op efter sig,
tørre
borde
af,
vaske
op
(opvaskemaskinen kan benyttes – husk at
tømme den for vand og slukke), feje og
om fornødent vaske gulve. Efterlades
HalHuset uden at være rengjort, skal man
betale 500 kr. for rengøring. Der er rengøringsmidler til rådighed (findes i rummet under trappen til 1. sal).
Reservation foretages i kalenderen i HalHuset (kalenderen findes i bladholderen
til venstre for døren til køkkenet). Heri

skal man skrive foreningens navn, kontaktperson, adresse, telefonnummer og email.
Nøgler lånes af den HalHus-ansvarlige
(Kent Pedersen tlf. 20307350).

Kaffe, øl og vand købes i
HalHuset (når kiosken er åben).
Juni 2011
TMG - Hovedbestyrelsen

Erhvervsvirksomheder, offentlige og
private institutioner og foreninger, der
ikke er medlem af TMG eller Fællesrådet, kan leje HalHuset for 300 kr.
pr. dag/aften. TMG og foreningerne
under Fællesrådet har fortrinsret til at
benytte lokalerne. Er HalHuset ikke
reserveret af TMG eller en forening
under Fællesrådet i de nærmeste 30
dage, kan øvrige foreninger leje HalHuset. Dvs. at HalHuset ikke kan
reserveres og lejes længere end 30
dage frem i tiden.

Uanset om man lejer hele HalHuset
eller kun et af de nævnte lokaler, er
prisen 300 kr. pr. dag/aften.
Alle lånere/lejere skal rydde op efter
sig, tørre borde af, vaske op
(opvaskemaskinen kan benyttes –
husk at tømme den for vand og slukke), feje og om fornødent vaske gulve. Efterlades HalHuset uden at være
rengjort, skal man betale 500 kr. for
rengøring. Der er rengøringsmidler til
rådighed (findes i rummet under trappen til 1. sal).
Reservation foretages i kalenderen i
HalHuset (kalenderen findes i bladholderen til venstre for døren til køkkenet). Heri skal man skrive foreningens navn, kontaktperson, adresse,
telefonnummer og e-mail.
Nøgler lånes af den HalHusansvarlige (Kent Pedersen tlf.
20307350).
Kaffe, øl og vand købes i HalHuset
(når kiosken er åben).

HalHuset kan IKKE lejes til private
fester.
Man kan låne/leje:
• Hele HalHuset
• Hulen (inderste mødelokale på
1. sal)
• Hemsen
• Caféen (dog ikke i almindelig
åbningstid).

Juni 2011
TMG - Hovedbestyrelsen

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
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Gymnastik

TMG-Gymnastik – Holdoversigt 2011-2012
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Kl 16- 16:55

Kl 16- 16:55
Gymnastik & tons
0.-1. kl
v/ Randi, Christian
og Lene
550,-kr

Kl 16:30-17:25
Ble-ræs
1-3 år
m. forældre
v/ Tine & Bitten
550,-kr
+100,-kr /ekstra barn

Kl 15:10-16:15
Senior
Gymnastik
v/ Karrina
550,-kr

Kl 17- 17:55

Kl 18-19:30
TMG.Jumpers
(Spring)
5.-9. kl
v/ Brian, Katja
og (Nis)
700,-kr

Kl 20-21:00

* se note nedenfor

Kl 17- 17:55
Familiehold
3-6 år
v/ Anette
550,-kr
+100,-kr /ekstra
barn

Kl 17.30-18:25

Kl 16:30-17:25
Motorik & sans
m. forældre
1½ -4 år
v/ Bente
En voksen pr. barn
675,-kr

Kl 18 -18:55
Drengefræs
2. -4. kl
v/ Anette og Frida
550,-kr

Kl 18:30-20:00
Standard dans
for øvede
v/ Paulo & Tina
1900,-kr
(24 træninger)

Kl 17:30-18:45
Pige-sjov
2. - 4. kl
v/ Bente og Emil
550,-kr

Kl 19-20:20
Zumba, styrke &
puls
v/ Anna
700,-

Kl 20-21:30
Standard dans for
begyndere
v/ Paulo & Tina
1900,-kr
(24 træninger)

Kl 19-20:30
Herre-holdet
v/ Benny
750,-kr

Lørdag
Kl 10-10:55
Tumlinge
2 -5 år
m. forældre
v/ Erik, Lotte, Dorte &
Kristjan
550,-kr
+100,-kr pr. ekstra
barn
Helst èn voksen pr. barn
Kl 11-11:55
5 – 6 år
Puslinge
v/ Elisabeth & Annemie
550,-kr

Kl 20:30 -21:30
Zumba, styrke &
Effekt
v/Anna
650,-kr
Der er ledige pladser på holdet.
Der er ikke flere ledige pladser på holdet.

Tilmelding via vor hjemmeside www.tmggymnastik.com eller et brev til Grethe Rasmussen, Hørretløkken 275.
For yderligere oplysninger ring 21 627 509.
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Gymnastik

Så er gymnastiksæsonen skudt rigtig godt i gang
Gymnastiksalen er igen fyldt med
bevægelsesglade mårslettere – børn,
unge, voksne og dem der er blevet
lidt ældre!
Som opstart på sæsonen har vi afholdt et kombineret møde/ kursus
med instruktører og Bestyrelse. Det
var som Bestyrelse en stor fornøjelse,
at kunne byde velkommen til en flok
engagerede og dygtige instruktører.
Mange instruktører har brugt sommerpausen til, at være på kursus og

dygtiggøre sig, og blive inspireret til
den nye sæson.

instruktør, så kontakt os og lad os
tage en snak.

Vort motto er: ”Mest mulig bevægelse til Mårsletterne” og gymnastikken
har jo det hele: motorik, puls, leg,
styrke, smidighed, koordination og så
er det sjovt!
Vi vil rigtig gerne, kunne tilbyde
endnu flere hold, både fordi der er
ledige timer i gymnastiksalen, og
fordi der er venteliste til flere hold,
så hvis du har tid og lyst til at være

*(Instruktøren på Seniorgymnastik
har pga. dårlig ryg meldt fra, så Karrina starter holdet op, indtil en ny
instruktør findes. Kender du en?)
Vel mødt
TMG Gymnastik Bestyrelsen

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

30

MÅRSLET-bladet oktober 2011

Motion

Motionister myldrer ind i centret
når børnene er lagt i seng”.
Interessen for at træne sig sund,
særk, lettere eller til alment velvære
har gjort TMG motion til TMG’s
næststørste afdeling på et halvt år.

Heidi Vestergaard introduceres til
fitnesstræningen af instruktør Steffen
Rasmussen (Foto: Steen Bille)

Med efterårets rusk og mørke finder
flere af byens motionister vej til motionscentret. I skrivende stund har
357 indbetalt et kontingent og træner
enten fitness eller indoor cykling.
De første medlemmer af TMG motion er begyndt at forny deres medlemskab for at kunne træne videre, mens
nye kommer også til næsten dagligt
lige fra teenagere over voksne kvinder til seniorer.
Begrundelserne kan være forskellige,
men én ting går igen og igen, når jeg
spørger dem, hvorfor de melder sig
ind:
”For det ligger så tæt på, hvor jeg
bor. Så det er rigtig praktisk ikke at
skulle køre ud af byen om aftenen,

Fleksibilitet duer
Behovet for den type fleksibel træning mellem kl. 6-23 alle ugens dage
har vist sig at være stort, fordi alle
kan passe træningen ind i deres hverdag uanset om det er inden de tager
på arbejde, har fri eller nyder roen
om aftenen.
Flere har efterhånden luret, at indoor
cykling ikke er så barsk en aktivitet,
som medierne viser i deres dækning
af spinningtræning. Mange har hørt
den meget afvekslende musik, instruktørerne spiller, og de har set deres naboer okse afsted igennem vinduet. Og selv fået lyst til prøve.
Derfor ser vi, at mindst 9 af de 14
cykler er optaget på hvert hold, der
kører en times tid.
Fitnesslokalet fordeler medlemmerne
sig godt hen over dagene, så der sjældent synes proppet. De synes alle at
vise hensyn til hinanden og skaber

dermed en hyggelig stemning, mange
fremhæver som en kvalitet ved
centret, som adskiller det fra mange
private og kommercielle fitnesscentre. Og det er dem selv, som skaber
den stemning!
Nye initiativer
Indoor cykling instruktører inviterer
til en time med giro 413-musik efter
medlemsønsker og en times cykling
med 80’er musik.
To fitnessmedlemmer forsøger at
arrangere act eller crossfit holdtræning og en fitnessinstruktør tilbyder
seniorer formiddagstræning med
hygge og kaffe.
Imens arbejder bestyrelse og instruktører på at renovere bygningen videre, gøre en ny hjemmeside klar til at
gå i luften med online tilmelding og
betaling samt indbyde medlemmerne
til den første af seks månedlige foredrag.
Det første, i oktober, handler det om
motivation og motion. Info følger på
bloggen og Facebook.
Steen Bille, formand TMG motion

Mårslet Motionscenter og TMG motion har 357 medlemmer (per 9.9).
Følg centrets liv på vores blog: tmg-fitness.blogspot.com og på vores Facebook-side: http://www.facebook.com/
pages/TMG-Fitness/154166004614536
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Fra Tehran til Mårslet...

Den 1. maj 2011 var det 14 år siden
Mohsen Javan tog springet fra Skejby
Centret til Mårslet og sammen med
sin kone, Souri Afshari, åbnede Mårslet Pizza Bar, Buonasera, i den bygning der engang havde været Mårslet
Brugsforening. Men vejen til Mårslet
har været lang og trang.
Moshe Javan er uddannet teleingeniør
i Iran og arbejdede for L.M. Erichson
i Tehran. I 1985 blev tilværelsen
uholdbar på grund af den politiske
udvikling i landet, og Javan beslutter
sig for, sammen med sin familie, at
flygte. Først gik det til Tyrkiet, herfra
videre til Frankfurt over Østberlin til
København.

Mohsen Javan og fru Souri Afshari.
På det tidspunkt var det ikke så problematisk at få opholdstilladelse i
Danmark, men selv efter sprogskole
og uddannelse til teknisk assistent,
kneb det med at få job, så Javan rejste
til Randers og startede i 1992 en grillbar, men allerede efter 1 år bød muligheden sig for en restaurant/pizzeria i
Skejbycentret.
Det blev til 4 år her, men stigende omkostninger gjorde, at der måtte findes
andre muligheder, og det blev så Mårslet.
Og nu er der så gået 14 år. I 2010 kun-

Hele medarbejderstaben. Fra venstre Fernanda Pelegrini, Dennis Olsen,
Bijan Javan, Mohsen Javan, Edgar Yadegar og Souri Afshari.

Kvaliteten af de leverede varer skal være i topklasse. Mohsen Javan overlader
intet til tilfældighederne og er selv i forretningen hver dag.
ne parret fejre sølvbryllup. De bor i
Risskov og har en datter på 25 år, der
er sygeplejerske på Aarhus Sygehus
og en søn på 20, der går på HF, og
hver dag går turen til Mårslet.
Javan giver udtryk for stor taknemmelighed for den positive og venlige måde mårsletterne har taget imod ham,
hans kone og bror, lige fra den første
dag, de kom hertil, og som han lidt
rørt udtrykker det: ”Jeg vil gøre alt
for Mårslet…”
Fra 7. sept. fortsætter forretningen så i

en ny og moderniseret udformning i
det der bl.a. har været både frysehus,
kiosk, tandlægepraksis og frisør.
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen

32

MÅRSLET-bladet oktober 2011

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

MÅRSLET-bladet oktober 2011

33

34

MÅRSLET-bladet oktober 2011

Hus i Italien
udlejes hele året

Havudsigt og gode strande
www.villacichetti.dk
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Byg et pindsvinebo
Pindsvine-hi
Mange mennesker syntes, at pindsvinet er et "nuttet" lille dyr, men vidste
du, at pindsvinet efterhånden er et
truet dyr og vi mennesker er med til
mindske bestanden af pindsvin ?Nej,
det vidste du sikkert ikke - og her
tænkes ikke på alle de stakkels pindsvin som dør i trafikken, men her
tænkes på vores haver hvor afskårne
grene, kviste og visne blade ikke får
lov at blive liggende, men køres væk
og lander på f.eks. genbrugspladsen
hvilket der jo ikke er noget forkert i,
men pindsvinene har svære levevilkår i sådan en have, da der mangler
skjulesteder, overvintrings-/ og redemuligheder for dyrene.
Byg et pindsvinebo
Pindsvinet er et af de få pattedyr herhjemme, som sover vintersøvn. Pindsvinet går normalt i hi frem til maj
måned, men får vi et varmt forår, er
den muligvis på banen allerede i
april. Og her kan det hurtigt vise sig
at være et nyttigt lille væsen for landets have- og husejere. Det charmerende dyr er nemlig en god medspiller, når bestanden af insekter skal
begrænses i de varme måneder.
Alle have- og husejere kan uden de
store anstrengelser skabe bedre boligforhold for pindsvin. Det kan eksempelvis være i haven, hvor man
laver et "vildt" hjørne med grenbunker og visne blade, som er alletiders
for pindsvin. På internettet kan man
finde mange muligheder for at etablere et pindsvinebo. Der forhandles
mange forskellige slags, men man
kan også bygge et pinsvinebo op helt
fra bunden, hvor alt er lagt tilrette for
de boligsøgende dyr. Som udgangspunkt skal man bruge:
• 1 plade på ca. 2 x 40 x 40 cm til
bund
• 2 plader på ca. 2 x 40 x 40 cm til
sider
• 2 plader på ca. 2 x 40 x 44 cm til
sider
• 1 plade på ca. 2 x 44 x 44 cm til
låg
• 2 brædder på ca. 2 x 12 x 50 cm

til indgangstunnel
• 2 brædder på ca. 2 x 16 x 50 cm
til indgangstunnel
• 2 brædder på ca. 2 x 14 x 40 cm
til at lægge under boet
• Vandrør på ca. 30 cm til udluftning
• Hønsenet til at dække udluftningen indvendigt
• Plastik til at lægge over boet inden det tildækkes
Jord og stedsegrønne planter tildækningen
Vær opmærksom på at træet skal

være ubehandlet og ikke må lugte af
lim, imprægnering, maling m.m.
Begynd med at lave huller til indgang og udluftning. Udluftningshullet laves midt på en sideplade 5-10
cm fra overkanten. Diameteren på
hullet skal passe til diameteren på
vandrøret. Hullet til indgangen skal
være 12 x 12 cm og laves nederst i
en anden sideplade.
Efter udskæringen samles kassen.
Placer de to sideplader med huller til
indgang og udluftning overfor hinanden. Når sider og bund er samlet,
føres udluftningsrøret gennem hullet
og hønsegitteret monteres indven-

digt. Gitteret skal forhindre, at udluftningen tilstoppes. Til sidst sættes
låget fast med skruer, så det senere
kan tages af i forbindelse med rengøring af kassen. Når kassen er færdig,
samles indgangstunnelen af de fire
brædder.
Nu skal pindsvineboet placeres det
rigtige sted i haven. Først og fremmest skal man vælge et sted med ro
og fred og ikke for meget lys. Pindsvinet er nemlig et natdyr og kommer
først frem vedmørkets frembrud.
Når det rigtigte sted er fundet, placeres kassen ovenpå de to bundbrædder, hvorefter indgangstunnelen sættes på plads. Plasticen lægges over,
så det dækker hele pindsvineboet, og
til sidst tildækkes hele herligheden
med jord og tilplantes med vedbend
eller vinca. Plant også foran indgangstunnelen for at camouflere den.
Pindsvinene skal nok selv finde vej
til boets indre.

Pindsvineboet set fra siden. Pindsvin
er taknemmelige logerende i kunstige
pindsvinebo på steder, hvor det er
vanskeligt at finde naturlige bopladser.
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Med lov skal land bygges
Omkring 100 meter sydvest for Østervang Forsorgshjem i Tranbjerg står en
stor sten lige på det sted, hvor tre sogne støder op mod hinanden (se kortet
til højre). Den blev sat der i 1970 som
et minde, da sognene i hele landet
blev nedlagt. De tre sogne er Tranbjerg, Tiset og Mårslet.
Danmarks sogneinddeling er meget
gammel og kan let gå helt tilbage til
hedensk tid; men i 1100-tallet kendes
den med sikkerhed. Det er nemlig på
den tid, hvor man i kirkesognene begynder at opkræve tiendeafgiften,
som kunne være 10 % af en bondes
årlige udkomme. Kirken, som var
ethvert sogns naturlige midtpunkt, tog
sig fortrinsvis af teologiske spørgsmål; men i spørgsmål som ejendomsret, arvesager, forbrydelser og mange
andre af den slags ting måtte man
have en anden instans, som kunne
klare de sager, og det var retsvæsenet.
I ethvert samfund skabes et behov for
regler og retningslinjer; for uden love
ingen tryghed. Sådan har det også
været i Danmark så langt tilbage
skriftlige kilder har kunnet berette
om.
Der har gennem tiderne været mange
forskellige retsinstanser her i landet
også en del som eksisterede samtidigt. I perioden på begge sider af reformationen, 1536, var den øverste
domstol rettertinget, som beklædtes af
kongen og rigsrådet. Nederst i systemet var by- og herredstinget. Sidstnævnte var hovedsagelig opdelt i såkaldte birk, som svarer til det tyske
Bereich, der betyder område.
Både i byen og på landet bestod dommerne og nævningene af lokale folk,
hvoraf dog en person hvert sted, nemlig fogeden, var udpeget af kongen.
De fleste sogne var ikke ret store. Så

når der skulle føres en retssag, gik
sognene gerne sammen om at udføre
handlingen. Det er derfor ikke så ualmindeligt, at man placerede tingstederne, hvor tre sogne stødte op mod
hinanden. Netop et sådan sted er det
der, hvor den store sten står i dag.
Beviset herfor har vi fra kortmaterialet, og flere stednavne eksisterer den dag i dag. Hvem kender ikke
Tingskoven, der ligger lige syd for
stenen, og kører man derfra mod Testrup kører man på Tingbroen over
Morsbækken (mors betyder mose),
der længere fremme bliver til Giber
Å. Den overpløjede høj, som ligger
mellem mindestenen og Tingskoven,
hedder på et matrikelkort fra 1791,
Galgebakken, og i området mellem
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Tingskov Allé og Østervang Forsorgshjem lå tidligere Galgemadegårdene (made betyder eng).
Vest for dem ved den rigtige Gl.
Horsens Landevej, som i dag hedder
Sønderbro, lå Tingly. Nu ligger der
en ejendom med samme navn; men
den er af nyere dato og har næppe
haft noget med tingstedet at gøre.
Før i tiden skulle præster selv tjene
deres løn ved landbrug og ikke ved
forkyndelse alene. Derfor hører der
næsten til hver kirke i landet en præstegård. Birkefogeden ved de tre
sogne skulle ligeledes supplere sin
indkomst, så han har måske boet på
Obstrup Birkegaard, der ligger ca. 1
km øst for tingstedet. Den første ejer
af den gård, som vi kender til, var
Rasmus Christensen, der blev registreret ved matrikuleringen i 1668.
Om han har haft noget med retsvæsenet at gøre, ved vi ikke.
Hvordan kunne en retshandling ved
Tingskoven så egentlig foregå? Det
er helt sikkert, at mødet skete under
åben himmel; men vi har ingen billeder fra en sådan handling. Vi har dog
en beskrivelse i nogle byvedtægter
for Aalborg fra midten af 1500tallet, hvori der bl.a. står:
”Tyvestenen skal byfogeden lade
sætte”. Her nævnes den sten, hvorpå
den sigtede skulle være anbragt. I en
dom fra 1302 hedder det: ”Derpå
har gode mænd fra alle fire tingbænke rejst sig og tildømt”. Nogle gange

er bænkene også omtalt som tingstokke. Det har således været fire
planker, som man har anbragt i en
firkant understøttet af fire store sten.
Disse tingstokke har været forbeholdt fogeden, hans skrivere og tingvidner.
I Jyske Lov fra 1241 står der i en
senere afskrift: ”Tingvidne vil sige,
at de gode mænd, der var til stede på
tinget, aflægger vidnesbyrd om,
hvad de hørte og så”. Antallet af
tingvidner skulle være mindst syv.
Til en kronik i tidsskriftet Skalk i
1973 forsøgte undertegnede at rekonstruere et sådan retsmøde.
Nu til dags er der i vore medier,
trykte som elektroniske, meget stor
interesse for retssager, men det er
ikke noget nyt. Et retsmøde, som
kunne være holdt i Tingskoven for
500 år siden, har utvivlsomt tiltrukket rigtig mange mennesker. Andre
adspredelser har der ikke været mange af den gang.
Det er sikkert heller ikke helt tilfældigt, at der i 1600-tallet kom til at
ligge en Kongelig Privilegeret Kro
med tilhørende købmandshandel
netop ved Tingskoven. Det var på
alle måder et velvalgt sted; for der
var en passende afstand fra Århus,
der kom mange nysgerrige til retshandlingerne og 3 km længere syd
på lå et andet tiltrækkende valfartssted, nemlig Marie Kilden ved Tiset
Kirke, som var en af landes mest
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kendte helligkilder; men det er en
helt anden historie. Kroen i Tingskoven ophørte med at fungere i 1954
og lokalerne blev indrettet til privat
bolig.
I dag er der lige nord for Galgebakken blevet udstykket byggegrunde
og opført pæne villaer.
I foråret havde en entreprenør under
byggemodningen fundet en stor flot
sten, som var helt flad på den ene
side. Den blev derfor flyttet op til

vejen, Sønderbro, og stillet i vejsiden med den flade side opad lige
skråt overfor huset ”Tingly”, så en
træt vejfarende kunne sætte sig og få
et lille hvil. Det skulle vel ikke være
tingstedets gamle Tyvesten, der var
dukket op? Nu er den imidlertid flyttet igen. Denne gang ind til villakvarterets fællesareal og sammen
med andre store sten stillet i en rundkreds med en bålsted i midten. Hvis
det nu skulle være Tyvestenen, som
står der på pladsen, så tjener den i
hvert fald nu et noget mere hyggeligt
formål end tidligere.
Jørgen Kraglund.

Hjemmeside: http://maarsletegnsarkiv.dk
E-mail: maarsletegnsarkiv@gmail.com

Egnsarkivet har åbent den 12. og
26. oktober fra kl. 16:00 — 17:30.
Der er indgang fra Mårslet Skoles
lille parkeringsplads på Obstrupvej.
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Zenmeditation på aftenskole i Mårslet
Meditation med effekt
virksomhed i Danmark. Jeg har både
trænet ledere i erhvervslivet samt mange private i meditation
Gennem min Hollandske sparringspartner har jeg set en anden måde at
udbrede zenmeditation: Nemlig via
aftenskolen ! Jeg vil nu forsøge at starte denne folkelige model i Århusområdet på samme måde som vi f.eks. går
til yoga.

Historie
Da jeg for snart rigtigt
mange år siden blev præsenteret for
meditation af min daværende kone,
tænkte jeg.: Ok, jeg er smed og læser
på maskinmesterskolen. Jeg syntes
måske at meditation var lidt fremmed,
men jeg havde jo rejst i Afrika som
smed og syntes at nye kulturer var
spændende, så hvorfor ikke prøve at
meditere. Jeg fandt snart ud af at meditation var en gavnlig praksis, der gav
ro og fokus på det jeg gerne ville bruge min tid på. Da jeg senere startede
på lærerseminariet og vi fik vore 3
dejlige børn brugte jeg meditation til at
have overskud til både studier og at
være far i en småbørnsfamilie. Det var
en god måde at starte dagen på – bringe ro ind i sindet, og samtidig være
åben overfor de gøremål, der nu skulle
komme i løbet af dagen. Dejligt at møde mine børn når de vågnede og lade
dem møde dagen med ro.
Senere som skolelærer, og i arbejdet
med skoleledelse, fik jeg hurtigt en
klar fornemmelse af, at meditation
kunne bruges i erhvervslivet. Jeg kunne bedre fokusere og havde mere overskud. Denne erfaring er blevet kimen
til det frø der førte til, at jeg etablerede og startede den første meditations-

Baggrund Stadig flere personer oplever det som en større og større udfordring, at have energi nok til de opgaver vi bliver stillet overfor hver dag.
Mange føler et personligt pres og nedsat positiv opmærksomhed på kollegaer, venner og familie.
Efter længere tid med nedsat kraft er
følgevirkningerne f.eks.: hovedpine,
irritation, træthed, søvnbesvær og faldende selvværd og dermed sænkes
koncentrationsevnen, effektiviteten og
kreativiteten yderligere.
Zenmeditation har været anvendt igennem årtusinder og teknikkerne bag er
anerkendte. Videnskabeligt har meditation bevist sin værdi ved, at øge vores evne til bedre at kunne fokusere og
koncentrere os og dermed giver det
mere overskud, ro og energi hos den
enkelte.
Zenmeditation er et fantastisk værktøj,
som mange virksomheder i en række
vestlige lande, har anvendt de sidste
10-20 år. Flere og flere mennesker i
Danmark bruger i dag meditation til at
øge deres kreativitet, effektivitet og
ikke mindst trivsel i det daglige.
Indhold
Kurset er effektiv meditationsundervisning, som opbygger og
træner dine evner i at holde fokus og
struktur på både dine personlige - og
arbejdsmål således, at du i højere grad
kan trække på dine samlede ressourcer.
Du introduceres til den grundlæggende
teori og teknik i zenmeditation og der
vil gradvist være en teoretisk og teknisk progression i forløbet samt indivi-

duel feedback på egen praksis.
Kurset er opdelt i 9 kursusgange af 1,5
time. Du skal påregne dagligt selvstændigt arbejde med at opbygge en
god og sikker grundpraksis gennem
hele kursusforløbet.
Udbytte
Du bliver bedre til at fokusere og koncentrere dig om dine
daglige opgaver. Du vil efterhånden
opnå en højere effektivitet og forøget
kreativitet samtidig med, at du bliver
bedre til at håndtere ubalancer i dit
arbejds- og privatliv. Du får etableret
en solid meditationspraksis således, at
du allerede har optimal effekt, når kurset afsluttes. Der foretages effektmåling under kurset, så du kan følge dine
egne fremskridt.
Du tilegner dig redskaber og teknikker
der:
• forbedrer effektiviteten og præstationsevnen
• øger kreativiteten i opgaveløsningen
• virker stressbearbejdende og forebyggende
• forbedrer balance meellem arbejds
- og privatliv
• giver mere energi og overskud
ZenZen
Claus Beuchert
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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