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TMG - en levende forening

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet

Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Skolesiderne
TMG-Nyt

Vi har i 2011 haft stor fremgang i TMG, først og fremmest fordi motionsafdelingen er startet og har 400 medlemmer i dag, men der er også
masser af nye tiltag i de 9 andre afdelinger, som har et stort udvalg af
aktiviteter – også nye – som tilbydes byens børn og voksne.

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

I alt er vi 1746 medlemmer og 136 instruktører/trænere/ledere.
I hovedbestyrelsen har vi diskuteret hvorfor det for tiden ikke rigtig
lykkes at få flere nye med som aktive i hovedforeningen og HalHuset.

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

Vi har derfor igangsat et projekt til udvikling / fornyelse af hovedforeningen.
Højest prioritet har vi givet til kommunikationen både internt og eksternt.

Annoncer
Jacob Lind
Præstegaardsvej 7C
8320 Mårslet
Tlf. 21 79 89 95
Email: jacoblind@profibermail.dk
Forsidefotos
Niels Pedersen (Foto Hovstien)
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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Vi har ikke været gode nok til at fortælle hvad foreningen er, og der
har længe ikke været nogen offentlig diskussion om hvad TMG skal
bruges til. Vi har brug for mere input fra byen til, hvor foreningen skal
hen.
Det vil vi prøve at råde bod på med forskellige forslag. Nogle af punkterne er:
Afdelingerne skal informeres bedre om, hvad de kan bruge hovedforeningen til. Fælles-ressourcerne skal udvikles og udnyttes bedre.
Hovedforeningens opgaver skal defineres tydeligere.
Vores igangværende udviklingsproces skal kommunikeres ud til hele
byen og ide-grundlag/vision skal diskuteres.
Vi skal formidle at TMG ikke kun er MultiHal, men også mange aktive idrætsgrene fordelt på 10 afdelinger
I kommer til at høre meget mere om dette fremover, og I er meget velkomne på generalforsamlingen den 19. marts.
Kurt Kirkedal Laursen
Formand
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Søren Frichs Vej 34
8230 Åbyhøj
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Fax: 86 15 05 14
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Stort og småt fra Fællesrådet
Støtte til spejderhus

dernes planer.

Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)
støtter fortsat De Blå Spejderes plan
om at bygge et spejderhus ved Langballevænget.

Bedre trafikforhold – på langt sigt

Planen har vakt en del debat og protester blandt de kommende naboer.
Men efter to repræsentanter for FU
overværede debatten på et åbent møde om sagen, som var indkaldt af beboere på Langballevænget, og efter at
have læst Grundejerforeningen Gibernakkernes indsigelse til kommunen
mod byggeprojektet, har et enigt FU
besluttet fortsat at bakke op om spej-

Det er godt at kommunen har intentioner om at lave lysregulering ved
Hørretvejs udmunding i Oddervej
samt udvide en del af Chr. X's Vej til
fire spor. Begge dele vil lette myldretidstrafikken for mange borgere i
Mårslet, og derfor ser FU gerne de to
projekter fremmet mest muligt.
Det har FU skrevet i et høringssvar til
kommunen om planen Trafik i Aarhus 2030.
FU taler i sit svar også for udvidelse

MÅRSLET FÆLLESRÅD
af den offentlige transport. Mere konkret foreslår vi oprettelse af en buslinje fra Mårslet til det nordvestlige Aarhus via Tranbjerg og en opgradering
af Odderbanen til letbane. Sidstnævnte ser FU gerne ske senest når byggeriet af den planlagte by Ny Malling
går i gang.

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Beretning Mårslet Fællesråd 2011
Fællesrådets beretning er i år sendt ud
til alle medlemmerne inden Fællesrådets repræsentantskabsmøde, og inden den er godkendt på repræsentantskabsmødet, så derfor tillader vi
os undtagelsesvis også at udgive den i
Mårslet-Bladet inden den er godkendt.
Året begyndte med et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde hvor forslag
til vedtægtsændringer var på dagsordenen. Forslaget fra det ordinære repræsentantskabsmøde til vedtægtsændringer blev vedtaget med et
overvældende flertal.
Vi høster stadig godt af idéerne og
forslagene fra Visionsdagen i 2010.
Der er etableret to laug; en Vinmark
og senest et Bærlaug. Der arbejdes
endvidere ihærdigt på at få etableret
et Kopasserlaug. Et andet projekt som
er undervejs, er forskønnelse af butikstorvet. Dette projekt drives af Den
Gamle Bydels beboerforening. Senest
er der ved at blive undersøgt muligheder for et hybridbilprojekt.
På Visionsdagen blev FU opfordret til
at arrangere ’Foreningernes dag’.
Dette arbejde har vi taget hul på og vi
er ikke i mål endnu. FU søger repræsentantskabets opbakning til at støtte
en forening økonomisk med engangsbeløb. Tanken bag er ’noget for noget’, men hvorledes denne tanke skal
udmøntes er vi ikke færdige med at
diskutere i udvalget.
Det er ikke uvæsentligt at forberede
sig på de udfordringer som vi ved er
på vej. Som bekendt skal kommunen i
forbindelse med VVM undersøgelsen
til Beder-Beringvejen også udarbejde
en helhedsplan for Mårslet. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt hvornår
kommunen går i gang med udarbejdelse af denne helhedsplan. Som forberedelse til dette arbejde har vi holdt
møde med Arne Bager, tidligere
byplanlægger ved Aarhus Kommune,
og medlem af Aarhus Byråd valgt i
Aarhus syd, Steen B. Andersen. Formålet med møderne var at få inspirati-

on til hvorledes vi bedst kan få
synspunkter fra borgere i 8320 området gjort gældende.
Før julen 2011 blev der udsendt høringsbrev fra kommunen omkring
etablering af spejderhus til De Blå
Spejdere til beboere på Langballevænget. De Blå Spejdere forelagde fire forslag til placering af spejderhus
for FU allerede i august 2010. En placering ved Langballevænget var optimal for spejderne og også deres foretrukne. Efterfølgende opfordrede FU
spejderne til at tage kontakt til grundejerforeningen Gibernakkerne. Resultatet af mødet var at Gibernakkerne støttede op om projektet, herefter
gav FU sin støtte til projektet. De Blå
Spejderne har siden arbejdet på at få
projektet etableret. FU medgiver at
der er sket ændringer i forhold til det
oprindeligt tænkte, hvilket har givet
reaktioner fra områdets beboere. FU
har set Gibernakkernes indsigelse og
De Blå Spejderes svar. Disse breve og
efterfølgende kontakt til Gibernakkerne har ikke givet anledning til ændring i FU’s fulde opbakning til projektet. FU ser projektet som et stort
plus for hele 8320 området. Ansvaret
for den endelige placering af spejderhuset ligger naturligvis hos kommunen.
Den nye busplan blev sat i drift efter
sommerferien. Vi fik desværre ikke
en A-bus til Mårslet, men fik dog
imødekommet ønsker fremsat på borgermødet i sagen. Punkterne vi fik
igennem, var forskudte afgange af bus
og tog samt ændring i timetallene for
afgange fra midtbyen.
Tandervej-trafikprojektet blev gennemført og har fået en blandet modtagelse. FU forsøgte at få 40 km zonen
til at omfatte den problematiske
stikrydsning ved banen, men fik afslag med henvisning til økonomi. Ændringen af Tandervej er det bedste
bud fra kommunens teknikere, men vi
skal selvfølgelig være opmærksomme
på om det er blevet til en løsning som
fungerer for alle trafikanter. Der har

været flere henvendelser i sagen, og
vi lytter til de synspunkter som bliver
fremsat. Kommunen arbejder på løsning omkring fodgængeres krydsning
i midtbyen.
Stikrydsningen ved banen arbejder vi
med sammen med repræsentanter fra
trafikvagterne på stedet. Der er afholdt møde med kommunen, og den
seneste indikation vi har fået er at der
arbejdes på en forbedring af forholdene på stedet. Hvorledes kommunen
vil forbedre forholdene helt konkret,
har vi ikke set endnu. Igen i denne
sammenhæng er det kommunen som
har ansvaret for udformningen af
løsningen.
Fra udvalgene:
Trafikkampagnegruppen
I forbindelse med skolestart blev der
med bannere gjort opmærksom på de
nye trafikanter i byen. Det er altid
godt at blive mindet om at der sker
noget nyt i trafikken, og især når det
drejer sig om skolestart.
Desværre er der kun to ildsjæle tilbage i gruppen, rigtig gode, men for få
til at løfte opgaven, så der er behov
for tilførsel af nye kræfter hvis gruppen skal fortsætte det gode arbejde.
Hermed opfordring til at melde sig til
Emma Søe hvis man har tid og lyst til
at deltage i dette nyttige arbejde.
Hans Ishøy og Emma Søe har haft
møde med Jakob de Place Bjørn fra
Skolebestyrelsen, men der er foreløbig ikke aftalt nye kampagner.
Trampestierne og stierne i og omkring Mårslet
Stien fra Hovstien til Hørret Skov er
desværre ved efterårspløjningen blevet pløjet op på en mindre strækning.
Vi vil forsøge at få stien genetableret,
men dette kan nok ikke ske før markerne er høstet. D.v.s. omkring midten af august. Stien fra Langballevænget til Giber Å ved Vilhelmsborg
trænger også til mere grus, dette vil
også afvente til markerne er høstet og
forsøges udført i august. Stien langs
nordsiden af stationen bliver benyttet
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væsentligt mere siden Midtjyske Jernbaner har opsat et stort hegn langs banen så folk med adgang til og fra stationen til Langballekvarteret ikke
længere kan benytte det flisebelagte
areal langs stationen. Så vi må gå ud
fra at det fremover er kommunen eller
Midtjyske Jernbaner der vedligeholder den sti der nu er tilbage.
Stien fra vejen Ved Kirken til stien
langs Jernbanen ved Hørretvej er blevet gjort færdig.
Kommunen har lovet at beskære beplantningen langs stien fra stationen
langs jernbanen til Vilhelmsborg,
men det er endnu ikke sket.
Vi har af kommunen fået bevilget en
sti fra Eskegårdsvej til Butikstorvet.
Den forventer vi etableret i løbet af
2012. Endelig er den store sti fra
Hovstien til Langballe By blevet etableret. Og en stor og glædelig overraskelse er at Kommunen nu har etableret sti fra cykelstien langs Oddervej
ved Langballe Skole til den blinde vej
som går fra Langballe by mod nordøst
til Oddervej. Et ønske vi fremsatte
overfor kommunen for ca. 6 – 7 år siden og som nu er blevet opfyldt.
Natur og Miljø
Desværre har udvalget lagt sig selv i
dvale, så også her efterlyses nye kræfter.
Med hensyn til Hold Rent Dagen så
er har Jørgen Brandt Andersen lovet
at være tovholder på denne opgave.
Emma Søe hjælper ham, og FU ser
selvfølgelig gerne at så mange Mårsletborgere som muligt støtter op om
dette gode initiativ ved at give en
hånd med på dagen. Datoen for Hold
Rent Dagen er ikke fastlagt, men kik
på maarslet.net, her vil den blive lagt
i kalenderen.
Vi søgte om blomsterløg og fik dem
tildelt. Der var fremsat et ønske om at
plante dem i Testrup hvilket blev
imødekommet.
Flagalle
Der har foruden følgende de officielle
flagdage været flaget til Mårslet Børnefestival, konfirmationer og byfesten. Det er blevet til i alt 28 flagninger i 2011.
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Fællesrådet vil her gerne takke for
den store indsats folkene bag flagalléen yder. Også tak til Inger Larsen for
at huse traileren.
Mårslet-Bladet
Det forløbne år er gået ganske tilfredsstillende både hvad angår bladet
generelt, trykning, uddeling og økonomisk.
Det er første år at bladet alle gange er
udkommet i farver, og det forventer
vi også det gør fremover. De foregående 3 år har bladet været på i alt 360
sider pr. år, men i 2011 var det på 412
sider hvilket vi håber på det også kan
være fremover. Oplaget er p.t. på
2200 stk. men forventes at stige inden
længe med mindst 50 stk. idet det nu
uddeles til godt 2130 husstande + diverse andre uden for Mårslet, og der
bliver fortsat flere nye boliger i byen.
Det er fortsat et problem for os at få
nogen til at skrive lederen, lige som vi
mangler en journalistisk medarbejder
som kunne medvirke til at få noget
mere stof i bladet om hvad der sker i
Mårslet. Vi har masser af ideer til
hvad der kan skrives om, men vi har
ikke de fornødne ressourcer til det. Så
findes der en i Mårslet som ville hjælpe os med dette, hører vi gerne fra
vedkommende. Vi opfordrer alle de
foreninger som er i Mårslet til at bidrage med stof til bladet, idet det jo er
foreningernes blad og så bør de også
benytte bladet til at fortælle om deres
aktiviteter m.v. Vi hører også meget
gerne fra enkeltpersoner om hvad der
rører sig i og omkring Mårslet.
Den teknologiske udvikling og konkurrencen inden for trykkeribranchen
har gjort at vore udgifter til trykning
ikke som forventet de tidligere år
steg, men i stedet er faldet med ca.
20%. Men annonceindtægterne er også faldet med ca. 10%, og omkostningerne er steget en del. Takket være et
stort bidrag fra Bladets Venner og
færre trykudgifter er vi kommet ud
med et pænt positivt regnskab. Næste
års budget viser dog at det bare løber
rundt.

Hanne og Poul Erik skal have en stor
tak for det store arbejde de har gjort
med at lave bladet. Og tak til Rasmus
for uddeling af bladet og til alle andre
som har bidraget til bladet.
WEB gruppen
Webgruppen har i 2011 organiseret
sig så hvert af de 3 medlemmer fungerer som '1/3 webmaster'. Efter
gruppens mening har dette i praksis
virket fint, og årets opgaver er blevet
løst hen ad vejen uden de store problemer. I 2011 har WebGruppen ikke
lagt vægt på at have en udfarende
profil; men har satset konsoliderende,
og brugerne er blevet betjent så hurtigt og effektivt som det var været
muligt. Vi har især arbejdet med annoncørerne og på at holde dem fast i
deres reklamer på webben. FU's fortsatte 'introduktionstilbud' og muligheden for at hjælpe de annoncører der
har haft brug for det med praktiske
løsninger til små priser, ser ud til at
have virket befordrende. Der er omsat
for mere end 10.000,- kr.
Driften af webben - hos webhotellet
GigaHost - har også fungeret glimrende i 2011, med tæt på 100% oppetid.
Domænenavnet maarslet.net er overdraget fra Hans-Ole Kaae til Mårslet
Fællesråd. For god ordens skyld, har
FU udstedt en fuldmagt til WEB
gruppen til at drive hjemmesiden på
FU’s vegne.
RASK udvalget
De nye vedtægter som blev forelagt
repræsentantskabet 2011, blev med
repræsentantskabets forslag til ændringer vedtaget med stort flertal på
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 31. marts 2011. Vi håber, at
disse vedtægter kan være rammen for
Mårslet Fællesråds arbejde et pænt
stykke ud i fremtiden.
For at skabe et fundament for FU’s
arbejde har vi udarbejdet en forretningsorden. Tanken om en forretningsorden var udsprunget i arbejdet
med forslag til vedtægter. Det er ikke
alt omkring FU’s arbejdsform som
kan eller bør nedfældes i vedtægter.
Vedtægterne skaber rammene, forretningsordenen er den aftale FU indgår

MÅRSLET-bladet MARTS 2012
for det daglige arbejde. Forretningsordenen er endvidere kun bindende for
det siddende udvalg såfremt man vælger at indgå denne aftale.
Udvalget har udarbejdet en plan for
borgerinddragelse i arbejdet med helhedsplan for Mårslet.
Trafikudvalget
Første positive nyhed i året var vedtagelse af den nye busplan. Fællesrådets
første prioritet med hyppigere afgange blev ikke imødekommet af byrådet, men anden prioriteten med forskudte afgange for tog og bus blev sat
ind i bemærkningerne til forslaget om
ny kollektiv trafikplan. Dette var et
stærkt kort at spille ud i høringsfasen
for den nye busplan. Vi fik forskydning i tog- og busafgange. Fra vort
borgermøde om den nye trafikplan
blev der tilskyndet til at ændre minuttallet for afgange fra midtbyen i aftentimerne af hensyn til at man kan nå
bussen efter et kulturelt arrangement.
Også dette punkt blev imødekommet.
Måske til gene for nogen, men forhåbentlig til glæde for de fleste.
Endelig kom der gang i hastighedsdæmpningen på Tandervej. Udformningen har mødt megen kritik, men vi
stoler på at kommunen har gjort deres
yderste for at etablere den mest optimale løsning til os. Hvis der er uhensigtsmæssigheder som giver risiko for
de som færdes på strækningen, så skal
vi naturligvis have ændret løsningen.
Der er fra FU’s side arbejdet i flere år
på at få en løsning etableret, dette arbejde har vist at vedholdenhed kan
betale sig.
Fællesrådet anmodede Trafik og Veje
om, at 40 km zonen blev udvidet til
nord for baneoverskæringen. Det problematiske krydsningspunkt er blevet
fremhævet som et stort problem gentagene gange for kommunen. Vi ser
hastighedsdæmpningen som en mulighed for at reducere risiko for uheld.
Ikke den optimale løsning, men dog
et skridt på vejen. Dette forslag blev
afvist med henvisning til at der arbejdes på etablering af 40 km zone i hele
Mårslet. Offentliggørelsen af kommunikationen med kommunen afsted-

kom henvendelse fra trafikvagterne
på stedet. I fællesskab fik vi nogle
ideer til små forbedringer af forholdene som vi sendte til kommunen. Der
er endvidere kommet forslag fra borgere om opsætning af et
”Torontoanlæg” som kommunen
skulle vurdere. På et møde på stedet
sammen med kommunen fremkom en
ide med ”intelligent” signalering af at
der er fodgængere på vej til at krydse
vejen på stedet. Afklaring af situationen ved baneoverskæringen er langt
fra afsluttet. (seneste nyt efter kommunens afgørelse ca. medio januar
indsættes hvis vi får et resultat). I
pressen har der været omtale af en
strid mellem kommunen og Midtjyske
Jernbaner om stikrydsningen ved stationen. FU har skrevet til parterne
med opbakning til kommunes synspunkt om bevarelse af overgangen.
Midtjyske Jernbaner ser gerne overgangen lukket for gående og cyklister.
FU mener overgangen skal sikres så
både de svage trafikanter og lokomotivførerne føler sig trygge ved overgangen.
En anden stikrydsning som vi har kikket på, er på Langballevej. Der var
groet træer helt ud til kanten af vejen
som reducerede udsynet kraftigt. Der
er nu foretaget en beskæring som har
givet en forbedring i udsynet som et
led i kommunes vedligeholdelse.
Beder-Bering vejen er under planlægning. Mårslet Fællesråd var blandt
initiativtagerne til et brev om fremskyndelse af sagen til Borgmesteren
og Rådmanden for Teknik og Mijø
som alle fællesråd i Aarhus syd var
medunderskrivere på. Efter byrådets
beslutning i september 2011 er der
blevet sat en VVM undersøgelse i
gang. VVM undersøgelsen skal omfatte tre mulige linjeføringer, hvilket
er én mere end hvad der fremgik af
folderen som blev udarbejdet til høringen (1. offentlighedsfase). Den
tredje linjeføring ligger sydligere end
de to oprindelige, dog kun i den vestlige del af vejstrækningen. Vejens
størrelse var udmeldt som en tosporet
vej med høj fremkommelighed. Beder
-Beringvejen bliver en del af Ring 3,
som skal betjene trafikken i den sydli-
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ge del af kommunen. Udviklingen i
trafikken har fået kommunens embedsmænd til at foreslå at VVM undersøgelsen også omfatter undersøgelse for de tre linjeføringer med både
to og tre spor. I slutningen af 2013,
måske først i begyndelsen af 2014, vil
der blive fremlagt et forslag til linjeføring som vil komme til høring (2.
offentlighedsfase). I den forbindelse
planlægger kommunen afholdelse af
borgermøder, og der vil være rig mulighed for at fremkomme med synspunkter til resultatet af VVM undersøgelsen.
Vi fremsendte indsigelse på Lokalplan 882 som omhandler forlægning
af Sletvej. Det er ikke i vort postnummer dette anlægsarbejde skal udføres,
men vi fandt det rigtigst at vurdere
projektet ud fra de konsekvenser det
efter vor opfattelse kan få for trafikken i Mårslet. En del af oplægget var
at gøre afkørslen mod øst ad Ellemosevej til en højre ind, højre ud afkørsel. Dette forslag kan betyde at der i
givet fald kan komme en øget trafikbelastning af både Mårslet centrum
og forbi skolen og i Tranbjerg på vejen ned forbi Tranbjerg centret og videre ud mod Mårslet.
Arbejdet med at få udvidet af
Mustrupvej er igangsat. I første omgang er det orientering af berørte
grundejere og opkøb af jord som er i
gang. Vejen ønskes udvidet til 6,5 m,
1,5 m fortov samt 1 m rabat på strækningen fra Tandervej og ca. 300 m
mod vest. Fortovet etableres i den
sydlige side af vejen. Udføres i 20122013, altså lidt senere end vi oprindeligt havde fået fortalt.
Trafik i Aarhus 2030 har været i høring. FU indsendte høringssvar med
tilkendegivelse af at borgere i Mårslet
ser frem til løsning af flaskehalsproblemerne om morgenen på henholdsvis Chr. X’s vej og Oddervej. Samtidig påpegede vi at der er behov for
udbygning af den kollektive trafik
(busser og Letbane), samt at når en
yderligere udbygning i den nordlige
del af byen er en realitet, vil behovet
for forbedringer af fremkommeligheden nordvest og vest ud af byen øges.
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Til kommunens anlægsprogram 2012
har vi fem forslag: Kombineret fortov / sti langs Bedervej til baneoverskæringen, fortov langs Langballevej
fra Mårslet Byvej og til den nye sti,
forlængelse af eksisterende sti langs

Odderbanen helt frem til Nørrevænget, forøgelse af bredden på asfalt på
Jelshøjvej samt etablering af hvide
striber i begge sider af vejen gennem
Testrup.

Børn og unge
Spejderhuset – se indledning.
Foreningernes dag
Se indledning.

Dagplejen i Mårslet søger dagplejere
Vi søger dagplejere som har erfaring med børn i alderen 0-3 år,
og kan støtte børnene i deres udvikling
•
•
•
•
•

Er nærværende og engagerede, og kan give børnene omsorg
skabe et godt, trygt og udviklende børnemiljø
har børnevenlige rammer inde og ude
giver børnene en sund og varieret kost
er fysisk robust og har et positivt livssyn

som dagplejer åbner du dit hjem for 4 børn og deres forældre, en arbejdsplads, hvor selvstændighed og ansvarlighed er vigtig.
•
•

skabe et godt forældresamarbejde
din familie er positive indstillet til arbejdet som dagplejer.

I samarbejdet tilbyder vi gode og engagerede kollegaer
• fællesskab i legestuegruppe
• støtte, faglig vejledning og inspiration af pædagogisk leder, som følger børnenes og din
hverdag.
• ugentlig arbejdstid er 48 timer
• 7 fridage om året ud over de 6 ugers ferie
• der er mulighed for at optage egne børn under 3 år i din dagpleje
• lån af legetøj og inventar
• et introduktionskursus
• løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med FOA og KL.
• ud over personlige fradrag er det et skattefradrag på 46% til dækning af bl.a. kost og slitage på hjemmet.
Læs evt. mere om dagplejen på www.dagtilbud-aarhus.dk
Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Hanne Mikkelsen på telefon 29208381 og få mulighed for at se vores legestue samt svar på eventuelle spørgsmål.
Er dagplejen en arbejdsplads for dig, send din ansøgning snarest
muligt til
Hanne Mikkelsen,
c/o Solhuset Hørretvej 14a
8320 Mårslet
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Arbejde med helhedsplan i gang
Aarhus Kommunes Byplanafdeling er
gået i gang med forberedelserne til en
helhedsplan for Mårslet.
Første fase er at en projektgruppe bestående af embedsmænd udarbejder
forslag til afrunding af den nordlige
del af byen.
På kortet kan man se hvilke arealer
der kan indgå i analysen. Det drejer
sig om et stort område vest for
Jelshøjvej med Tranbjerggård cirka i
midten, og to cirkelrunde arealer omkring og øst for Hørretvej, ved den
nuværende bygrænse.
I en mail til Fællesrådet understreger
arkitekt Pia Stokholm Vogelius fra

Byplanafdelingen, at cirklerne på kortet ikke angiver, hvor meget der kan
byudvikles, men mere hvad forundersøgelsen som minimum inkluderer.
”Anvendelsen af arealerne forventes
at blive boligformål, eventuelt med
mulighed for at placere offentlige formål i form af fritidsaktiviteter”, skriver Pia Stokholm Vogelius.
De trafikale forhold i Mårslet bliver et
andet vigtigt element i helhedsplanen.
Men inden der kan tages fat på den
del skal placeringen af BeringBedervejen først afklares, fremgår det
af mailen til Fællesrådet. BeringBedervejen forventes nemlig at påvirke trafikken i Mårslet forskelligt, alt

efter hvordan linjeføringen bliver.
Tidsplanen for arbejdet med BeringBedervejen er at embedsmændene
frem til midten af 2013 udarbejder
forslag til VVM-redegørelse (med
vurdering af tre forskellige linjeføringer), og først midt i 2014 vil den nye
vej komme gennem den sidste behandling i byrådet.
Med andre ord vil arbejdet med helhedsplanen formentlig først kunne
afsluttes i 2014.
Hele mailen fra Pia Stokholm Vogelius kan ses på www.maarslet.net.
PerH.

De stiplede linjer angiver områder der muligvis vil blive udlagt til byggeri i den kommende helhedsplan.

Giv en
til Mårsletbladet
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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”Tillykke” Mårslet
Decembernummeret inspirerede mig
til at forfatte nærværende kommentarer. Steen Bille har sit indlæg på side
3 kommenteret de seneste fysiske og
mentale bump på den trafikale situation i Mårslet.
Lad mig citere en kendt sportskommentator fra TV-sporten, Svend
Gehrs, der udbrød under landskampen
mod Uruguay ved VM efter Michael
Laudrups dribletur: ”Det er genialt,
det dér”.
Jeg har ventet så længe på at se udmøntningen af Fællesrådets trafikudvalgs visioner på sikkerheden i Mårslets knudrede centrum. Og endelig
her sidst på året i 2011 blev drømmen
til virkelighed.
Vi har fået vores chikaner, fysiske og
mentale. Busstoppestederne er nu
fjernet fra afsidesliggende buslommer
i fred for de jagende biler. De er nu
bragt ud i trafikken til glæde for passagerer og trafikanter. Især er busstoppestedet i centrum lagt særdeles
hensigtsmæssigt med en ny placering
af skiltet lige i krydset, så Sten Billes
fartbøller, de 0,1 %, får dæmpet
”deres fartlege”. Det letter overskueligheden i krydset, når alle holder stille i alle retninger. Til gengæld får den
tidligere fodgængerovergang med
kedelige striber og lys og skiltning,
der præcist angav, hvor de bløde trafikanter ønskedes at krydse vejen nu en
ny udgave med ingen lys, ingen striber, men til gengæld med en meget
bredere passage, så fodgængerne nu
kan krydse overalt med en langt bedre
overskuelighed for både de bløde trafikanter og de ”meget hårde”, ud og
ind mellem hinanden. ”Det er genialt,
det dér”. Det var kun rent uheld, at en
såkaldt blød trafikant, en cyklist, blev
ramt umiddelbart efter ændringerne
var trådt i kraft. Jer er sikker på, at
der var mentale bump i og på vejen.

Giv en

Trafikudvalget bør følge deres tanker
til dørs. Hvorfor skal vi egentlig have
biler, busser og tog indenfor bygrænsen. Hvis vi lavede større parkeringspladser i randområderne, så kunne vi
gå dertil i fællesskab med vore medborgere, hyggesnakke og komme hinanden ved, hjælpes ved tilbagekomsten med fællesindkøbene ved at holde i hver sin hank i indkøbsposerne
og den tunge kasse øl. Har vi et køleskab med, så kan vi sammen trække
traileren i et styrket socialt fællesskab. Den forurener ikke. Den styrker
fysikken og vores sundhed.
Vi ville også være fri for at blive dyttet af, blot fordi vi holder henover de
gule striber lige ud for Super Brugsen
i begge sider. Ingen kan vel forlange,
at jeg skal gå 30m, når jeg kan nøjes
med 15m fra min parkeringsplads lige
uden for lægehuset. Jeg kan ikke se,
jeg generer de øvrige trafikanter. De
kan da bare holde ind og vente. Det
samme gælder, når jeg skal hæve i
automaten eller købe fisk. ”Tag det
dog roligt.” Trafikudvalget eller gode
skribenter på side 3 har for øvrigt aldrig nævnt noget om dette i deres
mange indlæg for at gavne trafikken i
Mårslet. Lad derfor undertegnede
lægge ud.
Man kunne også gå sammen med
sine børn til skole og slippe for de
forfærdelige køer, frem og tilbage.
Fjern dog også toget, så man kan
krydse vejen ved den genialt anlagte
sti, der munder ud lige dér, hvor så
megen nuværende trafik skal afvikles.
Fjernelsen af bussernes udledning af
sort os, ville gavne folkesundheden.
Der er ligeledes skabt større klarhed
ved passage fra Tandervej og mod
venstre ad Bedervej. Tidligere var det
svært at se, hvem der kom farende fra
Tandersiden. Nu, hvor man kun langsomt kan komme om på Bedervej, får
man da en chance for at se, hvem der

rammer én. ”Det er genialt det dér”.
Jeg ved ikke, om der så er kreeret et
mentalt bump, eller et fysisk? Der er
ingen grund til at afvikle trafik, når
man kan forsinke den! Jeg går derfor
stærkt ind for de såkaldte portoverkørsler. Nu mangler vel blot portene.
Efter at have boet i Mårslet siden
1977 er jeg glad for udviklingen.
Hvad gør det, at ambulancen eller
Brandvæsenet forsinkes nogle vigtige
sekunder eller minutter, når vi nu har
forhindret alle de uheld, Mårslet har
været præget af gennem de seneste 30
år. Jeg har ikke fejlet noget.
Fodgængerne har for længst fået det
fornøjeligt med de små brusebade, de
smukke vandpytter ved bumpene giver, når bilerne kører forbi. Snerydningen har fået bedre vilkår for at
skovle i det nye sjove bakkede terræn.
Luften er blevet renere med alle de
start-stop. ”Det er genialt, det dér”
Lad blot Trafikudvalget komme med
deres visioner også udenfor Mårslet.
Jeg har for nylig oplevet, at der var
bilister på motorvejen vest om Århus,
der kørte 120 km/t. Dér kunne trafikudvalget godt foreslå nogle bump,
eller i det mindste nogle rundkørsler.
Dét ville sænke farten for de alle fartdjævle. Lad Trafikudvalgets indflydelsessfære brede sig.
Tiltagene på trafiksaneringen i Mårslet taler sit eget sprog. ”Det er genialt, det der”. Jeg kan næsten ikke vente på de næste tiltag. Jeg vil benytte
en af Sten Billes vendinger. ”Tænk
igen, og trafikudvalget og ligesindede
kan rykke videre”! Gad vide, om Trafikudvalget ramler ind i nogle mentale bump. Dét er der fordele i, mener
Sten Bille i sit indlæg.
Clausen, Bedervej 80,
ramt af en del mentale bump,der tilsyneladende ingen ende vil tage.

til Mårsletbladet
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
94 børnehaveklassebørn indskrevet
Ved indskrivningen i januar fik vi
indskrevet 94 børn. Heraf var 2 fra
Ravnholt, som er udenfor skoledistriktet og 3 fra Brabrand, som har
søskende på skolen. Der kan stadig nå
at ske omrokeringer, og vi har sandsynligvis et par omgængere, men det
er stadig min overbevisning, at vi får
fire 0. klasser med ca. 24 elever i
hver. Det virker til at være nogle dejlige børn, som vi glæder os til at tage
imod efter sommerferien.
Skolebussen
Byrådet vedtog den 13. oktober 2011,
at der bl.a. skal spares 3,1 mio. kr. på
sammenlægning af busafgange. Økonomisk Afdeling i Børn og Unge har
de seneste måneder været i dialog
med busselskaberne om den konkrete
implementering af omlægningerne
som følge af besparelserne.
På Mårslet Skole betyder det, at busafgangen fra skolen kl. 13.45 bortfalder.
Ændringen træder i kraft fra uge 9 i
2012 – dvs. mandag den 27. februar.

Skolefesterne
Traditionen tro har vi skolefester i
ugen op til påskeferien. I år er det
onsdag den 28. marts for
0.-4.kl. og torsdag den 29. marts for
5.-9.kl. Musicalen, som opføres af
6.klassernes valghold, bygger på Kim
Larsens klassiker ”Joanna”, og de
ældste elever har valgt ”diskere og
flippere” som deres fælles tema til
festen i gymnastiksalen. Der vil igen i
år være cirkus BIG for 0. og 1.kl. og
diskotek og levende orkester til de
yngstes fest. Indbydelse og program
følger.
Forældretilfredshedsundersøgelsen
og kvalitetsrapporten
Tak til de 67,3% af forældrene, der
har brugt tid på at besvare tilfredshedsundersøgelsen både på SFO- og
skoledelen. Resultatet af begge undersøgelser kan ses på skolens hjemmeside. Generelt er der stor tilfredshed
med skolen, men de punkter, der vurderes lavest, eller hvor der har været
en negativ udvikling i forhold til den
sidste undersøgelse i 2009, er vi som
ledelse og skolebestyrelse inde og se
på, om vi kan gøre bedre.
Mere tid til den enkelte elev eller flere lærere i klassen er jo desværre et

økonomisk anliggende, som vi ikke
selv er herre over, men der er andre
områder, som vi vil gå ind og arbejde
mere målrettet med. Det har også været muligt for forældrene at skrive
kommentarer. De må ikke offentliggøres, men bliver til gengæld læst
grundigt af skolens ledelse. Vi siger
tak for de mange pæne ord, og vi tager kritikpunkterne alvorligt og overvejer, hvordan vi kan gøre det bedre.
De foregående tilfredshedsundersøgelser har været baggrund for flere af
de tiltag, vi har gjort på skolen for at
forbedre trivsel og kvalitet i undervisningen. Forældretilfredsheden er også
et vigtigt element i den kvalitetsrapport, som udarbejdes for hver enkelt
skole i Århus.
I kvalitetsrapporten kan man se, hvordan vi klarer os i forhold til gennemsnittet i Århus Kommune, og vi skal
som ledelse beskrive, hvordan vi arbejder med de udfordringer, vi har.
Skolebestyrelsen skal lave en kommentar til den samlede kvalitetsrapport, og når de har gjort det, kommer
den også på skolens hjemmeside og er
dermed tilgængelig for forældre og
andre interessenter.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
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Nyt fra
Af DIDDE BERTELSEN
Projekt om dyr
0.klasserne har arbejdet med et projekt om dyr det sidste stykke tid. De
har blandt andet lavet den gode, gamle klassiker, papmachédyr, og flere af
dem har været på bondegårdsbesøg på
Bredballegård; der var stor interesse
for alle de spændende dyr. Børnene
har også haft billeder med af kæledyr,
som blev udstillet på væggene. Det
har været et rigtig godt projektforløb,
hvor mange børn har fået skærpet interessen for dyr.
Familieæsker
Ved 2.klasserne lavede vi i starten af
februar et projekt for en flok piger,
der ikke begiver sig ind i kreaværkstedet særlig tit. De havde selv
skotøjsæsker og fotos af familien
med, og kreerede derudaf de fineste
familieæsker, til hemmeligheder, fund
fra stranden eller måske kommende
kærestebreve…
Backgammon-turnering
3.klasserne afholdte i starten af februar turnering i Backgammon. Både piger og drenge deltog, og der var i alt

20 børn med i turneringen. Den stolte
vinder blev Frederik N. fra 3.B.
Bankoaften
4.klasserne afholdte d. 10. januar deres årlige bankoaften. Rigtig mange
børn deltog i festlighederne, og de
havde en super hyggelig aften. Der
blev blandt andet udloddet dvd’er og
frosne kyllinger – nok ikke svært at
gætte, hvad der vakte størst begejstring..
FIFA-turnering
4.klasserne har også afholdt FIFAturnering, hvor børnene blev delt op i

pige- og drengehold. Der blev kæmpet på livet løs hos begge hold, ved
pigerne blev Silja kåret som vinder,
ved drengene var det Mads E.
Hemlig’- nemlig’-ture
Samme gruppe kører med temaet
”hemlig’-nemlig’-ture”, hvor 4. klassesbørnene ikke på forhånd ved, hvilken tur, de melder sig på til. I januar
måned gik turen til Kvindemuseet i
Aarhus, hvor der var udstilling om det
at være barn i gamle dage. Der var
flere opsigtsvækkende kendsgerninger, som gav rigeligt stof til eftertanke hos børnene. I februar var den heldige flok i Legeland i Brabrand, der
blev hygget og tonset rundt dagen
lang.
Foredrag
Torsdag d. 2.februar havde SFO’en
besøg af pædagogisk konsulent Erik
Hønge fra Videncenter for Pædagogisk Udvikling. Han lavede et oplæg om børneinterviews, hvilket var
vældigt relevant, idet vi i alle teams
har forældresamtaler i de kommende
måneder. Han talte blandt andet om
perspektivbytte, det at kunne forlade
sin egen forståelse af verdenen til fordel for barnets forståelse. Vi håber, at
vi efterfølgende vil kunne lave endnu
bedre interviews af de kære børn, til
brug ved de samtaler, vi glæder os til
at have med jer forældre.
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Mårslet Skoles Venner overvejer sin fremtid
For tre år siden var Mårslet Skoles
Venner ved at dreje nøglen om, fordi
der ikke var medlemmer i bestyrelsen.
Til gengæld var der masser af medlemmer af foreningen –altså masser af
forældre, som betalte de 95 kroner,
det koster om året at støtte foreningens arbejde. I dag står vi i den omvendte situation. Vi har en bestyrelse,
som lægger frivillige timer i foreningens arbejde men ganske få betalende
medlemmer.
Fejl i postgangen
I sensommeren skete der af uforklarlige årsager en fejl i vores postgang,
hvor der skulle have været delt sedler
ud til alle elever –som det er blevet
gjort i 40 år. I december opdagede vi,
at der kun var omkring 30 betalende
medlemmer –og at forklaringen meget vel kunne være, at mange elever
ikke havde fået brevet eller folderen
med hjem.
Derfor fik de folderen med hjem i
tasken kort efter nytår –og en besked
på ForældreIntra - men det har desværre ikke affødt meget mere end 20
nye indbetalinger. For få år siden havde foreningen over 200 medlemmer –
altså taler vi om en nedgang på 75
procent.

Uden penge –ingen aktiviteter
Det fineste formål i Mårslet Skoles
Venner er at dele de penge ud, vi får
ind i kontingent til ekstraordinære
aktiviteter med eleverne i undervisningen. Så når der ingen penge er,
giver det ikke meget mening at have
foreningen.
Så når der er bestyrelsesmøde i Mårslet Skoles Venner i marts, er det
øverste punkt på dagsordenen, hvordan vores fremtid ser ud. Vil vi blive
ved med at lægge energi i arbejdet,
eller skal vi lade foreningen ånde ud,
når de sidste penge på kontoen er delt
ud?
Du kan nå det endnu
Er din husstand én af dem, der ikke
har fået betalt kontingentet for dette
skoleår, kan det nås endnu. Det kan
ske via netbank på registreringsnummer 1551, kontonummer 3196364.
Og det koster 95 kroner pr. husstand.
Kig også forbi vores hjemmeside
www. mårsletskolesvennder.dk hvis
du vil læse mere om, hvem vi er, og
hvad vi laver.

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.
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12.
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aarhus.dk

Telefon: 87139640
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Bodil Skytt Hvid
bohv@aarhus.dk
Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk
Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk
SFO leder
Kirsten Villadsen
kvil@aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen
Ungdomsskolen
Værestedet Flash
Skolebestyrelsen
Formand:
Rikke Lysholm
Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
maarsletskolesvenner@hotmail.dk
Redaktion af Skolesiderne
Jacob Steen
jacob.steen@hotmail.com
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Mårslet Fritidsklub og legeplads Midgaard
Ny ledelses struktur.
På fritidsområdet i Mårslet som her
inkluderer, Mårslet Fritidsklub og
legeplads Midgaard er der pr.1.1.2012
lavet ny ledelses struktur. Ledelsesteamet består af Kirsten Sønderby,
leder og Annie Winter afd. leder.
Nye fritidstilbud i Mårslet.
Alt sammen er tanker der går i retning
af, at det ” måske” kan løses på den
måde der er skitseret nedenfor. Vi
ønsker i vores overvejelser at inddrage og være i proces med børn og unge, og håbe på god feedback og nye
ideer som kan implementeres i et nyt
tilbud.
Noget af det vi satser på, er forsat at
tilbyde et trygt og udviklende fritidstilbud til vores børn og unge fra 5.kl
til og med 18 år (20 år). Vi vil gerne
blive endnu bedre til at arbejde med
inklusion af børn/unge med handicap,
og udsatte børn og Unge. Vi vil gerne
være en by, hvor de unge kan få mulighed for at være ”UNG I MÅRSLET” inden det går løs i Århus.
Så nogle af de udfordringer vi står
overfor er:
•
•
•

Hvordan skaber vi et ligeligt
tilbud for børn fra 5-7 klasse?
Hvordan tager vi særligt højde
for børn og unge med særlige
behov og udsatte børn og unge?
Hvordan skaber vi et ungetil-

•

bud for de unge fra 8 kl. til og
med 18 år.
Hvordan involverer vi de unge
i opbygning af et nyt ungetilbud i Mårslet?

Legeplads Midgaard.
Tanken er, at børn fra 5 og 6 klasse
skal være i betalt klubtilbud på Midgaard. Vi ønsker at sikre børnenes
venskaber, og give dem mulighed for
forsat at udvikle lege og legerelationer i et trygt og spændende miljø med
engagerede voksne. På den måde undgår vi, at dele de børn der ønsker et
fritidstilbud i enten klub eller på legeplads. Vi hjælper dem derimod med
at skabe et sted, hvor deres netværk til
jævnaldrende kan udbygges. I dette
miljø har vi også gode muligheder for
at inkludere børn med særlige behov
og udsatte børn.
Det er også vigtigt at understrege, at
legeplads Midgaard forsat er en legeplads for byens institutioner, forældre,
børn og grupper der benytter legepladsens mange formål.
Mårslet Fritidsklub.
I klubben vil vi gerne lave et betalt
klubtilbud for 7 klasser. Her ved vi,
der skal gøres et stort arbejde for at 7.
klasserne kan have lyst til at mødes.
Fordomme skal nedbrydes og nye
normer for samvær med deres jævnaldrende skal etableres. Der er pt. 78
kommende 7 klasser, og det kunne jo

tegne til at blive et tilbud, som de
”bare må være en del af ”. Tilbuddet
vil bl.a. rumme aftenklub en gang om
ugen. Sport, musik, IT og kreativudfoldelse vil også blive en del af hverdagen.
Men her vil vi også gerne i snak med
de kommende 7. Klasser, så vi kan
høre hvilke ideer de har.
Mårslet Fritidsklub skal også huse
de unge. Et klubtilbud fra 8.kl til og
med 18 år (20 år for unge med særlige behov).
Vi ønsker i et samarbejde med de unge i Mårslet, at være med til at etablere ”DERES STED”- det sted hvor de
bl.a. synes det er fedt at ”hænge ud”
med andre unge, et neutralt mødested
for byens unge i klubben, et sted hvor
de kan udfolde sig kreativt, musisk,
med IT osv…..
Vi er også i gang med at tænke ungdomsskolen ind i dette tilbud.
Tanken er at vi pr.1.8.2012 søsætter
vores nye tilbud. For de unges vedkommende, vil vi gerne i gang inden
sommerferien.
Info.
Der vil i de kommende udgivelser af
Mårslet bladet kunne følges med i
ny tænknin gen ind en for klu b/
legeplads området. Ligesom der også
kan rettes henvendelse til klub/
legepladsleder Kirsten Sønderby på
mobil 51576600.

Mårslet Fritidsklub og Midgaard
inviterede 6 og 7 klasser i Mårslet til Party-party
Jeg var til fest i flash. Det var sjovt.
Michael, René og David fra deres
respektive klubber, Maarslet Fritids
klub og Midgården, de arrangerede en
fed fest for sjette og syvende klasserne. Vi kom klokken otte hvor, Dj
Koch entertainment havde stillet op

med lys og musik, og gjorde deres til
at festen skulle blive super. Vi var
omkring 95 unge til festen, så der var
rig mulighed til at fyre den af, på
tværs af klaserne. I baren var der et
stort sortiment, af slik og sodavand,
som man kunne købe hvis man havde

penge med. Festen startede klokken
19,30 og sluttede 23,00. Jeg håber at
der i fremtiden vil komme flere af
disse gode fester, for de unge i
Maarslet. Så vi kan mødes lidt oftere
Mads Gregor 7.c

Generalforsamling Mårslet Vandværk
Mårslet Vandværk a.m.b.a afholder generalforsamling
i Mårslet borgerhus d. 20. marts kl. 19.30.
Dagsorden i følge vedtægterne
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AKTIVITETER I MARTS 2012
Sundhedsklinikken og fysioterapien er åbne. Mød dit
brugerråd og de frivillige. Besøg en beboer i en nyrenoverede ældrebolig. Besøg Genbrugsen og høre om de
mange aktivitetsmuligheder på stedet.
Alle er hjertelig velkomne!

Torsdag d. 1. marts kl. 11.30:
”Tag selv bord”
Pris 50 kr.
Tirsdag d. 6. marts:
Indkøbstur (husk tilmelding)
Onsdag d. 1. marts kl. 14.00:
Gudstjeneste

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

Søndag d. 11. marts kl. 14.00:
Banko

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

Onsdag d. 14. marts kl.14.00:
Syng med Uffe Torp

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

Mandag d. 26. marts kl.14.00:
Rejsebilleder fra Argentina og Brasilien ved Irene
Hellvik.
Onsdag d. 28. marts kl.14.00-16.00: Lokalcenterdag.
Kom og lær dit lokalcenter bedre at kende. Fælleskaffe
og musik fra kl. 14.00-14.30. Caféen stiller med smagsprøver og information om ’Tag-mad-med-hjem’.

Sundhedsklinikkens åbningstid:
Torsdag kl. 9.00-14.00
Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9
Tlf.: 8713 4432

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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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn marts 2012

Kampen om status
Vi oplever mange statusskift i vores
liv. Der er mange oppe - og nedture.
Som unge stræber vi efter højstatus,
anseelse og agtelse. Højstatus har noget med magt at gøre, at man magter
tilværelsen, har kontrol over sit liv og
har magt over andre. Højstatus har
også noget at gøre med, at man er
omgæret af ære og respekt.

Den ydmygende lavstatus
Men vi har også alle på den ene eller
anden måde befundet os i en lavstatuspostition. Vi har alle været børn og
dengang blev vi ikke altid taget alvorligt. Mange kender til det ubehag at
blive desavoueret på arbejdet eller
ligefrem fyret fra sit job. Måske er
man blevet skilt og føler sig mislykket. Eller sygdom har ramt en, og
man er pludselig sat fra bestilling.
Eller man pensioneres og føler sig
udrangeret. Lavstatus har med magtesløshed at gøre. Man har ikke mere
kontrol over sit liv. Man har mistet
anseelse og værdi.

Statusræs og værdier
Statusræset, som vi ikke kan unddrage os, er en daglig kamp. Hele tiden
justeres hierarkierne og rangordningerne. Der er en stadig kamp om at
finde sin plads på ny – enten man nu
stræbsom er på vej op, eller man nødtvunget skal finde sin plads på et trin
længere nede på stigen. Når denne
kamp er livet om at gøre, er det, fordi
den handler om værdier. Det forudsættes jo, at det er negativt at være
nederst på rangstigen og positivt at
være øverst på rangstigen. Derfor
kæmpes der så hårdt.

Gud er anderledes

Men hos Gud er det anderledes. Her
gælder nogle andre værdier. Gud
sendte sin søn til verden for at vise sin
solidaritet med de afmægtige, de fattige, med alle, der ikke kan finde rundt
i livet, alle os, der gør lavstatuserfaringer og undertiden agtes ringe. Igen
og igen sprænger Jesus tanken om
rangordning og hierarkier. Jesus præsenterer en helt ny vision om fællesskab, lige-værdighed og kærlighed.
Og han gør det ved at vende op og
ned på værdierne. For eksempel sagde
han til sine disciple: ”Hvis I ikke bliver som et lille barn kommer I slet
ikke ind i Himmerige.”
Altså, de skulle ikke jage kvinderne
og børnene væk. Børn og kvinder var
lavstatuspersoner dengang, men Jesus
gør dem ligeværdige med mændene.
Han tog børnene i sin favn og velsignede dem. Den historie hører vi hver
gang, der er dåb.

Tjeneste for andre
Tænk på dengang Jesus, mesteren/
herren, fuldstændig overraskende
skærtorsdag aften gjorde sig til kvinde/ slave/ tjener ved at vaske disciplenes fødder. I denne symbolhandling
ophøjede han den kærlige, tjenende
handling til det største. Det, der ansås
for at være vanærende og uværdigt
fremholdt han som det egentlige gode
– livet i tjeneste for andre.
Eller husker I dengang disciplene var
kommet i strid om hvem af dem, der
var den største og derfor kunne regne
med at få de fine pladser i himmeriget
ved siden af Jesus ved det himmelske
måltid. De skændtes om ære og status, som vi mennesker nu gør i denne
verden. Men Jesus irettesatte dem og
sagde, at den første og største er den,
der tjener andre og ikke den, der sid-

der til højbords.

Livets performance
Altså den, der i verdens øjne (og måske også i egne øjne) ikke regnes for
noget, har i Guds øjne høj status. Jesus accepterede ikke de skel, der var i
samfundet. Det betød, at alle de uperfekte, fortvivlede, syge, mag-tesløse,
gamle og skrøbelige, alle uden social
anerkendelse og ære fik plads i gudsrige, i Jesu favn, i det fællesskab han
skabte. Jesus demonstrerede Guds
godhed og gavmildhed i ord og handling – han opførte en livets performance.

Troen alene
Statusræset, vort hæsblæsende
præstationsjag, vor idelige stræben
efter perfektion og vor stædige krav
om en retfærdig løn – alt det er suspenderet i vort forhold til Gud. Her
får vi ikke løn som fortjent, gudskelov, vi får meget mere – og vi må så
finde os i, at det gør de andre altså
også.
Hos Gud spiller status, kvalifikationer, kompetencer, viden, gode
gerninger ingen rolle. Kun troen har
betydning. Tro og du skal få. Guds
velsignelse får du gratis, så rank din
ryg, tjen din næste, hold op med at
sammenligne dig med de andre. Vær
glad og elsk dit medmenneske.
Sognepræst Hanne Davidsen
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Børne-Bamse gudstjeneste
Tirsdag den 6. marts
kl. 17.00
Gudstjenesten er målrettet børn i alderen 2-5 år, men alle er velkommen
til at komme og få en hyggelig stund i
kirken.
Mette Maria Kristensen fortæller om
den gang Jesus gik på vandet. Fortællingen er fri og i et sprog, som børn
kan forstå. Børnenes medbragte dukker og bamser inddrages i fortællingen.
Gudstjenestens form er afslappet og
på de mindste børns præmisser.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Sognehuset.
Pris: 20 kr. for voksne og
10 kr. for børn

Kirketider
Marts 2012
LØRDAG d. 3. mar. kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 4. mar. kl. 10.00
2. s. i fasten
Mark 9,14-29
Mette Maria Kristensen
TIRSDAG d. 6. mar. kl. 17.00
Børne Bamse gudstjeneste
Om Jesus der gik på vandet
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 11. mar. kl. 10.00
3. s. i fasten
Joh 8,42-51
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 11. mar. kl. 16.00
Ungdomsgudstjeneste
Tema: Glæde
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 18. mar. kl. 11.30
Midfaste søndag
Joh 6,24-37
Jette Rosenberg Christensen
SØNDAG d. 25. mar. kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Luk 1,46-55
Mette Maria Kristensen

Mandagscaféen

FREDAG d. 30. mar. kl. 10.00
Påskespil
Opførelse for 0. kl. og 1.kl.
Hanne Davidsen
FREDAG d. 30. mar. kl. 11.00
Påskespil
Opførelse for 2. kl. og 3. kl.
Hanne Davidsen
April 2012
SØNDAG d. 1. april kl. 10.00
Hanne Davidsen
TORSDAG d. 5. april kl. 19.30
Mette Maria Kristensen
FREDAG d. 6. april kl. 10.00
Liturgisk gudstjeneste
med russisk kor
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 8. april kl. 10.00
Hanne Davidsen
MANDAG d. 9. april kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 15. april kl. 9.00
Jette Rosenberg Christiansen
SØNDAG d. 22. april kl. 10.00
Familiegudstjeneste og minikonfirmandafslutning
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 29. april kl. 10.00
Konfirmation 7.a
Hanne Davidsen

TORSDAG d. 29. mar. kl. 15.00
Påskespil
Åben forestilling
Hanne Davidsen

er åben den 2. mandag hver
måned i Sognehuset fra kl. 9.30 11.00. Her serveres der frisklavet kaffe, te og rundstykker.

Kirkebil

Kildevang

Caféen byder også på en hyggelig
snak i uforpligtende samvær med andre fra Mårslet.

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.

Onsdag d. 7. marts kl. 14.30

Og så er det tilmed helt gratis!

Ring til Else Svendsen senest fredag kl. 8.30 på tlf. 2692 6701.

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-bladet MARTS 2012

Ungdomsgudstjeneste
Søndag d. 11. marts
kl. 16.00
Tema: Glæde
Lovsangsbandet Break Free medvirker i den anderledes og mere afslappede gudstjeneste. Der vil være
fællessange ledet af Break Free, bøn
og en kort prædiken. Nogle af konfirmanderne vil medvirke i gudstjenesten
enten ved at læse op eller i kraft af de
kortfilm, som de har lavet i ugen op
til gudstjenesten.

Sogneindsamling
Søndag d. 4. marts 2012
kl. 10.00 i
Mårslet Sognehus
Meld dig som indsamler på
tlf. 8629 0629 / 4011 0175
eller på e-mail:
k.lunderskov@gmail.com.
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Møde om konfirmation for
forældre og konfirmander
Vi indbyder til en aften om de tilstundende konfirmationer.
Møderne er for både forældre og
konfirmander, og de afholdes i kirken begge dage kl. 19.00 – ca.
21.00.
Mødet for 7.b og 7.c holdes tirsdag
den 27. marts
(Mette Maria Kristensen)

Kom og vær med til en anderledes
gudstjeneste med rytmisk musik og
sang!

Mødet for 7.a og 7.d holdes onsdag
den 28. marts
(Hanne Davidsen)

Aftnernes indhold er:
Mette Maria Kristensen
1. Oplæg om konfirmationens betydning.

Påskespil
Nu er det snart påske og dermed tid
for årets påskespil. Forårets minikonfirmander fra 3.c og 3.d er skuespillere og kirkens korskole bidrager med
det musikalske under ledelse af organist Pia Labohn.

torsdag den 29. marts kl. 15.00, hvor
familie, venner, og alle der har lyst, er
velkomne.

2. Gennemgang af konfirmationens
forløb.
3. Praktiske forhold omkring konfirmationen.
4. orientering om undervisningen
ved præst og konfirmander.
Undervejs vil der blive en lille pause, hvor der serveres lidt vin/cider/
vand, kransekage/chokolade og vindruer.
Vi ser frem til nogle hyggelige aftner!

Foto: Jørgen Lauritsen
Påskespillet er et tilbud til skolens
mindste klasser, som kan se forestillingen fredag den 30. marts 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 der en åben forestilling,

Foto: Jørgen Lauritsen

Sognepræst Hanne Davidsen
Sognemedhjælper Mette Bugge
Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen
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Studiedage 2012
Køn - Kirke - Kristendom
Som tidligere annonceret indbyder
Mårslet menighedsråd sammen med
Tiset, Tranbjerg og Astrups menighedsråd til studiedage.
Denne gang er temaet det stærkt omdiskuterede forhold mellem køn, kirke
og kristendom.
Alle studiedage afholdes på lørdage
fra kl. 9.30-12.00. De 2 sidste studiedage er i marts og er beskrevet her.
Program:

Lektor Else Marie Wiberg:
Udviklingshistorisk
belysning af synet på kvinden
Nogle vil hævde, at synet på kvinder
altid har været det samme gennem
kristendommens historie: At kvinder
altid har været anset som andenrangsmennesker, sekundære i forhold
til manden, den egentlige gudsskabning.
Men man kan med mindst lige så stor
ret hævde, at synet på kvinder har
været forskelligt til forskellige tider.
Ja, at der måske altid
har været parallelle syn på kvinder
såvel som mænd.
I dette foredrag vil vi foretage nogle
forskellige nedslag i historien, idet
synet på kvinders rolle i kirken som
institution (herunder præsteembedet)
vil spille den centrale rolle.
Foredraget holdes 10. marts i Tulstrup
på Østergård hos Mette Bjerglund
Andersen, Østergårdsvej 171.

Valgmenighedspræst og

phd-stipendiat Benedikte
Hammer Præstholm:

Statistik
Kirkelig statistik for Mårslet Sogn,
Aarhus Kommune 2011

Det moderne syn på kønnet
og kirkens respons
Danskernes opfattelse af køn, seksualitet og samliv har i århund-reder været præget af bibel og kristendom.
Indenfor de seneste 150 år er der dog
sket markante ændringer i vores syn
på, hvordan man kan være mand og
kvinde, og det har fået betydning for
dansk teologi.
I foredraget vil vi se på, hvordan teologi og kirkeliv har reageret på disse
forandringer, bl.a. i diskus-sionen om
de kvindelige præster og i den nutidige debat om vielse af par af samme
køn.
Foredragsholderen vil komme med sit
bud på, hvad folkekirken kan tilbyde
homoseksuelle og lægge op til en mere generel samtale om forholdet mellem teologi og kultur.
Foredraget holdes den 24. marts i
Tranbjerg sognegård, Kirketorvet 2.

Antal 2011

Fødte
Døbte

Navngivne
Døde
Jordfæstelser
Bisættelser
Vielser
Kirkelig velsignelse
af ægteskab
Konfirmerede

59
64
(heraf 11 dåb
af tidl. navngivne)

15
35
6
24
10
5

76

Minikonfirmander
Forår 2011 (2 hold)

Pris: 75 kr. for alle fire studiedage
eller 25 kr. pr. gang. Inkluderer formiddagskaffe.
Betaling og tilmelding skal ved første
studiedag.

Sognepræst Hanne Davidsen

Efterår 2011 (2 hold)
Udtrædelser af folkekirken
Optagelser/
genoptagelser i folkekirken

31
34
12

2

Navneændringer

14

Navneændringer på
bryllupsdagen

18

32
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Digteraften med
Søren Ulrik Thomsen
onsdag den 7. marts kl. 19.30 i Mårslet Sognehus
digte fra en mand midt i livet, der kigger tilbage på levet liv og tab og frem
med nysgerrighed fra det sted i livet,
han er.
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Mårslet
Hyggeklub
Leonora Christine,
fra kongedatter til jammer
Torsdag d. 8. marts
kl. 14.00

Digtsamlingen blev meget rost og har
vel været hans største succes siden
digtsamlingen Det værste og det bedste (2002), der blev hans folkelige
gennembrud.

Søren Ulrik Thomsen
I 2011 udkom hans digtsamling Rystet
Spejl. Den er blevet beskrevet som

Aftenen i Mårslet bliver helliget forfatterens oplæsning af digte fra Rystet
Spejl efterfulgt af samtale med publikum om temaer som tiden, erindringen og døden.

Levende og medrivende fortæller
Lisbeth Weitemeyer om skæbner i
danmarkshistorien. Hun medbringer
rekvisitter, der bringer os ind i historien.

Entre: 50 kr. inkl. kaffe/the med brød

Sammen skal vi på rejse gennem de
store følelsers fortælling med nidkært menneskesyn, had og afmagt,
sorg og fortvivlelse.

Arrangører: Litteraturkredsen 8320 og
Aktivitetsudvalget under Mårslet Menighedsråd.

Sognehuset, Obstrupvej 4A.
Gratis adgang men husk 25 kr. til
kaffe og hjemmebag!

Licitation på udvidelsen af Sognehuset
En arbejdsgruppe nedsat af Mårslet
Menighedsråd har igennem nogen tid
arbejdet ret så ihærdigt på at føre planerne om en udvidelse af sognehuset
ud i livet.
Efter at have modtaget mange gode
ideer og konstruktive forslag ved det
åbne menighedsmøde i november
2010, gik gruppen i gang med at indhente ideer og erfaringer fra andre
sogne samt en opstilling af egne behov og ønsker.
Herefter tog man kontakt til 3 arkitektfirmaer, der alle vederlagsfrit lavede en meget foreløbig skitse for
udvidelsen.
På grundlag af dette arbejde blev ar-

kitekt MAA Benny Andersen, Malling, valgt til at forestå udvidelsen i
samarbejde med ingeniørfirmaet Ivar
Lykke Christensen AS, Højbjerg/
Odder, repræsenteret ved ingeniør
Claus Peter Nielsen.
Udvidelsen vil blive på ca. 200 m2 og
omfatter bl. a. et mødelokale/undervisningslokale, et præstekontor, et
kreativt værksted, en forbedring af
kontor- og personalelokaler, mere
depotplads samt en udvidelse af det
bestående køkken.
Den 16. januar blev der afholdt licitation, hvor 5 firmaer gav tilbud på udvidelsen som hovedentreprise. Resultatet blev, at arbejdet er blevet overdraget tømrer- og snedkerfirmaet Tra-

num & Jørgensen, Odder.
Det er planen, at det udvendige arbejde skal gå i gang, så snart frosten er
af jorden, hvorimod det indvendige
arbejde først indledes senere.

Sognehuset vil på
grund af byggeri være
lukket for alle aktiviteter i perioden 7/5 –
30/9 2012.
På vegne af byggeudvalget
Knud Lunderskov
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Påskemåltidet
Påskens følelser!
Kom igen til et dejligt påskemåltid – for 7. år i træk!
fredag 23. marts kl. 17.30 i Mårslet sognehus, Obstrupvej 4A
Temaet for årets påskefest er:

Deltagerne opfordres til at bidrage
med musikalske indslag, muntre historier eller erindringer om påskelege og påsketraditioner.

DE FIRE GRUNDFØLELSER
– vrede, angst, sorg og glæde.
Alle disse grundlæggende følelser
gennemspilles i påskens begivenheder. Disse fire følelser vil vi på
forskellige vis komme ind på i løbet
af aftenen.
Vi indbyder lokale kunstnere til at
pryde væggene i sognehuset med malerier, der afspejler de fire grundfølelser.

Aftenens program:
Indtagelse af et pragtfuldt påskemåltid.
Musikalsk underholdning ved pianist
og organist Pia Labohn og kirkesanger Lisbeth Frandsen, der finder
påskens følelser frem i musik og
sang.
Maling af fire malerier, der udtrykker
de fire grundfølelser – er opgave for
deltagerne.
Gode og muntre fællessange.

Menuen:
De gode kokke fra sidste år, Susanne
Lunderskov og Jette Christoffersen,
laver igen i år maden.

Max. deltagere: 60 stk. – så det er
først-til-mølle-princippet, der gælder.
(PS: Pia Labohn, Lisbeth Frandsen og
Kirsten Berg har netop udgivet
CD’en Toner fra Himlen, som er fuld
af gode og glade sange; den kan købes denne aften for 100 kr.)

Menuen kan ses på kirkens hjemmeside.
http://maarslet-kirke.dk

Aktivitetsudvalget

Man medbringer selv drikkevarer!

Tilmelding:
Senest tilmelding fredag den 16.
marts. Man melder sig til og betaler
samtidig enten hos:
Sognepræst Hanne Davidsen,
Obstrupvej 4,
(tlf. 86 29 02 34)
eller hos kordegn Henny Margrethe
Bauning, kirkekontoret, Obstrupvej
4A (tlf. 86 29 34 40), træffes tirsdag
og onsdag mellem 9.00 og 13.00.
Giv besked ved tilmeldingen, om du
er vegetar.

Billetsalget begynder
tirsdag d. 6. marts.
Pris: 150 kr.

Påskefortælling.

Besøg af russisk kor
Ved gudstjenesten langfredag den 6.
april kl.10.00 medvirker det russiske
ensemble VOLGA-NEVA fra Sct.
Petersborg. (4 korister + 1 koordinator).
I den forbindelse søger vi nogle, der
har mulighed for en enkelt nat at have
en eller flere korister til at overnatte.

Opholdet i Mårslet vil være som følger:
Ankomst Mårslet torsdag aften, indvartering og øve i Mårslet kirke.
Fredag morgen:
Morgenmad hos værterne, hvorefter
koret skal medvirke ved gudstjenesten kl. 10.00. Efter guds-

tjenesten spiser koret i præstgården.
Derfra tager gæsterne toget fra Mårslet.
Har man mulighed for at være vært,
skal man kontakte sognepræst Hanne
Davidsen på tlf.:86 29 02 34 eller på
mail: hd@maarslet-kirke.dk
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Heldagstur til Nationalpark Thy
Mårslet Hyggeklubs traditionsrige og
sidste arrangement før sommerferien
bliver i år en heldagsudflugt op til det
nordvestligste hjørne af Danmark, til
Nationalpark Thy
torsdag den 10. maj.
Turen starter præcis kl. 7.00 fra sognehuset, Obstrupvej 4. Bemærk at
der ikke er påstigning ved Kildevang.
Vi kører med stor moderne turistbus
til Hobro og videre over Skive til
Mors. Undervejs, ca. kl. 8.30, serveres der kaffe og rundstykker.
Fra det nordligste punkt på Mors, ved
Feggeklit, sejler vi de få minutter
over Feggesund til Thy og kører til
Hanstholm, hvor vores guide stiger
på.
Så går turen gennem det særprægede
landskab, Nationalpark Thy, der
strækker sig fra Hanstholm i nord til
Agger i syd. Når vi omkring middagstid kommer til Stenbjerg, er der
dækket op til frokost på kroen.
Vi kører videre mod syd til Agger

Tange og en lille kort sejltur over
Thyborøn Kanal til Harboøre og mod
Lemvig, som er næste stop.

Tilmelding ved Hyggeklubbens arrangement torsdag den 8. marts, kl.
14.00 -16.00 i sognehuset og herefter
ved henvendelse til:

På Nørre Vinkel Hotel er der dækket
op til middag. Hotellet er oprindelig
en gammel storgård fra 1841, og er
igennem årene blevet restaureret og
udbygget – sidst i 1989, men hele
tiden med skyldig hensyntagen til de
oprindelige rammer og falder helt i
pagt med de smukke omgivelser.

Else Svendsen tlf.: 8693 6038
else.svendsen@gmail.com eller
Olga Nielsen tlf.: 8629 0470

Herefter hjemkørsel med ankomst til
Mårslet omkring kl. 21.00.
Turen koster 600 kr. og indbefatter:
•
Bustransport
•
Guide i Nationalpark Thy
•
Frokost på Stenbjerg Kro
•
2 x sejlture
•
Middag på Nørre Vinkel Hotel
i Lemvig
Drikkevarer er ikke inkluderet.

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

Sognehuset, mandag
kl. 16.15-17.30.
Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge,
tlf. 8629 5002
Mette Nørgaard Pedersen,
tlf. 8629 7155

Anders Kristoffersen,
tlf. 8628 9965
René Lunderskov,
tlf. 8621 2186

Ørnereden
er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4.- 7. klasse.

er for alle børn fra BH klasse til og
med 3. klasse.

Sognehuset, mandag
kl. 19.00 - 20.30.

Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter.

Program kan fås i sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:

Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.
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Indremission
marts 2012

Sognepræsterne
Hanne Davidsen
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk

Onsdag den 14. marts kl. 19.30
får vi besøg af Lea Braüner Christensen, der fortæller om sit ophold på børnehjemmet CIFEA i Honduras. Lea er
udsendt som volontør gennem organisationen Impact, og arbejder frivilligt
på børnehjemmet fra september 2011 til
februar 2012.
Lea skriver:
Honduras er verdens mest kriminelle og
et af verdens fattigste lande. Hundredevis af mennesker bor på gaden, hvor
hver dag er en kamp for overlevelse.
Nogle få børn er så velsignede, at de får
en ny start på et børnehjem - dette gælder for de 28 børn og unge mennesker,
som bor på CIFEA.
CIFEA, eller Centro Integral Fe, Esperanza y Amor (Tro, Håb og Kærlighed)
er et familiebørnehjem, startet og ledet
af det honduranske ægtepar Isaac og
Olga Bonilla. Parret har taget de 28
børn til sig som deres egne, og er nu
Mamí og Papí på stedet.
Fremvisningen i Mårslet sognehus vil
omhandle nogle af de problemer, Honduras og dets befolkning står overfor.
Det vil omhandle forventningerne til at
rejse ud som volontør. Mødet med kulturchokket. Drømmene og vi-sionerne
for arbejdet på børne-hjemmet. Kampene og sejrene. Kort sagt en fortælling
fra mit livs største eventyr.
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet sognehus og alle er meget velkomne.

Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12.00 - 13.00 samt
torsdag kl. 16.00 - 17.00
Mandag er fridag.
Mette Maria Kristensen
Balagervej 13
8260 Viby J.
Tlf. 2446 4882
mmk@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
kl. 12.00 - 13.00
Mandag er fridag

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

Menighedsrådet
Der afholdes menighedsrådsmøde i
Sognehuset, Obstrupvej 4A
Onsdag d. 21. marts kl. 19.00
Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne.

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag
kl. 9.00 - 16.00.
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.

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 4A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
ellers henvises til sognepræsten på
Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk
KIRKETJENER
Stillingen vakant
Telefontid kl. 8.00 - 8.30
Tlf. 2692 6701
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 marts
redigeres af
Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt
UDLEJNING AF HALHUSET
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 e-mail.
Nøgler lånes af den HalHusansvarlige
(Kent Pedersen tlf. 20307350).
Kaffe, øl og vand købes i HalHuset (når kiosken er åben).
TMG - Hovedbestyrelsen

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
Ole Gade
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
86 29 80 51
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
ole@peektraffic.dk
bille1113@hotmail.com
knud.else@live.dk
hb@melindascandinavia.dk
krusejacobsen@gmail.com
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Årets loppemarked bliver den 2. Juni
Du kan lige så godt nu sætte X i kalenderen ved den 29. maj og 2. juni.
Hvor der henholdsvis er indsamling
til loppemarked og selve loppemarkedet.
De mange helligdage i foråret kan
passende bruges til at rydde op og
sortere lidt fra til Loppemarkedet.
Så derfor smid ikke ting væk som
andre kan få glæde af, men gem dem
til Loppemarkedet. Har du nogle gode
ting som du ikke har mulighed for at
opbevare så længe, har vi begrænset
mulighed for at opbevare dem for dig.
Vi forventer at dem som plejer at
hjælpe til, også vil gøre det igen i år,
men vi har behov for nye og flere
kræfter som er meget velkomne.
Markedsføringen af loppemarkedet er
en vigtig del for få trukket kunder til,

så hvis der ville være en eller flere
som kunne tænke sig at stå for dette
hører vi meget gerne fra dem. Eller
vil du melde dig som indsamler, opstiller, sælger, oprydder eller bare
hjælpe til med noget, så hører vi gerne fra dig.
Indtægten fra Loppemarkedet er en
nødvendig indtægt for Håndboldafdelingen for at holde kontingentet på et
acceptabelt niveau, og for at kunne
støtte ungdomsarbejdet. Indtægterne
fra Loppemarkedet gør bl.a. at vi kan
yde støtte til at sende børn og unge til
div. stævner og kurser.
Det er f.eks. 5. år i træk at vi sender
børn og trænere til Gråsten Cup, hvor
vi deltager med ca. 90 børn og 20 frivillige ledere. Takket være et tilskud

på ca. 250 kr. pr. barn kan vi holde
forældrebetalingen for dette gode arrangement på et overkommeligt niveau. Børnene oplever turen som en
rigtig god oplevelse, hvor der køres i
2 store busser med ophold hos Mc
Donald i Rødekro, hvor aftensmaden
indtages. Stævnet foregår fra fredag
til søndag, med kampe, diskotek, badeland og råhygge. En rigtig god oplevelse som vore spillere med stor
begejstring ser frem til. Så er du forældre til børn som deltager i årets
stævne, eller tidligere eller fremtidige
stævner, er du meget velkommen til
at give en hjælpende hånd med, enten
ved Loppemarkedet eller på anden
vis.

Loppemarkedsgruppen:
Flemming
29901665
banevej8@gmail.com

Mads
20130991
ovesdal25@profibermail.dk

Jacob
21798995
jacoblind@profibermail.dk
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Motion

Et mødested for 438 mårslettere
Act-træning
Med den aktivitet, der er i centret, er
det vigtigt at holde instruktørsiden
godt kørende. Det gør vi bl.a. ved at
uddanne yderligere to fitness- og to
indoor cykling instruktører i marts og
april.
Desuden kan medlemmer af TMG
motion / motionscentret supplere deres træning med act eller crossfit træning hver onsdag aften indendørs de
kommende måneder, derefter udendørs. Hver træning ledet af instruktører.

Kenneth og Peter sveder sig vej gennem en velbesøgt time i indoor cykling.
(Foto: bille)

438 medlemmer, der samler alle typer
mårslettere under samme tag. Senest
er de unge kvinder begyndt at træne i
Mårslet Motionscenter, der er blevet
generationernes nye mødested i Mårslet.
Hvor mange af de voksne ofte går i
centret for at træne alene, følges teenagerne næsten altid ad, to-tre stykker
sammen. De følger hinanden rundt i
fitnessmaskinerne, de hjælper hinanden med gode råd og småsnakker, så
det bliver hyggeligt at træne en times
tid.
Men motionscentret er ikke ”bare”
blevet et sted at hænge ud. Der trænes
igennem på den sociale måde, også
selv om mange går i centret hver anden eller tredje dag.
På samme måde er en del af indoor
cykling-holdene blevet små sociale
klubber, hvor folk, der ikke før kendte

hinanden, nu hygger sig sammen,
mens de knokler deruda’.
Så her tæt på motionscentrets et års
jubilæum 12. marts, kan bestyrelsen
bag centret – uden at ville virke for
højrøvede - konstatere, at centret har
indfriet de mål, vi havde for stedet:
At give mårsletterne mulighed for at
dyrke fleksibel motion i deres egen by
og at skabe et fælles mødested i ventetiden på en multihal.
Selv om en del af de hidtidige medlemmer vælger ikke at forlænge deres
medlemskab, kommer nye til. Mange
vælger også at fortsætte deres træning
enten fordi de er godt tilfredse med
udbyttet af deres træning eller fordi
de vil give træningen en ny chance
efter en skade, efter en pause eller
efter en periodes heftigt pres i hverdagen.

Act-træning er træning med høj puls.
Det er kernetræning for især mave- og
rygmuskler enten ved at bruge kroppen eller med simple redskaber som
mindre vægte, vægtstænger og bolde.
En løbeskole
Medlemmerne kan snart få glæde af
en løbeskole. Vi havde håbet at kunne
starte et 16 ugers forløb 1. marts, men
vi kan ikke nå at uddanne de otte løbetrænere, vi ønsker til at lede de tre
niveaudelte løbegrupper, inden da.
Håbet er nu at starte 15. marts eller
senest omkring 1. april, hvor der vil
være løbegrupper for begyndere, let
øvede og erfarne løbere. Hver gruppe
med ugentlig træning ud fra et 12 eller 16 ugers program.
Følg med på
tmg-fitness.blogspot.com, på
www.facebook.com/tmgmotion og på
www.maarslet.net, hvor løbeskolen
vil blive annonceret.
Steen Bille
Formand TMG motion,
bille1113@hotmail.com

Per 12. februar havde Mårslet Motionscenter / TMG motion 438 medlemmer.
Vil du være medlem, send Steen Bille en mail og bede om en tilmeldingsblanket.
Eller kig på tmg-fitness.blogspot.com eller http://www.facebook.com/tmgmotion

28

MÅRSLET-bladet MARTS 2012

Revyen inviterer nye folk
Kineserne har lige fejret nytår og katten er af tønden! Revyen tager også
hul på et nyt år og har opstartsmøde
ONSDAG den 7. MARTS 2012, Kl.
20:00 i BORGERHUSET, BANEVEJ
2, MÅRSLET
Sidste år fyldte revyen i Mårslet 30 år
som aktiv revy i lige så mange år,
løbende. Løbende fordi der skal energi og observationer til i massevis, når
lokalsamfundet skal genspejles fra
alle tænkelige og utænkelige vinkler –
både så det gavner og især fornøjer,
det voksende publikum her i byen og
omegnen med.
Her i Mårslet er det lykkedes altid at

have folk nok – tekstforfattere, support og skuespillere – gennem en fortsat fornyelse.
Derfor kære mårsletter, hvis du vil
være med til fortsat at gøre revyen
levedygtig og interessant for alle i
byen, så er det tid at melde sig under
fanerne. Det sker bedst ved at kontakte følgende:
Pia Voxtorp, formand på 27145521
Henning Hansen, næstformand på
86926969
Du skal være mellem 17 og 87 – og
du kan vælge mellem at være support

– scenetekniker, regiassistent, barvagt, PR, bestyrelse o.a. Du kan også
vælge at komme på forfatterteamet
eller at være skuespiller.
Vel mødt – dette er udover Fællesrådets forretningsudvalg det bedste sted
at få lært sig alle vinklerne på lokalsamfundet! – og det er ikke spor kedeligt!!!
Se i øvrigt om revyen og Foreningen
”105 gr. Blandet” på internettet:
maarslet.net/revy
Pia Voxtorp
formand for
”105 gr, Blandet”
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Der går nogle rygter i Mårslet
Vi i Mårslet Brændevinslaug har erfaret, at vi slet ikke er så kendte i Mårslet, som vi er i resten af landet.
Det siges, at lauget er omgærdet af
mystiske ritualer og kun er for en lukket kreds.
Men intet kan være mere forkert,
Mårslet Brændevinslaug er en forening; åben for ALLE, der har de
samme interesser som os.

Og det, vi interesserer os for, er
blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi tager på plukketure og indsamler urter og bær
Vi vender erfaringer med hinanden – og ikke kun om kryddersnaps
Vi tager ud og fortæller andre
om kryddersnaps
Vi holder møder i foreningslokalet, pakker krydderposer m.v.
Vi holder forskellige sociale
arrangementer
Vi holder en årlig fest,
Forårskuren
Vi deltager i forskellige salgsarrangementer med vores produkter
Vi holder arrangementer med
andre laug m.v.
Vi sælger krydderposer til hele
kloden og omegn

Hvis nu ét eller flere af disse punkter,
tiltaler dig – ja så er der ikke noget i
vejen for at DU kan blive en del af
vores forening.
Vi ser frem til at du kontakter os, så
du kan prøve, om det er noget for dig.
Rigtig mange af vores medlemmer er
i øvrigt par.
Se mere på vores hjemmeside:
www.maarsletsnaps.dk
Ring eller mail til:
Ceremonimester John Johansen
Telefon: 8629 8888 E-mail: ceremonimester@maarsletsnaps.dk
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Udstilling på Kildevang
I januar og februar måned udstiller
Kurt Petersen, som er medlem af
Kunstnergruppe ”Stiplet”,
14 akvareller på gangen i Kildevang.
En del af motiverne er hentet i Mårslets omegn – bl.a. i skoven ved Vilhelmsborg og ved Skalbjerg.
Skalbjerg ligger i forlængelse af skoven ved Vilhelmsborg, som den er
adskilt fra af dels den nuværende landevej dels den gamle Beder Landevej.

Skalbjerg er afgrænset mod syd af
Giber å og mod nord af en bæk, der
har sit udspring i området ved Hørret
skov.
Billedmotiv.
Parti fra Skalbjerg Skov
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES
LANDSINDSAMLING
finder i år sted SØNDAG den 25. marts
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sidste år kr. 39.781,- 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 3 heldige 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 25. marts
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

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

9.30-17.30
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Succes for Johannes fra Mårslet
På det Ny Teater kan man i øjeblikket
opleve Johannes Nymark fra Mårslet
med stor succes i hovedrollen som
Don Lockwood i musicalen Singin in
The Rain.
Musicalen har stor succes og rigtig
mange anmeldere har givet den mange stjerner. Forestillingen kører helt
frem til den 31.5. Johannes som er
født og opvokset i Mårslet har trods
sin unge alder på kun 26 år allerede
optrådt på scenen i mange stykker.
Allerede som 12årig medvirkede han
i forestillingen Peter Pan på Århus
Teater, Shakespeares De Lystige Koner i Windsor og senere i flere forestillinger i Musikhuset i Århus. Efter
studentereksamen deltog han i et 7

måneders kursus på Broadway Dance
Center og startede derefter på Det
Danske Musical Akademi i Fredericia
og er nu flyttet til København.
Han har modtaget undervisning i både
sang dans og drama samt spillet med i
mange musicals både i Århus, Ålborg
og København. bl.a. i Les Misèrables,
Mary Poppins og senest nu i Singing
in The Rain, med stor succes hvor han
har hovedrollen som Don Lockwood.
Johannes er dygtig og en person vi
helt sikkert vil komme til at høre meget mere til. Held og lykke til Johannes fremover.

HALHUSET

Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00

Jacob Lind
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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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Apoteksudsalget udvider åbningstiden
Mårslet Apoteksudsalg udvider åbningstiden så der nu dagligt er åbent
fra 9.30 til 17.30. Lørdag er dog fortsat lukket. Det lyder jo dejligt for forbrugerne i Mårslet. Vi har spurgt
hvorfor åbningstiden udvides, om det
skyldes flere borgere og dermed flere
kunder i Mårslet. Men årsagen er, at
Marselisborg Apotek som har afdelingen hidtil har haft en tidsbegrænset
dispensation fra Lægemiddelstyrelsen

til kun at holde åbent om eftermiddagen og at denne dispensation nu er
udløbet. Det er åbenbart ikke noget
som man sådan lige kan få forlænget,
så derfor er det et krav fra Lægemiddelstyrelsen at der er åbent hele dagen. Vi må jo så håbe at forretningen
kan løbe rundt når der nu skal personale i forretningen hele dagen, for det
ville jo være kedeligt hvis apoteksudsalget lukker p.g.a. manglende renta-

bilitet. Men skulle dette være tilfældet, så kunne man nok søge og få
godkendt en dispensation igen. Men
som borger i Mårslet er det dejligt
med udvidet åbningstider og dermed
mere service. Så handel lokalt og vær
med til at bakke op om vore lokale
forretninger.
Jacob Lind

Korleder er nu fundet
Byens rytmiske kor, joyseptember2011mårslet, har nu fået ny leder.
Den nye korleder hedder Birgit Benzon og kommer fra syd for Odder. Hun har 30 års erfaring og er klar til at starte onsdag den 8. februar kl. 19.00 i A-husets fællesrum.
Der er plads til nye medlemmer. Birgit vil meget gerne op på ca. 20, da det giver mere dynamik. Jeg kan kontaktes på
tlf. 8629 0649.
Med venlig hilsen
Bent Bauning,
Aftenskoleleder
Kilde: Mårslet Net
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Bygge- og balancekunst for piger
"I skal lave to tre-bukke med en tværstiver. På den lægger I tre brædder på
tværs. Dem skal I allesammen balancere på så længe som muligt –og jeg
tager brædder væk, så der tilsidst kun
er ét tilbage."
Flokken med pigespejdere nikker og
får sig lynhurtigt delt i to grupper. De
er helt med på, hvad spejderleder
Sheila snakker om og er fast besluttede på, at de nok skal bestå dagens
'Kvinddomsprøve,' som den hedder.
Og det selvom prøven foregår en
mørk torsdag aften, hvor temperaturen ligger lige omkring frysepunktet –
godt hjulpet på vej under nul grader
af den kolde vind.

Teamwork med reb og rafter
Uden meget snak finder grupperne
lynhurtigt seks næsten lige lange rafter. Tre til den ene tre-buk og tre til
den anden. Hos den ene flok lægger
pigerne tre rafter parallelt side om
side, men synes det ser forkert ud.
Elisabeth skæver over til nabogruppen.
"Nåh ja, det er sådan man gør," udbryder hun og får den midterste rafte
vendt, så den stadig ligger parallelt,
men vender modsat de to yderste rafter.
I mellemtiden har nogen af de andre

hentet besnøringer, og de fingernemme piger går i gang med at binde rafterne sammen.
"Det er godt, Kaya. Godt teamwork.
Så skal den under der og over her,"
siger Benedikte til klassekammeraten,
som er med til spejder for første gang,
for at snuse til hvad spejderiet er for
noget.
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opfordre pigespejderne til at åbne
øjnene for deres eget potentiale. Det
har de blandt andet gjort ved at have
besøg af nogle seje kvinder, der kan
være rollemodeller for pigerne.
"Vi har for eksempel haft en ude og
fortælle om sit liv, hvor hun har været
med til at starte et hospital op i Afrika," fortæller Sheila.

Da rebet har taget turen over og under
rafterne et tilpas antal gange, skal der
sluttes af.
"Nu skal du lave et dobbelt halvstik;
det er afslutningsknobet," forklarer
Ida og viser hvordan.
Næste tre-buk får Kaya også lov til at
hjælpe med.
"Man starter altid med tømmerstik.
Det gør du sådan her," forklarer Elisabeth, mens hun viser, hvordan man
binder knobet.
Kaya kaster sig ud i udfordringen
med at få rebet bundet godt fast til en
start.
"Så var det noget med sådan her,"
mumler hun lidt for sig selv.
"Nej den skal snurre rundt om sig
selv," bliver hun korrigeret af en mere
erfaren spejderpige.
Kvinddomsprøven -det kan jeg!
På området foran spejderhuset bliver
der i løbet af en halv time rejst fire tre
-bukke, som er sikret med en tværstiver. Nu skal der brædder på.
I mellemtiden har Sheila konstateret,
at de brædder, der er, ikke er lange
nok, så pigerne må bruge rafter i stedet. Det gør ikke 'kvinddomsprøven'
mindre udfordrende, for rafterne er
runde og ruller derfor let.
'Kvinddomsprøven' er sidste skridt for
at få årsmærket ”Mit liv – det kan
jeg,” som pigerne har arbejdet med i
2011. Idéen har været at udfordre og

Begge grupper kommer på plads på
de vandrette rafter, som ligger i omkring en meters højde. Sheila tager én
væk af gangen, så der bliver mindre
og mindre plads at stå på. I den ene
gruppe er de så uheldige at et par af
pigerne triller af, men hos det andet
hold lykkes det at balancere 5-6 piger
på kun én rafte.
Prøven er bestået og i løbet af imponerende fem minutter får pigerne løsnet alle besnøringer og båret de 25
lange rafter tilbage på plads. De kan
nu allesammen sætte nålen med 'Mit
liv –det kan jeg' på spejderuniformen.
Kunne du også tænke dig at bygge og
balancere med de grønne pigespejdere, kan du kontakte:
0.-3. Klasse: Annette Skyt på telefon
61 61 12 08
4. klasse og opefter: Sheila Truelsen
på telefon 89 38 12 91

Giv en
til Mårsletbladet
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
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E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet

www.maarslet-bladet.dk

indlaeg@maarslet-bladet.dk

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.
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12.
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

* 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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Kan året for
opførelsen af
Mårslet Kirke
bestemmes?
Nye dateringsmuligheder
Christian Adamsen, tidsskriftet
Skalk, har sammen med Arne Andersen savet tynde skiver af udvalgte
bjælker på kirkens loft.
På træringsdateringslaboratoriet i
Højbjerg undersøges, ved hjælp af en
avanceret teknologi, de fine årringe
på prøverne, der så skulle kunne give
et årstal med en margin på få år, for
hvornår træet, som bjælkerne er
fremstillet af, er fældet.

Christian Adamsen fra Skalk og Arne
Andersen med én af prøverne.

Generalforsamling
Tirsdag den 20. marts kl. 19:30
i Sognehuset, Obstrupvej 4 A.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden
Anne Marie Dalsgaard.
3. Fremlæggelse af regnskab til
godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg
a. Valg af bestyrelse jvf. §4.
På valg er:
Karin Conradsen
Ingerlise Wendland
Jørgen Kraglund
b. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
c. Valg af to revisorer.
d. Valg af én revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil Jørgen Kraglund fortælle om baggrunden for, og arbejdet med at finde en
helt nøjagtig datering af Mårslet
Kirkes opførelse i 1100- tallet.
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Egnsarkivet er åbent den 2. og 4.
onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til
17:30 undt. juli og december. Indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej.
Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for
en snak, tegning af medlemskab, og
evt. modtagelse af arkiv-materiale
eller andet.
I marts er Egnsarkivet åbent onsdag
den 14. og onsdag den 28. fra kl.
16:00 til 17:30.
E-mail:
maarsletegnsarkiv@gmail.com
*

Egnsarkivets hjemmeside:
Optagelse fra lydarkivet:
Samtale mellem sognepræst Martin
Kontni og Svend Aage FiskerSørensen fra den 8. april 1989.
Klik ind på hjemmesiden på
http://maarsletegnsarkiv.dk (Lyd)
der naturligvis indeholder meget,
meget mere. Se - og hør - selv...
Årringsdateringen:
Når resultatet af laboratorieprøverne
foreligger, vil de blive offentliggjort
på hjemmesiden.
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Hjertestarter - Trygfonden
Trygfonden har bevilget Mårslet området en hjertestarter.

dørs, så alle kan komme til den i
ulykkestilfælde.

I forbindelse med opstart af vores nye
fitnesscenter tænkte jeg det kunne
være en god idé med en hjertestarter
inden for hurtig rækkevidde. Jeg søgte derfor Trygfonden om en hjertestarter. Responstiden på en ambulance til Mårslet kan godt være lang.
Trygfonden har besluttet at følge
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om,
at hjertestarteren skal placeres uden-

Jeg håber selvfølgelig aldrig, der bliver brug for den - men samtidig håber
jeg, at alle vil lade den hænge i fred,
så den kan hjælpe en medborger i en
krisesituation.
Hjertestarteren kommer i løbet af 3-5
mdr.
Per Enevoldsen
Kilde: Mårslet Net

Foto: Tryg Fonden
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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