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For godt 6 år siden kom opstarten med projektet om at etablere en multihal i
Mårslet. Der er mange som har lagt et stort og prisværdigt arbejde i opstarten af
dette projekt, men det er som om projektet er kommet i slæbegear. Målet var at
vi her i Mårslet selv skulle fremskaffe 3 – 4 millioner kroner og at der skulle
være indvielse af projektet i 2011. Ud fra hvad man i øjeblikket kan læse på projektets hjemmeside, så skulle der nu være indsamlet kr. 747.250. Det er ganske
flot men slet ikke tilstrækkeligt. Styregruppen har i første omgang fået nej fra
Kommunen til projektet, hvilket den virkede lidt stødt over. Men hvis vi havde
opfyldt ønsket/kravet om selv at stille med de nævnte 3 – 4 millioner så ville der
virkelig havde været grund til at føle sig uretfærdig behandlet. Der er vist ingen
tvivl om at vi har behov for multihallen, så derfor bør projektet heller ikke lide
en langsom død. Hvis vi over for Kommunen vil stille ønsker og krav om at få
en hal, så skal der helt anderledes turbo på indsamlingen af midler til hallen.
Men hvis vi selv viser at vi opfylder de krav som stilles til os, så er det i hvert
tilfælde ikke det der bremser projektet. Styregruppen er kommet med en plan for
at vi som et skridt på vejen mod målet skyder et mindre projekt ind så vi når fem
mod målet en stor Multihal i flere etaper. Hvilket nok er en god ide. Man har
tænkt sig at starte indsamlingen af midler igen i 2013 og håber på en indvielse i
2015. Skal dette nås, må man forvente at vi selv i Mårslet skaffer de fornødne
millioner som der stilles krav om. Indtil nu kan vi glæde os over at rigtig mange
gjort en indsats og bidraget med midler, men hele byen og dens befolkningen
skal helt anderledes ud af starthullerne og være meget mere kreative med at
skaffe penge. Flere ildsjæle skal med ind i projektet. Over alt hvor man bevæger
sig i Mårslet skal alt lyse og sprudle af at vi samler penge ind til projektet.
F.eks. bør alle biler køre med streamere om at støtte til Multihallen (streamerne
skulle kunne købes til f.eks. 250 kr. over fremstillingsprisen) så hvis størstedelen af byens biler ville køre med streamere kunne dette skaffe op mod ½ million.
Hvis støtterne af Multihallen f.eks. mødte talstærkt nok op på Vandværkets generalforsamling, kunne man gøre et kup og gennemføre et forslag om at Vandværket, som vi jo alle sammen er medlem af, støtter projektet med kr. 500 pr.
medlem, dette ville vel give 1 million mere pr. år. ( måske er det ikke lige sådan
det skal gøres, men bare en af mange kreative tanker) Alt i alt skal hver husstand
støtte projektet med ca. 1000 til 1500 kr. . Det er vel ikke uoverkommeligt. Alle opfordres til at komme med kreative ideer til at skaffe penge til projektet og
man burde centralt i byen dagligt kunne følge med på et stort barometer hvor
mange penge vi har fået samlet ind. Mailadresser hvortil gode ideer kan sendes
kan du finde på Multihal.nu. Mårslet har tidligere være kendt som en særdeles
aktiv by med mange aktive foreninger og aktive borgere, lad os bevise at vi fortsat kan leve op til tidligere tiders image for Mårslet. Det er jo primært foreningerne og deres medlemmer som vil få gavn og glæde af Multihallen, så man må
forvente at dem som nyder godt af foreningerne ikke bare nøjes med at betale
deres kontingent, og læner sig tilbage og forventer at varen bliver leveret. Der
skal af alle ud over kontingentbetaling også ydes en ekstra indsats. Lad os håbe
at alle vi Mårsletborgere tager ansvar for dette og gør noget (altså ikke naboen
men dig selv), og flere ildsjæle melder sig til at bakke op om projektet, så
drømmen om Multihallen ikke lider en langsom død.
Jacob Lind
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Stort og småt fra Fællesrådet

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Støtte til skolevenner og dartklub
Der blev uddelt kontant støtte til to
friske initiativer i Mårslet da HalHuset søndag 23. september lagde lokaler til Foreningernes Dag.
Fællesrådet gav 1100 kr. til Mårslet
Skoles Venner til fremstilling af Tshirts og plakater som skal gøre foreningen mere synlig.
Gennem større synlighed håber skolevennerne på at få flere medlemmer.
Dermed kan foreningen øge støtten til
aktiviteter på skolen, som ligger ud
over den sædvanlige undervisning.

Dartklub stiftes
Desuden gav Fællesrådet støtte til opstart af en dartklub som afdeling under TMG. Søren Smerup, som har taget initiativet til dartklubben, fik tilsagn om støtte til 33 procent af etableringsudgifterne, dog maksimalt
3000 kr.
Efter et afbud var 13 foreninger repræsenteret ved arrangementet i HalHuset. Omkring et halvt hundrede
mennesker havde nogle hyggelige timer hvor de lærte foreningslivet i
Mårslet nærmere at kende.

Håbede på flere gæster
Fællesrådet, som havde arrangeret dagen, havde håbet på et større fremmøde. På sit næste møde vil forretningsudvalget evaluere dagen og hvordan
et tilsvarende arrangement kan trække
flere mårslettere af huse næste år.
Ideen til Foreningernes Dag opstod på
det åbne visionsseminar på Testrup
Højskole i 2010.
Formålet med dagen var at øge kendskabet til de lokale foreninger og sætte fokus på foreningslivets bidrag til
at 8320-området er et attraktivt sted at
bo.
PerH.

Den nye dartklub og Mårslet Skoles Venner fik økonomisk støtte fra Fællesrådet. Foto: Jørgen Lauritsen.

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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Beder – Bering vejen
og ønsker til anlægsprogrammet
På det årlige møde med Trafik og Veje om ønsker til anlægsprogrammet
for det kommende år, fik repræsentanterne for fællesrådene i syd fremvist skitser for mulige linjeføringer af
Beder – Bering vejen, som kommunen arbejder med lige i øjeblikket.
Skitserne er i grove træk de linjeføringer, som er offentliggjort efter første
høringsfase. Da der er tale om skitser,
er der meget som kan nå at ændre sig
efterhånden som kommunens teknikere dykker ned i detaljerne omkring
projekteringen af vejen. Så vi må vente i spænding til det endelige forslag
kommer i offentlig høring formentlig
medio 2013. Embedsmændene nævnte for os, at vi (Fællesråd i Syd) jo
havde spurgt til status på processen
hos Borgmester og Rådmand. De fremødte forklarede, at baggrunden for
henvendelsen var, at der var opstået
bekymring for fremdriften i projektet.
En gennemgang af planer for trafik
langs havnen (ved de Bynære Havnearealer) viste, at man forsøger at tvin-

ge trafik væk fra havneområdet og ud
på ringvejssystemerne. Dette fik os
efterfølgende mødet til at tænke på, at
hvis beboere her i området begynder
at vælge Chr. X´s vej eller måske
Skanderborgvej i stedet for Hørretvej
som indfaldsvej til Aarhus Midt og
Nord, så aktualiseres vort ønske om at
tilgodese trafikanter i retningerne
nord og nordvest ud af Mårslet. Denne problemstilling har vi allerede rejst
i forbindelse med høringssvar til Trafikplan 2030.
FU indsender sine ønsker til anlægsprogrammet, med udvidelse af 40 km.
zonen på Hørretvej til nord for baneoverskæringen som højeste prioritet.
Det er vort klare indtryk, efter kontakte til skolepatruljen på stedet, at
for høj hastighed er den væsentligste
årsag til farlige situationer på stedet.
Så et ekstra pudebump nord for baneoverskæringen vil være ønskeligt.
Selv om linjeføringen af Beder – Bering vejen forventes fastlagt ved ved-

tagelse i Byrådet i medio 2014, så kan
der gå en rum tid inden der er penge
til anlæggelse af vejen. Lige nu udgør
posten på anlægsprogrammet 390
mio. kr. Derfor ønsker FU en post i
anlægsprogrammet til udmøntning af
Helhedsplan Mårslet, som kan forelægges til beslutning i Byrådet uafhængigt af anlægsbudgettet for Beder
Bering vejen. Indtil videre har planlægningen af Beder – Bering vejen og
Helhedsplan været samme sag, så FU
vil gerne sikre sig, at der er en anlægspost, som alene dækker anlægsudgifter for udmøntning af Helhedsplan for Mårslet. Hvor stor denne post
ender med at blive, ved vi af gode
grunde ikke noget om endnu.
De samlede ønsker til anlægsprogrammet fra Mårslet Fællesråd, kan
ses på maarslet.net under Nyheder.
John Engelbrechtsen
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Angående omfartsvejen
”Nyt fra forretningsudvalget”
”I anledning af, at der fra flere sider
blev vist interesse for linjeføringen af
den nye omfartsvej på sidste repræsentantskabsmøde, besluttede forretningsudvalget, at søge sagen nærmere belyst, da vi stod noget usikre over
for problemet - og det skulle snart
vise sig, at vi ikke var ene om dette”.
Således kunne en nuværende belysning af planerne om en BederBeringvejen jo sagtens lyde; men den
ovenstående tekst var trykt i dette
blads forgænger, Fællesrådsbladet
Mårslet nr. 1: 1977, altså en tekst, der
er 35 år gammel, og den fortsætter
således:
”Gennem Teknisk Udvalg er det lykkedes at fremskaffe, hvad der på nuværende tidspunkt foreligger af planer omkring omfartsvejen - specielt
hvad angår berøringen af Mårsletområdet. Af en vedlagt skitse fremgår
det, at man opererer med to muligheder, idet vejen (videreført fra Tranbjerg) enten kommer til fra Hørretlykke at gå østpå til Langballe for at mødes med den nuværende Oddervej
eller fortsætte længere sydpå ned
over arealerne mellem Mårslet og
Vilhelmsborg til møde med Oddervej
mellem Beder g Malling. Alt dette er

dog først projekteret til engang omkring 1990, hvorfor man ifølge Teknisk Forvaltning ikke på nuværende
tidspunkt, hverken fra kommunens
eller amtets side har fundet det nødvendigt at byggesikre linjeføringen.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget”
Problemerne med at afhjælpe trafikproblemerne i selve Mårslet er altså
ikke ny. De nuværende planer er blot
flyttet til en løsning, hvor vejen kommer til gå syd om byen i stedet for
nord om. Mårslet er som bekendt også vokset en del på de 35 år.
Nu er det ikke sådan, at der slet ikke
skete noget omkring 1977. En stump
af vejen blev rent faktisk lavet. Det er
det stykke vej, der består af Orholt
Allé og Tingskov Allé, som går lige
syd for Tranbjerg gennem Østerby. I
den ene ende slutter den ved Odderbanen, hvor buslinje 4 A Øst har holdeplads, og i vest ender den 500 meter på den anden side af Gammel Horsens Landevej i et meget brat sving,
der går nordpå. Nu er det nok hel sikkert, at den ikke kommer til at fortsætte lige ud på det sted; for man har
for nyligt for enden af den projektere-

de vej opført et villakvarter.
Med de nu 35 år gamle kuldsejlede
planer i baghovedet må man spørge:
”Bliver der nogensinde en omfartsvej,
der kommer til at gå fra Beder til Bering?” Hvis der gør, så er der ingen
tvivl om, at der vil blive etableret vejvolde, hvor vejen kommer tæt på bebyggede områder. Hvem tænker på,
at når man i dag kører på Ringvej Syd
fra Skåde til Viby, så kommer man i
Holme meget tæt forbi et stort villakvarter.
Der er nok ikke mange i Mårslet, der
stadig har ovennævnte lille blad, Fællesrådsbladet Mårslet nr. 1: 1977, liggende; men her i byen har der været
forudseende folk, som har sørget for,
at en sådan kilde er blevet bevaret for
eftertiden i Mårslet Egnsarkiv. Det
gode ved fortiden er, at om den ved vi
en masse. Om fremtiden ved vi derimod ingenting; men vi har da lov til
at lade os inspirere.

Den stiplede linje viser, hvor omtrent man i 1977 overvejede at etablere en omfartsvej.

Jørgen Kraglund
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Revyen slukket og lukket for i år
er af en kvalitet, der kan måle sig med
resten af landets amatørrevyers.
Som et særligt – og lidt rørende – indslag
foredrog
scenemesteren
(pauseklovnen) Ole Lund den gamle
sang ”Tante Anna”, som Oles far,
Orla Lund (Pjerrot fra Bakken) skrev
for mange år siden. I det hele taget
var der noget for enhver smag, noget
til det globale, det Royale og det lokale - nu med BUMP.
Analyseafdelingen i 105 gr. Blandet.
Foto: Jørgen Lauritsen (nr. 2, 3, og 4)
og Sven Voxtorp (nr. 1 og 5)
Billedtekster: Se filnavnene.
med venlig hilsen
Sven
Så er der lukket og slukket for revyen
i Mårslet for i år.
For de, der så den, er det vist for 99,9
% vedkommende et på gensyn til næste år. For skuespillerne selv er det
ikke slut. De har jo nemlig slet ikke
set den – og derfor samles alle revymedlemmerne til en særdeles velbesøgt video aften. Intet er så givende
for alle at høre aktørernes udbrud, når
de ser hvordan publikum oplevede
forestillingen i sin helhed.
Arrangementet er en fortsættelse af en
lang række af lignende aftener, der
går helt tilbage til opfindelsen af video-optagelserne af revyen – og det
medfører god mad, god musik og
dans på flade brædder og ikke skrå.
Ved spisningen efter de 2 sidste forestillinger (fredag og lørdag) blev der
holdt et par taler af deltagere fra vore
nabobyer,Malling og Beder. De var
meget enige om, at vi her i Mårslet er
meget ”professionelle” både hvad
tekster og performance angår, hvilket
gør at man kan lære meget inden for
revykunsten til brug for egne forestillinger. Yderligere blev det fremhævet
at der her i ”105 gr. Blandet” er en
særdeles god omgangstone, et godt
kammeratskab og et inspirerende sam
- og modspil – som gør at man føler
sig beriget, selv om revyen er slut –
og ikke tom inden i, som man skulle

forvente når noget er slut.
Ligesom det sker ved offentlige valg,
har vi lavet en slags opinionsundersøgelse hos revypublikummet – lige
efter forestillingen og lidt senere. Hovedindtrykket er at folk næsten alle
som én fremhævede, at deres forventninger blev overgået. At man følte at
have overværet en forestilling, som
var bedre end sidste års. Der var også
enighed om at de to ”halvlege” hver
for sig tog til i intensitet og underholdningsværdi ,-altså to stigende
kurver – uden drop.
En særlig gæst fra Bornholm var på
besøg; den tidligere radiovært Georg
Julin, der i mange år var DR's stemme, men omkring år 2000 forlod den
statslige station til fordel for den nyopstartede og reklamefinansierede
Radio 2. Den blev imidlertid solgt og
Georg Julin er i dag leder af Dansk
Videnscenter for Oplevelsesøkonomi
på Bornholm. Han mente, udover sin
overraskelse over at finde en revy af
den kaliber her ”ude på landet”,
at nogle af teksterne burde sendes
videre til de store revyer! Han var
begejstret.
Revyholdet er nu også i gang med at
finde sponsorer til en kommende deltagelse i Danmarksmesterskaberne
inden for genren i Julesminde 2013–
adskillige numre ud af de 21 på listen
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Mens vi venter på MultiHallen

MultiHal gruppen har som tidligere
omtalt overvejet muligheden af at
skyde endnu en fase ind i projektet på
vejen til det fulde center: Et MultiHus, der indeholder de mest tiltrængte
dele af MultiHallen:
• Motionscenter (vi skal have et
sted til 400 medlemmer, der er i
en midlertidig pavillon)
• Forsamlingshus og teater
• Cafe og køkken til fester – også
private.
• Springgrav til gymnasterne (der er
ikke megen plads til vores mange
medlemmer i gymnastiksalen)
• Badmintonbaner og basket for de
små (får vi næsten gratis med
sammen med gymnastikrummet)

Spil Bridge i Mårslet
Du kan nå det endnu,
spilleaften er hver torsdag
kl. 16.50 på plejehjemmet
Forhør nærmere
Hos Jørgen
Tlf. 4059 9973

Aerobic / Zumba / Yoga / Karate /
Pilates, …
Vi har nu gjort alvor af ideen, og søgt
kommunen om en fase 2 af projektet,
så vi kan komme i gang.
Ansøgningsfristen var 1. oktober, og
vi kan forvente et svar ved årsskiftet.
Muligheden af at få kommunalt tilskud blev væsentligt forøget ved budgetforliget i september, hvor der blev
bevilget yderligere 2 Mio kroner fra
2013 (og yderligere lokaletilskud).
Lykkes det os at få tilskudet i år, ser
vores (stramme) tidsplan sådan ud:
2013 foråret:
Detaljeret projektbeskrivelse og dia-

log med brugerne Start på lokal indsamling med mulighed for skattefradrag .
Fondsansøgninger
2013 efteråret:
Fortsat planlægning og udbud
2014 foråret:
Byggestart
2015 april:
Indvielse
For styregruppen bag
Mårslet MultiHal
Kurt Kirkedal Laursen
Kurt@Kirkedal.dk
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Nyt fra Klub Midgaard
Fredag D. 14. September dannede
Klub Midgaard rammerne for vores
første Høstfest, i det nye ung-iMårslet tilbud. Det var også vores
første fælles arrangement sammen
med "de store" 7. klasser og deres
voksne fra Club7up. Samtidig var det
også en god anledning til, at vise vores nye, og gamle forældre og søskende vores nyrenoverede lokaler frem.
Vi havde et rigtig fint fremmøde af
forældre fra alle tre årgange, og der
blev nydt både sprøde kamstege fra
webergrill og grillpølser. Familierne
havde selv sørget for tilbehør til kødet, som blev sat på et stort fælles
bord - så det endte med at blive til et
overdådigt tá selv bord.
I løbet af aften var der arrangeret forskellige boder, som man kunne prøve
kræfter med. Her kunne man fx.
smadre gamle tallerkner, forsøge sig
med at ramme hurtigt rutschene kartofler, eller få flot frisure, flotte negle
i pangfarver eller blive sminket med
teater makeup. Slutteligt blev flere
forældre udfordret i "Ande race" på
Giber Å!
Alt i alt var det en hyggelig aften,
hvor der blev snakket lystigt rundt
omkring ved bordene, og spist en

masse dejlig forskellig mad, og ikke
mindst, delte Susan 7,5 kg mini
chokoladebarer ud:-)
På glædelig gensyn til 2013
På vegne af Personalet.
Annelie.
Kommende aktiviteter i Klub Midgaard:

De sejeste 5. klasses piger (fra højre Adelena, Josefine og Sofie)

D. 7/11 Mortens aften med Bingo (i
Club7up)
D. 12/11-15/11 "Zrazey legedage"
D. 3/12 Risengrød og nissehuer
D. 13/12 Lucia dag
D. 21/12 ønsker Klub Midgaard god
jul, og vi ses til næste år

Endvidere opdateres vores kalender
løbende - så hold øje med kalender
inde under fanen "Mårslet" på denne
siden http://www.ungiaarhus-fco.dk

Kom så Rasmus gi' den gas! (Anne
Katrine og Rasmus)

De skønne tøser fra 6. Klasse (fra venstre
Emilie, Anne Katrine, Cecilie og Emilie
O.)
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Spejderpiger i gynger og karusseller
Det højere formål var, at hele Aarhus
skulle få øje på, at spejderi er andet
end at binde knob og tænde lejrbål –
og at spejderne uanset uniformsfarver
bygger på fælles værdier. Og det var
absolut heller ikke til at overse, da de
1850 spejdere fra fem korps i mange
nuancer af blåt og grønt fra hele Aarhusområdet indtog Tivoli Friheden en
weekend i september.

hurtigt ud af –på trods af at førstepræmien var en helikoptertur. I de populære forlystelser skulle løses tilsyneladende umulige opgaver som at fragte
et glas vand rundt i Cobraen eller Tyfonen eller at tegne en tegning, imens
man blev centrifugeret i Pegasus.

Men den fælles branding skænkede
De grønne pigespejdere fra Mårslet
nu ikke mange tanker, da de rykkede
ind i Friheden i fælles flok. De skulle
bare have en anderledes oplevelse i
den gamle forlystelsespark –og det fik
de.

I stedet brugte pigerne blandt andet
mange timer ved Sky Tower, hvor
spejdere og de andre gæster, som havde vovet sig ind i parken den dag,
kunne klatre med sele eller gynge i
den kæmpestore tovgynge, som var
hængt op i dagens anledning. Spejdere kan jo trods alt noget med reb.
Rygtet siger, at der blev hvinet en del,
da Mårsletpigerne satte tovet i svingninger og gyngede spejderkammeraterne himmelhøjt.

Køerne ved mange af forlystelserne
var desværre utroligt lange, så dysten
om at klare en række opgaver bedst
eller hurtigst, meldte pigerne sig ret

Mad over bål til næsten 2000 spejdere
kunne ikke lige lade sig gøre, men
fællesspisning blev det til –oven i
købet under tag.

De, der var kommet først til mølle,
havde fået en soveplads inde i selve
parken. Nogle i telte på græsplænerne, andre skulle sove i radiobilerne.
Brandmyndighederne tillod dog kun
1000 spejdere at sove indenfor hegnet, så pigerne fra Mårslet fandt i stedet ly i søspejdernes hytte på Marselisborg Lystbådehavn. Men en adresse med havudsigt er jo heller ikke
sådan at kimse af.
HUSK JULETRÆSSALG
De Grønne Pigespejdere og KFUMspejderne sælger igen i år, som traditionen byder det, juletræer ved spejderhuset.
Det sker lørdag den 8. December og
søndag den 9. December.
Spejderne bager æbleskiver i køkkenet, så det er også muligt at få stillet
den lille sult.
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Ung I Mårslet
Klub Midgaard – Club7 UP - Mårslet Ungdomsklub
Ungdomsklubben i Mårslet Nyt navn.
Ungdomsklubben har længe ventet på
at få et navn. Det har været en lang
proces og mange forslag er indgivet.
Endelig er det blevet vedtaget, at
Mårslet har fået en ungdomsklub som
kalder sig for CLUBM.

Festlig fredag.
Som noget nyt har Clubm åbent en
fredag. Vi kalder det ”festlig fredag”.
Kom og vær med fredag den 9. november fra kl.18.00-23.30.
Vi laver en super middag, hvor alle
får en opgave. Her er hygge med fredags fjernsyn, dans, spil og fed fre-

dagsmusik.
Det koster 30 kr. til mad denne aften
som betales ved tilmelding.
Aktiviteter i Clubm.
I kan se vores aktivitetskalender på
facebook.
Hilsen
Klub personalet

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

9.30-17.30
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Lederen
Af BODIL HVID, Skoleleder
Ny skoleleder
Jeg har for næsten et år siden meldt
ud, at jeg stopper som skoleleder og
går på pension fra 1. januar 2013 –
ikke fordi jeg er ked af at være skoleleder, tværtimod, men fordi jeg er
gammel nok!
Børn og Unge var derfor klar over, at
der ville blive en ledig stilling på
Mårslet Skole, og stillingen indgik i
omrokeringen af skoleledere i forbindelse med fusionerne på skoleområdet i Aarhus Kommune. Det blev den
nuværende skoleleder på Tranbjerg
Skole Inge Pedersen, som senest 1.
august 2013 skal overtage mit job.
Det er jeg overbevist om bliver godt
både for skolen og for hende. Da jeg
skal have afviklet noget ferie, bliver
min sidste arbejdsdag på Mårslet
Skole den 23. november 2012.
Valg til skolebestyrelsen
For første gang siden 1998 bliver der
valg til skolebestyrelsen. Der er 6
kandidater til de 4 ledige pladser, så
de to med mindst stemmer bliver
suppleanter. Stemmeafgivningen er
som udgangspunkt elektronisk og foregår mellem den 12. og 26. oktober.
Der er dog også mulighed for at brevstemme.
Det bliver interessant at se, hvordan

det forløber, og hvor høj stemmeprocenten bliver.
3.c sender brugt tøj til Rumænien
Torsdag den 4. oktober kom forældrene til eleverne i 3.c slæbende på store
plastikposer med aflagt børnetøj. For
anden gang indsamler klassen tøj, som
sendes til et rumænsk børnehjem og en
skole, som hjælper fattige fra området
Brasov i Rumænien. I marts var den
første indsamling med primært sommertøj og legetøj. Der er nu brug for
varmt tøj, så der er blevet sendt 15
sække af sted. Den eneste grund til at
projektet ikke er udbredt til flere klasser er, at den forælder i klassen, som
står bag hele projektet, har fået DSV i
Horsens til at fragte de 15 sække gratis
til Rumænien, og de kan ikke tage mere. Ud over at kunne glæde børn med
færre ressourcer end dem selv, lærer
eleverne bl.a. også noget om frivilligt
arbejde og genbrugstanken. Som det
fremgår af billederne, er det nogle engagerede børn, der sorterede og lagde
tøj sammen i klassen og i D-huset.
Trivselsundersøgelsen
Fredag den 5. oktober var det igen Store Trivselsdag, hvor alle eleverne svarede på et spørgeskema. Det er kun et
øjebliksbillede, men det bliver brugt i

klasserne til at tale om elevernes trivsel m.v. I skolens indsatsområde vedrørende elevernes medbestemmelse
og medindflydelse (se den lokale udviklingsplan på hjemmesiden) er der
et mål om i denne undersøgelse at
kunne se en fremgang i antallet af
elever, der føler sig hørt i relation til
undervisningsformer osv. I uge 41
har vi igen sundhedsuge, som er et
ønske fra elevrådet.
Den fjerde pokal i træk
For anden gang var både pigerne og
drengene i finalen i Århus Stiftstidendes fodboldturnering. Desværre mødte drengene en bedre modstander og
tabte 5-2. Pigerne vandt for 4. år i
træk pokalen.
Vi havde i budgettet afsat midler til
at sende 6.-9.kl. på stadion i 5 busser,
da det er ved at blive en fast udgiftspost!
Ud over at det er flot, at vi klarer os
så godt i denne turnering, hvor vi må
dele æren med de lokale fodboldklubber, er det en stor fornøjelse at
opleve vores elever opfører sig så eksemplarisk i fire timer på stadion. En
ære vi må dele med deres forældre.
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Nyt fra
Af Didde Berthelsen
Indvielse af multibanerne
Fredag d. 14. september havde SFO’en indvielse af de nye multibaner. Det
var en dag med masser af gang i den,
med mange forskellige aktiviteter.
Hvert team havde forberedt et indslag, og der var blandt andet fodboldkampe med hold bestående af børn fra
alle årgange, hockey, stikbold og danseopvisning. Derudover blev der budt
på sportsboller og slush-ice, hvilket
vakte stor begejstring. Dagens største
bifald blev dog nok inkasseret af Martin Jørgensen, der kom for at klippe
den røde snor - han blev nærmest båret fra p-pladsen og om til banerne af
børnene. Det var en rigtig fin dag, og
glæden ved banerne er der heldigvis
stadig i allerhøjeste grad.

og der blev hygget på livet løs. Via
projektoren blev der vist fotos fra forskellige ture, hvilket både forældre og
børn syntes var ret sjovt.

Grillfest
Torsdag d. 20. september var der indbudt til grillfest ved 1.klasserne. Der
var omkring 200 deltagere, så der var
rift om pladserne i A-huset. Der var
pyntet op med forskellige efterårsting

Formel 1
Fredag d. 21. september afholdte
4.klasserne deres traditionsrige Formel 1 på banerne. Vejret var desværre
ikke helt med dem, men der var alligevel højt humør blandt publikum.
Vinderne af de hæsblæsende og hårde
løb blev Marcus Møldrup og Casper
Falkenstrøm, og de var med rette meget stolte. Undervejs blev der underholdt med indslag fra kommentatorer,
og pausen bød på danseopvisning af
tre piger fra 3.klasse. Derudover var
der både racerlyde og livemusik, og
der blev uddelt frisklavede popcorn,
hvilket alt sammen trak regnvejrshumøret op. De nuværende 3.klasser
begyndte også allerede på overvejelser omkring næste års taktik selvsamme dag…
Børneyoga

FN’s Læsedag på Mårslet Skole
Den 6. september havde elever og
lærere mulighede for at finde en gratis
bog på Mårslet Skole. Anledningen
var FN’s læsedag, hvor Dansklærerforeningen havde doneret 20 bøger,
der blev gemt på skolens toiletter, på
knagerækker, i sofaer og på gangene.
”Må man napse alle dem, man fin-

der?”, var reaktionen fra Katrine fra
7.a, som sammen med klassekammeraten Julie var de heldige findere af
Ud og Vende af Merete Pryds Helle.
Morten Leth fra 9.Y mente, at han
havde tid til at læse Søren Jessens nye
roman Smak, der tilfældigvis lå på det
bord i kantinen, hvor han lavede
gruppearbejde.

Tirsdag d. 2. oktober havde en gruppe
børn fra 3.klasse fornøjelsen af en
times børneyoga, iværksat af en udefrakommende pædagog, der er i gang
med en børneyogauddannelse. Hun
kommer tre andre tirsdage også, og
når derved at lave en god introduktion
til yogaens verden. De 12 (heldige)
deltagere var meget begejstrede efterfølgende, så forhåbentligt kan det
med tiden føres videre til andre børn.

De yngste elever tog udfordringen op
og jagtede bøger, som var det en skat
– Ryan og Andrea fra 2.b var heldige
at finde nogle bøger, hvor de mente
forsiderne passede lige til dem.
I udskolingshuset var eleverne ikke så
opmærksomme, så en enkelt lærer var
hurtig og fandt Hamlet.
Mette Hardis Jakobsen

Mårslet Skoles Skolebestyrelses årsberetning 2012
Skolebestyrelsen fokusområder har
med baggrund i bl.a. skolens kvalitetsrapport det seneste år været:
- Principper for skole-hjemsamarbejdet
Elev-medbestemmelse
- Trafik-kampagne
Principper
for
skole-hjemsamarbejdet
I forbindelse med gennemarbejdelsen
med skolens kvalitetsrapport blev det
tydeligt, at forældrene på Mårslet

Skole ønsker større inddragelse i skolens hverdag. Dette medførte, at vi
nedsatte et udvalg bestående af skolebestyrelsesmedlemmer fra forældregruppen, ledelsen og lærerrepræsentanterne, som skulle revidere principperne for skole-hjem-samarbejdet
samt drøfte udmøntningen af disse.
Det viste sig, at revisionen af principperne blev langt større end først antaget – primært fordi vores ambitionsniveau er meget højt i forhold til både

indhold, proces og udmøntning. Det
er vigtigt for os, at principperne tager
udgangspunkt i skolens visioner og at
de kommer helt ind under huden på
aktørerne. Derfor har vi igangsat en
længere implementeringsproces, som
i første omgang involverer skolens
medarbejdere, som har taget rigtig
godt imod udfordringen.
Et fremstående element i principperne
er forpligtende fællesskaber, hvor der
er gensidig respekt og tillid. I det for-
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pligtende fællesskab er alle aktører
opmærksomme på hinanden og har et
medansvar for at sikre et godt miljø,
hvor alle har mulighed for at trives og
udvikles. Løsninger på fælles problemer tager udgangspunkt i fællesskabet og kræver alles engagement og
involvering.
Elev-medbestemmelse
Mårslet Skoles elevers opfattelse af
medbestemmelse er lavere end kommunens gennemsnit. På baggrund af
denne konklusion fra kvalitetsrapporten har vi igangsat en proces med
elevråd, lærere og ledelse med det
formål at øge elevernes opfattelse af
og reelle muligheder for medindflydelse på undervisningen. I den forbindelse vil jeg gerne rose elevrepræsentanterne fra elevrådet for at være meget velforberedte og et uvurderligt
kommunikationsled til skolebestyrelsen.
Trafik-kampagne
Ved at lade os inspirere af, hvad andre skoler gør, indså vi at det var muligt at kombinere to ønsker: nemlig et
ønske om at udvikle robuste børn og
et ønske en mere sikker skolevej –
sidstnævnte er et emne som er evigt
tilbagevendende og ikke bliver mindre af, at skolen vokser. Et udvalg
med medlemmer fra skolebestyrelsen,
ledelsen og lærergruppen har udviklet
konceptet ”Kys og Kør”, som er blevet synliggjort ved skiltning, information på forældreintra, omtale på informationsmøde for kommende elever, i
Mårslet Bladet og ikke mindst ved, at
nogle meget ansvarsbevidste 5. klasseselever, som har stået klar til at følge de yngre elever ind til deres klasseværelser. En stor tak til både elever
og forældre, som har taget godt imod
konceptet.
Udfordringer
I den nærmeste fremtid ser jeg de
største udfordringer som værende
arbejdet med inklusion og at vi får en
ny skoleleder.
Inklusion er på den politiske dagsorden, hvilket nødvendiggør, at vi sætter det på skolens dagsorden. Inklusion handler om anerkendelse af forskellighed - at have respekt for og

profitere af forskellighed. Alle skal
inkluderes både fagligt, socialt og
fysisk. Det kræver således ikke kun,
at den enkelte kan tilpasse sig fællesskabet, men også at fællesskabet udvider opfattelsen af normalitet.
Vi har længe vidst, at vi skulle have
ny skoleleder, men pga. ansættelsesstop i kommunen, har processen været ukendt for os indtil for ganske nylig. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne ville have haft væsentlig mere indflydelse på processen
og valget af ny skoleleder end vi har
haft mulighed for. Dette skal dog ikke
påvirke det fremtidige samarbejde i
skolebestyrelsen.
Valg til skolebestyrelsen
For første gang siden 1998 skal vi
have valg til skolebestyrelsen. De
mellemliggende år har der været
fredsvalg, således at kandidaterne
indbyrdes har fordelt pladserne som
medlemmer og suppleanter mellem
sig. Århus Kommune har haft dispensation til et forsøg med at afholde
valg hvert år med valg af skiftevis 3
og 4 forældrerepræsentanter, så medlemmerne er valgt for 2 år ad gangen.
Som en del af evalueringen af dette
forsøg er det imidlertid foreslået, at
det ændres tilbage til en valgperiode
på 4 år. Dette har vi indsendt et støttende høringssvar til, da det tager tid
at sætte sig ind i skolebestyrelsesarbejdet. At sidde i skolebestyrelsen
kræver, at man kan se ud over egen
forståelse og egne meninger samt være med til at træffe både populære og
upopulære beslutninger. Det betyder
at man skal have engagement, visioner, vedholdenhed og overblik, hvilket taget tid at opbygge.
Jeg håber at stemmeprocenten bliver
rigtig høj, da det er vigtigt, at de valgte forældre bredt repræsenterer hele
forældregruppen på skolen. Jeg vil
ønske alle kandidaterne et rigtig godt
valg.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for
et rigtig godt samarbejde og nogle
meget spændende diskussioner i skolebestyrelsen.
formand Rikke Lysholm
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Fest i Flash for CLUB7UP
Fredag den 21. september havde personalet fra Mårslets 7. klasses-klub
”CLUB7UP” arrangeret et sodavandsdiskotek for Mårslet skoles 7.
klasser. Festen blev holdt mellem
19.30-23.00 i FLASH, nogle festlokaler i skolen kælder. 4 elever, fra henholdsvis 7.C og 7.D meldte sig frivilligt til at skrive om festen.
De voksne fra Club7up havde arrangeret en fest for os fra 7. årgang fredag d. 21. i kælderen på skolen, kaldet Flash. Festen startede kl. 19:30.

Inden festen var vi en helt masse forskellige grupper, som gjorde os klar
sammen. Vi satte noget musik på og
så gjorde vi os bare lækre.
Da man kom ned til festen var DJ’sne
allerede i fuld gang. Det var rigtig
fedt! Alle dansede og havde det mega
sjovt. Hvis man trængte til noget at
drikke eller noget slik, kunne man
bare gå op i baren og købe det. Der
stod de voksne fra klubben og solgte
sodavand, slik, chips osv. Og hvis

man bare trængte til at slappe af og
rigtig flade ud, kunne man bare sætte
sig ind i ”hyggerummet”, som var
indrettet med Sofaer og lænestole.
I slutningen af festen, gav alle den
fuldt gas! Klokken blev 23:00 og festen sluttede. Folk stillede sig ud på
parkeringspladsen, og snakkede. Så
blev folk lige så stille hentet og en
rigtig god aften var slut!

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

Velvære - Ro - Glæde
Massageterapeut
Anette Krogh

50 56 88 42

www.anette-krogh.dk

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn november 2012

Flinkhed og former
I vore dage handler det om at komme
frem i skoene og kræve sin ret. Flinkeskolen er noget pjat. Så kvinder og
mænd, der er flinke og høflige, nyder
ikke altid den anseelse de fortjener.
Ofte anses høflighed og en behagelig
omgangstone for at være et svaghedstegn. I vore dage skal vi åbenbart
helst være superegoer, alfahanner - så
frem med rundsavene!

Flinkheden og fællesskab
Og dog, der er også andre røster i
samtidens kor, der er trods alt flere,
der er bevidste om, at vi ikke kan
klare os uden hinanden, og at det er
et tegn på civilisation med en høflig
omgangstone.
Jeg så et slogan for en virksomhed
forleden. På bygningens front stod
der: Ego together. Man vil åbenbart
ikke helt opgive individualismen, vi
skal udnytte de personlige resurser,
men sammen nå resultaterne, synes
budskabet at være. Også i folkeskolen har man ikke opgivet fællesskabet
og opdragelsen til gode hensynsfulde,
respektfulde og inkluderende borgere. Selv om man også her kæmper
med de små narcissister.

Fucking Flink
For ca. halvanden år siden udkom en
bog, skrevet af Lars A.P. – ham der
har lavet Snave-reklamerne, den om
Polle. I bogen hylder og opfordrer
han til flinkhed. Bogen kalder han:
Fucking Flink! Han slår til lyd for, at
danskerne ikke bare skal være de lykkeligste, men også de flinkeste – vi
skal ikke bare søge vores egen tilfredsstillelse og lykke, men også gøre
noget for de andre. Bogen er et opråb
og en appel til at være flink i dagligdagen, og som han skriver: At være
fucking flink er at tilføre hverdagen

en krummelure. At give en rutinepræget social udveksling en teskefuld
wow…Han gør opmærksom på, at vi
efterhånden respekterer hinandens
privatliv så meget, at vi næsten ikke
tør tage kontakt med hinanden i bussen, på gaden, i venteværelset osv.
Vi gemmer os bag vores mobiltelefoner – måske fordi vi er bange for at
fornærme nogen eller blive misforstået. Men sker det så alligevel i bussen,
at vi tilbyder en ældre dame en plads,
så hænder det faktisk, at vi får en
hyggelig snak, glæder hende og selv
bliver opmuntret. Tør vi ikke kontakte hinanden, så kan vi heller ikke være flinke og da slet ikke fucking flinke, det vil sige virkelig overmåde
flinke.
I bogen opfordrer Lars AP danskerne
til at vise medmenneskelighed og
hjælpsomhed – både overfor dem, vi
skåler med, og dem vi ikke skåler
med, som han siger.
Så i stedet for at synes, at de andre er
i vejen – f.eks. i køen i Brugsen, på
motorvejen, på arbejdspladsen opfordrer han til, at vi skal se de andre
som en mulighed for at handle flinkt
og gøre noget godt.

Det koster!
Sådanne tanker minder om Jesus’
forkyndelse. Han skruer bare op for
kravene og påpeger, at man ikke altid
selv får det bedre ved at være god.
Det kan meget vel koste noget. Det er
ikke altid, som Lars A.P. håber, en
win-win situation at være flink. Jesus
fordrer med næstekærlighedsbudet, at
vi skal være gode – ikke for vores
egen skyld, men udelukkende for den
andens skyld. Det kan kræve ofre;
man må sætte en parentes om sig
selv.

Formernes livsalighed
Men kan det da ikke være godt, rensende og befriende engang imellem
at være ligefrem og sige tingene lige
ud? Er det ikke en belastning og nogen gange simpelthen uhensigtsmæssig at skulle være åh så høflig, flink
og venlig? Jo, men flinkhed er heller
ikke det samme som at lægge låg på
og ligefremhed er heller ikke det
samme som ubehøvlethed. Det helt
afgørende er FORMEN! Vi må øve
os i på en ordentlig måde at sige tingene lige ud.
Forskellighed kan rummes, når der er
form på samværet. Men det er, som
om vi i vore dage helst skal være meget gode venner, og er vi ikke det, så
er vi nærmest fjender. Tendensen er,
at hvis vi ikke kan kramme og favne,
så er vi nok modstandere. Men sådan
behøver det jo ikke at være. Vi kan
godt være sammen, selv om vi ikke
er enige i alt, når blot forskellighed
respekteres og der er gode omgangsformer. Det er derfor, at håndtrykket
f.eks. er sådan en god skik. Håndtrykket viser respekt, men også en
hvis afstand. Vi er ikke perlevenner,
men vi viser hinanden den fornødne
agtelse og beskytter samtidig os selv
og den anden.

Venlig hilsen
Du kender det fra overvejelserne
over, hvordan man skal afslutte sit
brev eller sin mail. Skal der stå (det
tætte) Kærlig hilsen eller (det høflige) Venlig hilsen eller (det neutrale)
Hilsen eller er et slash / nok?
Fortsætter på næste side
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Kirketiderne

November
SØNDAG d. 4. nov. kl. 10.00
Allehelgen
Matt. 5,13-16
Mette Maria Kristensen

Der er ungdomsgudstjeneste søndag den 11. november kl. 16.00,
hvor ungdomsbandet Break Free
står for musikken. Vi skal altså
synge, klappe og vugge til rytmisk musik. Temaet for gudstjenesten er FÆLLESSKAB. Konfirmander medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne – børn,
unge og ældre – så kan du lide
rytmisk musik og er åben for en
anderledes måde at forkynde på,
så kom og vær med. Sognepræst
Hanne Davidsen leder gudstjenesten.

ONSDAG d. 19. dec. kl. 15.00
Krybbespil
Åben forestilling samt for forældre
og pårørende
Hanne Davidsen
TORSDAG d. 20. dec. kl. 10.00
Krybbespil for 0. klasserne
Hanne Davudsen

SØNDAG d. 11. nov. kl. 10.00
23.s.e. trinitatis
Mark. 12,38-44
Hanne Davidsen

TORSDAG d. 20. dec. kl. 11.00
Krybbespil for børnehaver
(Mårslet Dagtilbud)
Hanne Davidsen

SØNDAG d. 11. nov. kl. 16.00 Ungdomsgudstjeneste
Hanne Davidsen

FREDAG d. 21. dec.
kl. 8.10 + 9.00
Skolen juleafslutning
5. - 9. klasse
Mette Maria Kristensen

SØNDAG d. 18. nov. kl. 11.30
24.s.e trinitatis
Joh. 5,17-29
Lene Kofod med praktikant

Ungdomsgudstjeneste

SØNDAG d. 16. dec. kl.10.00
Mette Maria Kristensen

SØNDAG d. 25. nov. kl. 10.00
Familiegudstjeneste og minikonfirmandafslutning
Mette Maria Kristensen

December
LØRDAG d. 1. dec. kl. ca, 16.30
Juletræstænding
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 2. dec. kl. 10.00
Hanne Davidsen
ONSDAG d. 5. dec. kl. 10.00
Dagplejer og vuggestuer
Mette Maria Kristensen
TORSDAG d. 6. dec. kl. 10.00
Dagplejer og vuggestuer
Mette Maria Kristensen
TORSDAG d. 6. dec. kl. 14.00
Adventsfest for seniorer
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 9. dec. kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Hanne Davidsen

FREDAG d. 21. dec.
kl. 9.50 + 10.40
Krybbespil
1.- 4. klasse
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 23. dec. kl. 17.00
Lillejuleaftensgudstjeneste
Hanne Davidsen
MANDAG d. 24. dec.
kl . 13.00 + 14.00
Juleaftensgudstjenste
Mette Maria Kristensen
MANDAG d. 24. dec.
kl. 15.00 + 16.00
Juleaftensgudstjeneste
Hanne Davidsen
TIRSDAG d. 25. dec. kl. 10.00
Hanne Davidsen
ONSDAG d. 26. dec. kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 30. dec.
GUDSTJENESTEN AFLYST
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Mårslet
Hyggeklub

Gregoriansk aftensang i
Mårslet Kirke

Kan du din Matador?
-Korsbæk før og nu
Torsdag d. 8. november
kl. 14.00
Anne Kobberø spiller og fortæller
om højdepunkter i filmen. Vi kan
spejle os i de folkekære karakterer,
for de rører ved noget dybt og alment
i os. Hør historien bag serien, syng
med på nogle Matadorsange, og få
testet din viden i en quiz med forskellige spørgsmål om Korsbæk.

Mandage i lige uger
Første gang d. 12. november 2012
Program:
Kl. 17.15-17.45: Introduktion og indøvning
Indtil kl. 17.50: Mødetidspunkt for
dem der kun vil deltage i selve aftensangen.
17.55: Gregoriansk Aftensang der
indledes med stilhed.
Aftensangen varer ca. 35 minutter.

I dag må alle kæmpe en ”Mads
Skjern-kamp” for at bevare pladsen i
samfundet og accepten fra andre.
Matador er en historie om kulturens
skred.

Familiegudstjeneste og minikonfirmandafslutning

Her vil kirkens Korskole synge og
sammen med minikonfirmanderne
bidrage til, at det bliver en festlig
gudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil der være udviddet våbenhuskaffe til alle.
Minikonfirmanderne og deres familier bydes derefter endnu engang ind
i kirken, hvor der vil være overrækkelse af diplom og en gave til alle
minikonfirmander.
Vi glæder os til at se jer!
Sognepræst Mette Maria Kristensen
Sognemedhjælper Mette Bugge

Men hov, Jesus sætter en kæp i hjulet
på Martha: ”Eet er fornødent”, siger
han…. Sæt dig ned ved siden af Maria
og lyt for en stund!
Det er sådan en stund, vi vil tilbringe
sammen disse mandag aftner i Mårslet
Kirke. Vi finder roen, finder ind i aftensangens faste form, lytter til evangeliet, synger en davidssalme og Marias lovsang på enkle gregorianske,
årtusind gamle melodier og skiftevis
mænd og kvinder et vers af gangen,
beder en enkelt bøn sammen og stille
hver især. Eller tier helt stille og lytter
og er nærværende eller blot hvilende.
Og vi vender hjem til vore gøremål
med fornyet kraft.
Yderligere oplysninger kan findes i
folderne som står fremme i kirkens
våbenhus (kirken er normalt åben på
hverdage fra 9-16) samt ved at ringe
til cand.phil. i filosofi Eva Wildt Nielsen som instruerer og er forsanger, på
tlf: 2013 4070.

Pris for kaffe og kage 40 kr. pr. person.

Søndag den 25. november kl. 10.00
inviterer vi til familiegudstjeneste.
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Vi lever i en tid præget af stress og
jag. Vi kan spejle os i Martha, som
har så mange ting, hun skal sørge for
og gør sig så mange bekymringer. Der
er skam ingen tid til pauser her! Vi må
videre, videre, videre…

Eva Wildt Nielsen og Hanne Davidsen
Foto: Jørgen Lauritsen

Kildevang

Praktikant

Onsdag d. 7. november kl. 14.30

Sognepræst Lene J. Kofod kommer til
Mårslet kirke søndag den 18. november kl. 11.30.

Allehelgen gudstjeneste
Vi begynder med en kop kaffe
kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30
er gudstjeneste med altergang.
Prædikant Hanne Davidsen.

Med sig har hun sin praktikant Christian Wegeberg. Han kommer til at stå
for det meste af gudstjenesten, sandsynligvis også altergangen.
Hanne Davidsen
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Mårslet Kirkes Minikor
musikkens inderste væsen at kende,
og på sigt bliver vi rigtig gode sangere, der kan synge efter noder.
Når Mårslet-Bladet udkommer i november, har vi haft vores første optræden ved BørneBamse gudstjenesten den 10. oktober, hvor vi har
sunget sangen ”Jakobs drøm”.
Det er nu planen, at vi synger med
ved krybbespillet i december. I foråret 2013 medvirker vi ved yderligere
2 BørneBamsegudstje-nester, og i
starten af februar tager vi til minikorstævne i Lystrup kirke ☺
Fra venstre: Dagmar Valter Christiansen, Josephine Vinther Nielsen, Isabella Madsen, Camille Klit, Caroline Valter Christiansen, Julie Foged Gregersen, Juliane Tjørnfelt Thers-Jørgensen, Rebecca Oszadlik Jensen.
Foto: Jørgen Lauritsen
”Mårslet Kirkes Minikor” er nu etableret og har fået en rigtig god start. 7
piger fra 2. og 3. klasse samt undertegnede mødes hver onsdag i Sognehuset fra 15.30 – 16.15. Vi synger
selvfølgelig; men vi leger også

med musikalfabetet, synger efter
vores ”hemmelige kodesprog” (”dore-mi” med håndtegn) og laver
rytmelege, hvor vi f.eks. leger, vi alle
sammen er i familie med samme efternavn. På den måde lærer vi

Vi kan max være 12 børn i minikoret,
og nye sangere er velkomne efter jul
efter forudgående henvendelse til mig
på mail: korpia@os.dk eller telefon
86 55 64 08.
-Så fremt der er plads!

Organist og korleder Pia Labohn

Alle Helgen Gudstjeneste
med efterfølgende
samvær i Sognehuset
Vi fejrer Alle Helgen søndag den 4.
november kl. 10.00 i kirken. Ved
gudstjenesten læses navnene op på
alle, der er døde, begravet eller bisat
fra Mårslet kirke siden sidste Alle
Helgen (6. november 2011).

gudstjeneste, hvor vi tænker tilbage
på det liv, vi har haft med den, der nu
er død. Vi tænker også på glæden og
trygheden i, at den døde nu er hos
Gud.

Denne søndag er der ikke barnedåb.
Ved gudstjenestens begyndelse tænder vi lys og mindes i stilhed de kære,
vi har måttet tage afsked med.

Vi får tid og rum til at lægge vore
bekymringer og sorger frem for Gud i
håbet om at finde trøst og styrke til at
leve videre trods tabet. Mette Maria
Kristensen prædiker.

Gudstjenesten er således en minde-

Efter gudstjenesten inviteres alle over

i Sognehuset, hvor der serveres en
dejlig varm suppe, en kop kaffe og en
småkage. Herefter vil Hanne Davidsen læse og kommentere et par digte
af Søren Ulrik Thomsen.
Arrangementet slutter ca. kl. 13.00.
Alle er hjertelig velkommen.
Sognepræsterne Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen
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Sognehusindvielse
Søndag den 7. oktober 2012 blev det nye og ombyggede sognehus i Mårslet indviet

150 gæster benyttede, efter en let frokost i de nye omgivelser, lejligheden
til at tage byggeriet nærmere i øjesyn,
heriblandt biskop Kjeld Holm, Aarhus, og provst Knud-Erik Bager Jensen, Højbjerg.

Hanne Torp, som var med i det daværende menighedsråd, da det første
sognehus blev projekteret, mindedes i
sin tale de beslutninger, der dengang
blev taget med hensyn til fremtidige
udvidelser.
Byggeudvalgets formand, Knud Lunderskov, glædede sig over at byggeriet var gået helt "efter bogen" og uddelte, sammen med menig-hedsrådets
formand, Erik Sørensen, mange rosende ord til alle medvirkende i byggeprocessen.

Den musikalske underholdning var
lagt i hænderne på Preben Ulvskov og
Jørgen Kraglund, og herudover medvirkede desuden Mårslet Kirkes Kor
under ledelse af Pia Labohn.

Biskop Kjeld Holm noterede sig, at
tilbygningen ikke bare var en påklistret kasse, men at der her var tale om
en helhedsløsning af meget høj kvalitet.

Arkitekt Benny Andersens tale var en
lovprisning af hele processen, der
udelukkende bestod af ord med begyndelsesbogstavet M for Mårslet!

Tekst og foto: Susanne Lauritsen
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Teaterforeningen Slutspil
gæster Mårslet med stykket:
”Vi venter på Godot”
Ved et nøgent træ venter de to vagabonder Vladimir og Estragon på
Godot, som aldrig kommer. Mens de
venter,
be-

skæftiger
den
reflekterende
Vladimir og den mere jordbundne
Estragon sig med filosoferen, snak, og
skænderier uden på noget tidspunkt at
komme ud af stedet.
Vladimir spilles af Niels-Christian
Bredholt og Estragon spilles af Jakob
Vejleskov. Begge er ramt af sclerose.
Efter forestillingen er der kaffe, hvorefter Hanne Davidsen lægger op til en
samtale om stykket.
Entre 50 kr.

Vi har den glæde at kunne åbne dørene
for teaterforeningen Slutspils spændende forestilling om to vagabonder
tirsdag den 20. november kl. 19.30 i
Mårslet Sognehus. Forestillingen er
inspireret af Samuel Becketts stykke
”Vi venter på Godot”.

Sognepræst Hanne Davidsen

Turen går til Skt. Petersborg
præcist bliver tale om, ved vi ikke, og
derfor kan vi heller ikke endnu sige
den præcise pris. Men det vil blive
mellem 8000-9000 kr. (inkl. rejse,
ophold (5 overnatninger), visum,

I forbindelse med rejsen vil der blive
indbudt til to foredragsaftener om
Sovjetunionens/Ruslands historie lige
fra Peter den Store til Putin. Er du/I
interesseret, så mail til hda@km.dk.

Undertegnede og lektor Jørgen Granum-Jensen organiserer en tur til Skt.
Petersborg til foråret 2013 (se omtale
i sidste nummer).
Det er nu bestemt, at turen bliver lagt
i uge 22. Hvor mange dage det helt

guide, visse måltider og entreer og
diverse afgifter). Vi regner ikke med,
at der bliver arrangeret fælles transport til Kastrup lufthavn.

Der kommer flere informationer i
næste nummer af Mårsletbladet.

Det rejseselskab, vi samarbejder med,
er Fogt Rejser, der har mange års erfaring med rejser til Skt. Petersborg.

Sognepræst Hanne Davidsen
Fotos: Privat
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Mårslet Indremission november:
Er der behov for mission i
Danmark?
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Juletræstænding

Det genfundne Paradis

Det er blevet en rigtig hyggelig tradition med juletræstænding i Mårslet
ved kirkens parkeringsplads. Så igen i
år glæder vi os til juletræslaugets fine
arrangement lørdag den 1. december.

Fredag den 2. november
kl. 13.00-17.30 på
Testrup Højskole

Som vanligt inviteres alle ind i kirken
som afslutning på arrangementet til
julesang og hygge.

Der arrangeres en højskoleeftermiddag på Testrup Højskole fredag
den 2. november i anledning af udgivelsen af Det genfundne paradis. Meditative tekster om troens fornuft af
Gerd Theissen, forlaget Alfa. Bogen
er oversat fra tysk af Sanne B.
Thøisen og Hanne Davidsen.
Bogen kan denne eftermiddag købes til særpris på 200,- kr.

Onsdag den 14. november får vi besøg af Kurt E. Larsen, der for nylig
har skrevet en bog om Indre Missions
historie i Danmark gennem bevægelsens 150 år. Vi skal høre træk

Dagens program:
Kl.:13.00-13.45
Velkomst og foredrag ved forstander
Jørgen Carlsen: Kultur og Kristendom

Hanne Davidsen

Mandagscaféen

fra bogen og høre lidt om, hvilke tanker Kurt Larsen gør sig, i forhold til
at række evangeliet ud til flere mennesker i dagens Danmark.
Kurt E Larsen er 57 år og tidligere
sognepræst i Skarrild-Karstoft og nu
lektor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet i Århus. Han er netop
blevet udpeget til medlem af kirkeministerens nye "Udvalg om en mere
sammen-hængende og moderne styrings-struktur for folkekirken”.
Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet
Sognehus og enhver er meget velkommen til at deltage.

Kl.:13.45-14.00
Pause
Kl.:14.00-15.00
Sognepræst og phd. Sanne B.
Thøisen: Om tro og fornuft

mandag den 12. november
kl. 9.30 – 11.00
i Sognehuset

Kl.:15.00-15.30
Kaffepause

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak
i et uforpligtende samvær med

Kl.:15.30-16.30
Lektor Ole Davidsen: Det kristne
menneskesyn i spil mellem evolutionsteori og bibel-fortolkning

andre fra Mårslet Sogn.
- og så er det tilmed helt gratis.

Kl.:17.00-17.30
Aftensang i Mårslet kirke ved sognepræst Hanne Davidsen
Deltagelse koster 50 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Bare kom!
Jørgen Carlsen,
Hanne Davidsen,
Sanne B. Thøisen
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Kirkebil
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt
Jensens senest fredag kl. 8.30 på
tlf. 8629 8190.

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.

Menighedsrådet
Der afholdes menighedsrådsmøde
Torsdag d. 22. november kl. 19.00
I Sognehuset.
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

Sognepræsterne
Hanne Davidsen
Præstegården
Obstrupvej 4
Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst onsdag, torsdag
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 onsdag, torsdag
kl. 10.00 - 11.00
Fredag 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

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. 6084 5520 eller
Susanne Lunderskov,
tlf. 6086 2617

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.

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
Træffes normalt på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
hmb@maarslet-kirke.dk
ellers henvises til sognepræsten på
Tlf. 8629 0234
hd@maarslet-kirke.dk
KIRKETJENER
Allan Vindfeldt Jensen
Telefontid kl. 8.00 - 8.30
Tlf. 8629 8190
avj@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
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 november
redigeres af
Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Årligt kontingent: Personligt 50 kr.
og husstandsmedlemskab 80 kr.
Ring til Ingerlise Wendland, på tlf.
8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk
http://maarsletegnsarkiv.dk

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.

Egnsarkivet ordinære åbningstider i november er onsdag d. 14. og onsdag d. 28., begge dage fra kl. 16 til 17:30.
Lokalhistorisk aften:

Datter af en modstandsmand
Tove Uth Ovesen kommer og fortæller om sin far Jens Toldstrup

Når man læser om Jens Toldstrup's
fortjenester under besættelsen, kan
man dårligt undgå at føle en dyb respekt for det gigantiske mod og talent, som denne mand fik lejlighed
til at udvise i sin egenskab af leder
for samtlige jyske nedkastningsoperationer samt chef for region I/
Nordjylland fra maj 1944 til februar
1945.
Jens Toldstrup var under 2. Verdenskrig nedkastningschef for hele Jylland. Han etablerede knap 300 forskellige nedkastningssteder og havde
kommandoen over 3.000 velbevæbnede modstandsfolk som uafbrudt
modtog våben og forsy-ninger fra
engelske flyvere.
Materialerne skulle bjærges, bringes
i sikkerhed og fordeles udover de
mange distrikter, hvilket var en krævende og risikabel opgave. Tyskerne
gjorde alt, hvad de kunne, for at fange Jens Toldstrup og uskadeliggøre

Privatfoto

ham, men han over-levede mirakuløst besættelsen.
I løbet af krigen passerede ca. 3800
containere med 400 tons materiale
gennem det jyske hovedkvarter,
hvilket fik de allierede til at udnæv-

ne Jens Toldstrup til "Europas bedste
nedkastningschef".
Jens Toldstrup var meget nationalt
engageret. Efter befrielsen havde
han således planer om at marchere
mod syd med sine mænd og besætte
den tabte del af Sønderjylland, og da
Danmark stemte sig ind i EF i 1972,
blev han så bedrøvet, at han emigrerede i en årrække.
Jens Toldstrup boede fra 1986 og til
sin død i 1991 hos sin datter og svigersøn i Ask ved Solbjerg.
Den dag han blev begravet fra Tulstrup Kirke, opstod der trafikkaos
pga. de mange biler, som skulle frem
til kirken ad de smalle veje.
Alle er velkomne, og der er gratis
adgang. Kaffe/te med brød kan købes for 20 kr. Der er salg af lokalhistoriske hæfter.
Tirsdag d. 13. nov. 2012 kl. 19:30
Mårslet Sognehus
Obstrupvej 4 A

Arkivernes dag
Den anden lørdag i november er det Arkivernes dag
Hvis du vil vide mere om den fortid, der
danner baggrund for den nutid - og ikke
mindst den fremtid, du er en del af, så er
der en god grund til at aflægge et besøg i
Egnsarkivet lørdag den 10. november
mellem kl 11:00 og 15:00.
I vor samling er der en del billeder, som
vi mangler oplysninger om, så kom og

evt. hjælp os med at finde ud af en datering/genkendelse. Eller måske har du noget, som du vil aflevere til os…?
Arkivet finder du ved Mårslet Skoles lille
parkeringsplads på Obstrupvej og medlemmer af Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening vil være til stede.
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AKTIVITETER I NOVEMBER 2012
Lørdag d. 24. nov. kl. 13.30-15.30
Julemarked
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl.
15.00-17.00 samt den første lørdag i hver måned mellem kl. 10.00-12.00.
Henvendelse om Genbrugsen til:
Karen Kristensen 86 29 04 47
Villy Pedersen 86 29 45 79
Henry Lander 86 29 14 82

Torsdag d. 1. nov. kl. 11.30
Tag-selv-bord
Onsdag d. 7. nov. kl. 14.00:
Gudstjeneste
Mandag d. 12. nov. kl. 14.00:
Syng med Solveig
Mandag d. 19. nov. kl. 14.00:
Tøjsalg med Smartex
Onsdag d. 21. nov. kl. 14.00:
Lysbilledeforedrag med John Malm. Gotland og Stockholm

Sundhedsklinikkens åbningstid:
Torsdag kl. 9.00-14.00, men kun
efter aftale ml. kl.13-14.
Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9
Tlf.: 8713 4432

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Tlf. 87 13 43 38 (nyt hovednummer)
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00
Vi søger frivillige til at hygge om vores borgere i plejeboligerne
på Kildevang mellem ca. kl. 19.00-21.00.
Kontakt Birgit Jørgensen på tlf.: 2920 9651 for at høre nærmere.
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TMG - Nyt
”Rejsegilde” i Mårslet hallen
Der blev holdt rejsegilde i Mårslet
hallen da den nye scoretavle blev
hængt op til den kommende indendørs sæsonstart…
Mårslet hallen har igennem kommune
fået tildelt en ny scoretavle, da den
gamle efter hånden var udtjent, tavlen
er en trådløs model og er blevet placeret i modsat ende af hallen således
at folk i Halhuset ligeledes kan følge
med i kampenes resultater, direkte på
scoretavlen.
For at tilgodese alle sportsgrene har
vi yderligere fået - 2 fritstående displays med 24 sek. shot clocks til brug
for basket.
Vores lokale elektriker, Niels Borgbjerg fra Rokkedal El sørgede for den
rette forbindelse til tavlen og der kom
lys.
TAK til Rokkedal El
TMG Håndbold.

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

86 29 38 39

kurt@kirkedal.dk

Næstformand og halhusansvarlig

Kent Pedersen

86 29 98 55

makpedersen@mail.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

86 72 25 80

gjs@tdc.dk

Afdelingsrepræsentanter:
Badminton

Steen B. Hansen

20 32 12 28

steen@steenbhansen.dk

Basketball

Rikke Lysholm

86 13 53 78

Rikke.lysholm@mail.dk

Cykelmotion

Stefan Brenstrup

22 83 20 24

formand@maarslet.com

Fodbold

Jan Henriksen

86 29 74 05

reintoft@henriksen.mail.dk

Gymnastik

Britt Skytte

86 72 19 19

britt@tmggymnastik.com

Håndbold

Ole Gade

86 29 80 51

ole@peektraffic.dk

Motion

Steen Bille

25 67 51 86

bille1113@hotmail.com

Pétanque

Knud Rasmussen

86 29 31 13

knud.else@live.dk

Tennis

Henrik Breyen

86 29 83 22

hb@melindascandinavia.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

86 72 17 28

krusejacobsen@gmail.com
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Motion

Mødested på tværs af generationer
Hele tiden dukker de op, mårslettere
der ønsker at melde sig ind i TMG
motion for at træne i motionscentret.

At den evner at bringe mennesker
sammen, som ellers aldrig ville overveje at være i kontakt med hinanden.

Der er den 15-årige knægt, der har
trippet som kvier, der skal på græs
første gang, siden han var 14 år og
bare set frem til dén dag, han kunne
få fingre i sin adgangsbrik.

Det vil jeg påstå er godt for en by –
især når flere generationer opdager, at
det kan være hyggeligt at færdes de
samme steder og at snakke utvungent
sammen.

Der er den 40-årige kvinde, som finder det praktisk at cykle hen i centret
for at træne frem for at køre til Odder
eller Højbjerg efter at være kommet
hjem fra arbejde.

I bestyrelsen forsøger vi da også at
understøtte den værdi. Senest har vi
uddannet to nye fitnessinstruktører på
DGI’s 40 timers grunduddannelse. To
instruktører i indoor cykling er på vej
på grunduddannelse ligesom nogle af
de hidtidige instruktører er på vej på
en overbygningsuddannelse.

Og der er den småbarnsfar, der ikke
kan træne før efter klokken 20, når
børnene er lagt i seng. Og er der kvinden i senioralderen, der nyder at styrke sine muskler og sener om formiddagen, når der er ro i huset.

Ny

mail

for

tilmelding

Er du, der læser denne artikel, blevet
interesseret i at blive medlem af motionscentret og TMG motion, skal du
bare sende en mail om det til:
casatryk@hotmail.com
Du kan også læse om centret på vores
blog:
http://tmg-fitness.blogspot.dk/
Du kan også følge os på Facebook:
http://www.facebook.com/#!/
tmgmotion?fref=ts
Steen Bille
formand TMG motion

Hvor fitnesslokalet emmer af at være
et mødested for alle aldre, udgør dem,
der jævnligt fylder cykelrummet en
mere homogen gruppe af jævnaldrende voksne.
Men det ændrer ikke på, at en af motionscentrets glædelige juveler er den,
at generationer har fundet et sted i
Mårslet, hvor de faktisk kommer til at
snakke lidt sammen – fordi de er i
centret af samme grund: For at træne.
En fælles værdi
Det samme gælder for løbeskolens 60
motionister.
Nok er de delt op i tre klasser for begyndere, letøvede og øvede løbere.
Men bare det at mødes i løbetøj til
den fælles opvarmning og programsatte træningsture får mange til at skabe nye bekendtskaber i byen.
Det er vel her, en idrætsforening viser
sin styrke:

Sveden drypper og heftig pusten kan høres hver gang et hold har kørt sin hårde
tur igennem på indoor cyklerne i Mårslet Motionscenter (Foto: Steen Bille)
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Volleyball

Volleyball i Mårslet
Volleyballsæsonen er skudt i gang.
Der trænes hver mandag kl. 20.30 –
22.00 i Mårslet Hallen.
• Træningsaftenerne er for voksne
m/k
Niveaumæssigt er vi et mixmotionshold – alle er velkomne
Til dig der ikke lige var klar over at
man kunne spille i byen, eller til dig,
der først nu indser at man i grunden
skulle deltage i år, holder vi 2 særlige
gratis træningsaftener.
Det sker mandag d. 5. november og

mandag d. 12. november begge aftener kl. 20.30 – 22.00 i hallen.
Træningen kommer til bestå af:
• Introduktion til træning
• Individuel opvarmning
• Små opvarmningsøvelser i mindre
grupper
• Øvelser til koordination og
grundteknik
• Smash og blokadeøvelser
• Opsamlingsøvelser
Træningskamp

Efter endt træning bydes der på øl/
vand, og der fortælles om klubben og
planer for sæsonen herunder muligheder for deltagelse i kampe.
Mød op – få sved på panden – samt få
en sjov aften.
Har du ikke mulighed for deltagelse
disse 2 aftener, men stadig er nysgerrig på hvad volleyball i Mårslet er, så
send en mail til formanden Claus Jacobsen på: krusejacobsen@gmail.com
eller ring på tlf.: 86 72 17 28.

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

De kom - de så - og de sejrede
Nordea cup i Hørning den 22/9-2012
En flok friske U10 piger drog af sted
til stævne i Hørning, uvidende om
hvad de ville opleve i løbet af dagen.
Det var en stor oplevelse at se hvorledes pigerne fightede sig til sejr, trods
modstander der var fysisk større end
dem selv.
Intensiteten og spillet blev bare bedre
og bedre, som dagen skred frem og
blev i sidste ende kronet med en finaleplads.
Efter en nervepirrende finale, hvor
den ordinær spilletid endte uafgjort
og derved krævede forlængede spilletid, var det TMG U10 pigerne der trak
det længst strå.
GODT GÅET PIGER…………….
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Håndbold

Der blev svedt i Mårslet Hallen
da Håndboldkaravanen lagde vejen forbi..
Tredjeklasserne på Mårslet skole
skulle egentlig have haft ganske almindelige timer onsdag formiddag.
Det blev dog med et snuptag forvandlet til håndboldtræning i Mårslet Hallen, da Håndboldkaravanen kom forbi
og tog børnene med på en oplevelsestur der udfordrede den enkeltes motorik og boldtalent.

håndbold spiller i maven, er man altid
velkommen til at komme ned og prøve at spille lidt bold med sine jævnaldrende.
Se træningstider
haandbold.dk

på

www.tmg-

TAK for en god dag
TMG Håndbold

TMG Håndbold havde i samarbejde
med Mårslet skole inviteret Håndboldkaravanen på besøg, som er et
initiativ fra JHF – Jydsk Håndbold
Forbund.
Alle børnene kom på en oplevelses
tur af de helt store da trænere fra
TMG og JHF repræsentanter, guidede
dem igennem flere poster der var lavet i hallen.
Koncentrationen var stor uanset om
man skulle drible – score på Landin,
spille kamp eller konkurrerer om
hvem der havde det hårdeste skud.
Formålet med besøget var bl.a. at give
børnene en rigtig god oplevelse med
leg, spil og bevægelse og efter udtrykkene at dømme lykkes dette til
fulde…….
Talentmassen er stor i Mårslet, og det
var imponerende at se koncentrationen lyse ud af hver enkelt.
Vi er glade for at flere fra tredjeklasserne efter denne dag har vist sig til
den ordinær træning i Mårslet hallen
– vi er altid glade for at se nye ansigter komme ned og udfordre sig selv
på en håndbold bane.
Hvis man går med en lille eller stor

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Afslutning på en epoke - hos Rema 1000 i Mårslet
Den 23/9 – 2012 havde Kristian og
Helene sidste arbejdsdag i vores
lokale Rema 1000 og i den forbindelse vil TMG Håndbold gerne
takke dem for deres velvillighed i
forbindelse med diverse sponsorater i den tid de har været i Mårslet.
Vi ønsker Kristian og Helene god
vind fremadrettet, med de nye udfordringer i henholdsvis Århus
midtby og Søborg

Mvh. TMG Håndbold

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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TMG Gymnastik byder velkommen til

og‐HOP Dag
Mårslet Hallen, Testrupvej 6
Lørdag d. 10. november 2012
Kl. 14.00 – 16.30

Træk din mor eller far (eller dem begge to!) i buksebenet og kom
til en fornøjelig eftermiddag, hvor store og små kan få rørt sig
sammen til fælles aktiviteter i børnehøjde.

Program:
14.00: Velkomst og opvarmning for alle
14.20: Springtricks for 5 år+
15.00: OVERRASKELSE!
15.30: Tumlebane for de mindste
samt et par svedige workshops undervejs!

Entré:

25 kr. per person over 2 år, betales ved indgangen. Dørene åbner kl. 13.45.

Vi glæder os til at se dig og din familie!
FALDSKÆRM LEG DANS TONS TRICKS FRÆS RÆS SPRING STAFET
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Gymnastik

EKSTRA FAMILIEHOLD OPRETTET
Vi har fået mulighed for at oprette
endnu et hold for de mange børn, der
gerne vil gå til gymnastik. I TMG
Gymnastik er vi rigtig glade for at
kunne give dette tilbud, da vi har lange ventelister på de fleste børnehold.
Så skynd dig, hvis du vil være sikker
på en plads til dit barn.

KRUDT OG UGLER – Familiehold
3-6 år med forældre
Tirsdag fra kl. 18-18.55
Pris: 500 kr. ved opstart 2. oktober
Instruktør: Annette Jacobsen, 15 års
erfaring med børn og unge

Kom og giv dit barn udfordringer - vi
skal lege, klatre i tove, passere forhindringsbaner og bruge os selv. Du får
selv lidt sved på panden – aftensmaden er klaret - samtidig når dit barn at
få brændt sit krudt af inden sengetid.

Tilmelding sker på vores hjemmeside
www.tmggymnastik.com

Med venlig hilsen
TMG Gymnastik

HALHUSET

17.00 - 22.00

Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
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GÅR I VINTERHI…
Som nogen måske allerede har bemærket står jeg ikke på torvet mere i
år, men vender tilbage i starten af
marts 2013, alt efter vind og vejr.
Det betyder dog ikke at jeg har lukket, i kan fortsat ringe på 22247393

og lave aftale for hjemmebesøg.
Det er kun min ugentlige stand på
torvet der holder vinterpause. I stedet
holder jeg åbent i min lille butik på
Sofienlystvej 7c i Malling, i følgende
tidsrum:

Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 14,00 – 17,30
Mvh. Mikael Nymann
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Kom julen i forkøbet og slå to fluer med et smæk
Køb billige julegaver og støt børn i Afrika

Invitation til alle

Salg af afrikansk
kunsthåndværk

Alt afrikansk kunsthåndværk kommer
direkte fra Uganda og sælges uden
fortjeneste. Overskudet går ubeskåret
til forældreløse børn.

kl. 10.00 til 14.00

Min kontakt er Lisacare v) Jonna Kildebogaard i Gentofte.

Der vil være kaffe og te på kanden og
lidt til den søde tand!
Du er velkommen til at ringe hvis du
ikke kan de to dage!
På glædeligt gensyn

Kom til åbent hus og Afrika udstilling
på Præstegårdsvej 7a i Mårslet.
fredag 2. november kl. 15.30 til
18.30, eller lørdag d. 3. november

Bente Seerup
Mobil: 30 56 47 70
Invitation
til alle!
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Juletræet i Mårslet 2012
Nu er efteråret ved at være over os,
og det mørkner tidligt
udenfor.
Nogle hader tiden, men langt de fleste
holder nu af tiden, hvor julen banker
på døren.
I Mårslet juletræslaug er vi måske
specielt hårdt ramte, vi har nemlig et
arrangement vi skal have gennemført,
til glæde for børn og voksne i Mårslet.
I dagene lige sidst i november skal
Mårslets store juletræ afhentes i skoven, det skal pyntes op med lyskæder,
så det står helt klar, når årets mårsletter Kurt Kirkedal lørdag den 1. december kl.16.00 drejer på knappen og
tænder træet, medens han taler til de
fremmødte.
Julearrangementet er som det plejer
med musik og et par julesange, og

måske kommer julemanden også, med lidt godt til ungerne.
På pladsen byder juletræslauget på et
bæger julegløg til at varme sig på til
en billig penge. Der er saftevand og
pebernødder gratis til børnene. Alt
som traditionen siger.
….......og vi trækker lod om et flaske
brændevin på medlemsbeviserne fra
2012.
Når hele arrangementet er ovre, og
juletræet stråler, går vi alle ind i Mårslet kirke, for sammen at
synge julens dejlige salmer. Alle er
velkomne.

LØRDAG 1. DEC. KL. 16.00 TÆNDES BYENS JULETRÆ
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Notits om julestuen 2012
Allerede nu tænker vi i Borgerhusets
bestyrelse på, hvordan vi skal få den
årlige Julestue (1. og 2. december)
etableret - med alle de vanlige aktiviteter og de mange fantastiske salgsboder/-stader, hvor mange af os mårsletter supplerer juleindkøbene op med
alt fra hjerter til portrætter af børnene.
Det viser sig, at der er nogle enkelte
stande tilbage at reservere. For at sikre at alle får det bedst muligt afholdes
om nødvendigt et infomøde med stadeholdere ca. en uge før. Alle holdes
orienteret via e-mail.
Så har du noget hjemmegjort, som
andre kan få fornøjelse af at købe,
kan du reservere et bord hos Henrik
Kløverpris på e-mail: kloverpris@privat.dk
Men først på vejen til julelykken lig-

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

ger jo den 7. november en generalforsamling i Borgerhuset start kl. 19.00 hvor vi jo gerne vil have mange nye
og friske kræfter til at deltage og evt.
melde sig til rådighed for en ny bestyrelse. Husk at Borgerhuset er noget vi
alle i Mårslet faktisk er fælles om –
efter den donation Kommunen i sin

tid gav Mårslet – til kulturelle udfoldelser, fest og børnehave
Bestyrelsen for Borgerhuset
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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