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Fornylig trådte jeg ud af arbejdsstyrken for at hellige mig hverdagen som pensionist. Jeg har altid forestillet mig, at det måtte være en overkommelig opgave. Jeg
kan berolige med, at det har det også været for mig, men det har været anderledes, end jeg troede.
Victor Borge er citeret for at have sagt: Jeg har ikke noget mod at blive gammel,
men jeg er ikke vant til det.
Hvad er det så, der er kommet bag på mig? Ja, det er faktisk meget positivt. Jeg
har fået mere tid – og lyst – til at være nysgerrig. Men det er vel heller ikke overraskende, al den stund at jeg har fået 8 timer mere til min rådighed!
Jeg synes, at jeg har fået frigjort en eller anden form for energi. Før brugte jeg
meget energi på jobbet, som faktisk blev mere og mere krævende. Der skete hele
tiden nye ting. Umiddelbart er fornyelse jo godt, siges det, men når årsagen er, at
kendte arbejdsrutiner ændres i et væk og lovændringer fyger om ørerne på dig, så
er vi mange, der tappes for energi, uden at vi føler, at vi har skabt merværdi i vort
job. Selv om vi ikke føler, at vi har skabt merværdi for kunder eller klienter eller
arbejdsgiver, ja så er vi alligevel trætte og måske endda helt udmattede, når vi
slutter en arbejdsdag, hvor du igen har skullet sætte din ind i en ”masse ændringer” og derfor ikke har nået de opgaver, som du og din arbejdsgiver havde forventet!
Jeg tror, at det er en væsentlig grund til, at jeg virkelig nyder at have sagt farvel
til et job under konstant forandring.

Forsidefotos
Jesper Andersen

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene Det var første del af min pointe. Og hvis mange nikker genkendende til denne poforfatteren og eller indsenderen.
inte, så er det min opfattelse, at vi er mange ældre medarbejdere, der forlader jobRedaktionen forbeholder sig ret til at
bet i en al for tidlig alder, set med samfundets øjne – alle ved, at samfundet i de
redigere indleveret og offentliggjort stof.

nærmeste år får brug for flere medarbejdere, fordi de store årgange har muligheDeadline er den 10. i måneden for stof til der for at forlade arbejdsmarkedet og gå på pension.
efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på
2300
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00
Tryk: UNITRYK
Søren Frichs Vej 34
8230 Åbyhøj
Tlf: 86 15 88 00
Fax: 86 15 05 14

Personligt kan jeg nu bruge mine frigjorte energier på, hvad jeg prioriterer, men
min anden pointe er, at arbejdsgivere og lønmodtagere kan og bør finde løsninger, således at vi ældre medarbejderes kompetencer, erfaringer, stabilitet og fleksibilitet udnyttes i en senkarriere på nuværende job. Eller et job der i en særlig
grad er tilpasset medarbejderens ønsker, og som alligevel dækker virksomhedens
behov. Eller en anden virksomheds behov. Den energi jeg før talte om, kunne så
anvendes dels på arbejdsmarkedet og dels på den kommende pensionisttilværelse.
Det kan for nogle være med til at opkvalificere overgangen til den 3. alder.
Jeg ønsker held og lykke til alle jer, der har ”overgangen” foran jer. Jeg håber, at
I får den vel planlagt.
Jørgen Brandt Andersen

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

John Engelbrechtsen
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Lars P. Nielsen
Per Henrik Hansen
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Anette Poulsen
Sven Voxtorp
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Nymarks Alle 109
Gl. Bedervej 10
Hørretløkken 48
Hørret Byvej 13
Tingskovvej 10
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Engleddet 1
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8320 Mårslet
8320 Mårslet
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8320 Mårslet
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8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 86 72 09 02
Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 75 56 83 18
Tlf. 30 33 39 48
Tlf. 86 29 63 49
Tlf. 86 29 20 70
Tlf. 86 29 58 88
Tlf. 29 20 96 34
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lpn@privat.dk
ph@perhenrik.dk
php@kpf.dk
margrethe@bogner.dk
lars.munk@live.dk
anpo@aarhus.dk
svenvoxtorp@hotmail.com
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Stort og småt fra Fællesrådet
.Forsøg med borgerinddragelse
Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)
arbejder aktuelt på at få Aarhus Kommune til at gøre Mårslet med omegn
til forsøgsområde for nye former for
borgerinddragelse.
Der kan for eksempel blive tale om
forsøg med fokusgrupper, cafemøder
og nye måder at bruge internettet på.
Det hele med det formål at styrke dialogen mellem lokalområdet og kommunen samt udvide antallet af borgere som deltager i den lokale debat.
Ideen til Mårslet som forsøgsområde
opstod på et møde som tre repræsentanter for FU 18. april havde med rådmanden for Kultur og Borgerservice,
Marc Perera Christensen.
Mødet var sat i stand af rådmanden
som gerne ville drøfte de ideer til nye
former for borgerinddragelse som FU
tidligere har præsenteret for magistratsafdelingen Teknik og Miljø.
På mødet fortalte Marc Perera at byrådet få dage forinden havde diskuteret et forslag til fornyelse af Århusmodellen for Borgerinddragelse, kaldet Borgersamarbejde Version 2.0.
Han opfordrede os til at søge foretræ-

de for Byrådets Økonomiudvalg der
behandler det nye forslag.
Repræsentanter for FU var derfor gæster på Økonomiudvalgets møde 13.
maj – det vil sige efter deadline for
nærværende blad. På den lokale hjemmeside maarslet.net kan man læse det
talepapir som FU-medlemmerne læste
op for politikerne.
TMG’s formand Kurt Kirkedal Laursen har udtrykt sin fulde moralske opbakning, men TMG kan ikke afse ressourcer til at gå ind i arbejdet.
Ligeledes har formanden for skolebestyrelsen, Rikke Lysholm, vist positiv
interesse for ideerne og vil tage dem
op i bestyrelsen.
Tunnel ved stationen
Midtjyske Jernbaner og Aarhus Kommune er blevet enige om at der skal
bygges en tunnel under jernbanen ved
Mårslet Station. Tunnelen skal kombineres med fortov langs Langballevej og udvidelse af fortovet i østsiden
af Hørretvej. Det fremgår af et brev
fra kommunens afdeling Trafik og
Veje
til
Mårslet
Fællesråd.
Da det ikke er en billig løsning, arbej-

MÅRSLET FÆLLESRÅD
des der på at finde de økonomiske
ressourcer fra Midtjyske Jernbaner,
Aarhus Kommune og eventuelt andre
parter.
Der er håb om at projektet vil kunne
gennemføres i efterårsferien, men da
finansieringen ikke er på plads, er det
ikke
sikkert.
Brevet fra kommunen kommer efter
Fællesrådets
Forretningsudvalg
spurgte kommunen om status på projektet med sikring af perronovergangen
ved
stationen.
Senest aktualiseret med indslag i radio og på tv, hvor perronovergangen
blev nævnt fordi den er en af landets
farligste ifølge en rapport fra Trafikstyrelsen.
JE og PHH
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Sprøjtefrit Grundvand - Hop med på den rene
vandvogn

I sidste nummer af bladet var Mårslet
Fællesråds Miljø-udvalg med til at
starte en ny kampagne til gavn for
grundvandet. Kampagnen køres af
kommunens ”vandfolk” i samarbejde
med Mårslet og Malling Vandværker
og Grøn guide, Birte Buhl Hansen.
Det første fremstød i denne kampagne
bestod af et indstik i bladet med titlen
SPRØJTEFRI, fulgt op af en instruktiv artikel skrevet af Birte Buhl – vores grønne guide gennem adskillige
år.
Kampagnen varer året ud – og har
naturligvis til formål at mindske risikoen for forurening af den naturlige
rigdom, i form af rent grundvand af
usædvanlig høj kvalitet, som vi i Mårslet har privilegiet at bo ovenpå.
Der har tidligere været kampagner for
rent drikkevand. Landmændene i området har været igennem adskillige
faser af forbudsopgraderinger overfor
brug af skadebekæmpelsesmidler i
landbruget. De har alle gennemgået
kurser i den rette anvendelse af disse
midler. Skadevirkningen på grundvandet fra landbrugets side er derfor
nede på et absolut minimum.
Nu er så turen kommet til os med haver – og vores ”små problemer” med
at holde ukrudt og skadedyr neden
under vores ambitionsniveau.
De fleste af os ved, at der findes flere
metoder til at opnå et resultat overfor

de uønskede gevækster eller ditto dyr.
I kampagnens folder findes en let beskrivelse af nogen af de enkleste –
hvis du ikke lige kan huske dem, kære læser, så find lige folderen igen –
og tjek!
Kampagnen skulle gerne have som
endeligt resultat; at få ændret haveejernes holdning til brug af sprøjtegifte udendørs, så giftige sprøjtemidler
ikke mere anvendes af familiens haveaktive medlemmer.
Kampagnen er på mange måder en
fortsættelse af det gode arbejde Fællesrådets tidligere Natur og Miljøgruppe havde så stor succes med. På
fællesrådets hjemmeside kan man
stadig med stort udbytte gå ind på
punktet: ”Miljø” i Mårslet og studere de mange udredninger og tiltag, der
stadig har stor relevans. Vigtigst er i
denne forbindelse beskrivelserne af
det unikke grundvandsområde det
meste af Mårslet befinder sig ovenpå
– og dermed hvorfor man som borger
i Mårslet er mere forpligtet end andre

borgere i andre byer, med en anden
og mindre følsom undergrund – til at
værne om grundvandet. Selv om der
går fra få til adskillige år før en evt.
forurenende mængde af sprøjtgift når
ned til det kostbare vand, så er der
ingen tilgivelse. Enten det nu er vores
egne børn eller børnebørn, det går ud
over - eller det er andres – så fanger
de følsomme lag giften på et eller
andet tidspunkt!
Som opfølgning på disse oplysninger
om kampagnen, vil vi opfordre til, at
man anvender de udsendte mærkater
– dem i folderen! – og naturligvis går
ud i ”gift-skabet” og rydder op - til
genbrugspladsen.
Så kommer der senere en husomdelt
spørgerunde, så vi, og senere alle borgere, kan få en status over holdningerne til disse grønne miljøtiltag her i
8320 – og hvorfor vi vil have mere
skov og mindre trafik.
Fællesrådets Miljø-udvalg
v. Sven Voxtorp

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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LOPPEMARKED
er lørdag den 8.juni
Fra kl. 10.00 til 15.00 på P-pladsen v. Brugsen
Hvis du ikke allerede har sat X i kalenderen den 4. og 8. juni, så gør det nu.
Tirsdag den4. er der indsamling til loppemarkedet over alt i Mårslet
Kom og oplev feststemningen og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du
søger, kan du altid gætte på grisens vægt, og være med i lodtrækningen om at få
grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter loppemarkedet. Der vil på dagen
kunne købes ”loppebørger”. øl og sodavand, og vi for nok også igen i år en masse
blomster til salg.

Indsamling til loppemarkedet foregår tirsdag den 4.juni fra kl. 18.00 til 23.00
Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på,
at vi også efter loppemarkedet har et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod
gamle solarier, store PC-skærme, vinballoner, defekte hårde hvidevarer og defekt
tv- og radioudstyr.
Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi gerne fra dig.
Flemming Kristiansen
Tlf. 29 90 16 65
anfk@wepspeed.dk

Mads Pedersen
tlf. 20 13 09 91
ovesdal25@profibermail.dk

TMG-Håndboldafdelingen

Brian Kjellerup
tlf. 21756486
bkj451@gmail.com
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Hold ren dag
Tak for en fin ”Hold rent dag” – Mårslet bliver renere og renere.
25 aktive borgere i Mårslet samlede
ind, søndag den 21. april. Vi plejer at
være flere, men jeg havde fået afbud
fra nogle meget trofaste støtter, som
ellers har mødt op år efter år. I år var
15. gang vi har gjort Mårslet renere at
bo i.
Vi kan efterhånden konstatere mindre
henkastet affald, end da vi startede.
Så de mange frivilliges indsats har
hjulpet. Dels ved helt konkret at fjerne skidtet, som andre hensynsløst har
smidt eller tabt og dels ved, at de frivillige år efter år har sat fokus på affald.
Men det hjælper også rigtigt meget, at
skolen og institutionerne har sat fokus
på affald og miljø. De mange unge
mennesker gør en stor indsats og det

hjælper. Det var en stor oplevelse for
mig, fredag den 19. april da jeg mødte en børneflok fra Græsbakken, der
med en pædagog i spidsen finkæmmede et område og med stor entusiasme fortalte om at indsamlede affald,
for det skulle ikke ligge i naturen!

Aarhus Kommune, der leverede plastikposer, sikkerhedsveste.
Vore lokale sponsorer har fulgt og
støttet os i alle 15 år, hjulpet af bageren i Beder et enkelt år. Det er rigtig
dejligt med en sådan opbakning til en
god tradition.

Derfor en stor tak for hjælpen til alle
dem, som var med til at samle affald
den 21. april og alle andre dage, I er
perfekte rollemodeller.

På gensyn den 27. april i 2014 – dagen er allerede fastlagt. Og så lige til
allersidst vil jeg rette en appel til nogle hundeejere, som helt korrekt indsamler hundens ekskrementer i en
plasticpose, men som så efterfølgende
lader posen ligge i naturen. Det er en
misforståelse, og derfor beder jeg dig
tage posen med indhold med hjem i
din affaldsbeholder.

Ud over en stor tak til alle de flittige
indsamlere, skal der også lyde en stor
tak til sponsorerne.
Konditorbageren i Mårslet, som leverede de dejligste rundstykker
Superbrugsen i Mårslet, som leverede
øl, sodavand og drikkedunke til børnene og hvad man ellers står og
mangler på sådan en dag
DN og Natur & Miljø Afdelingen i

Initiativgruppen til Hold-Mårslet-Ren
ønsker alle mårslettere en dejlig sommer.
Jørgen Brandt Andersen

* 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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HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
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Mårslet næsten den hurtigste voksende by i Danmark
Mårslet's indbyggertal er øget fra år
2006 til år 2013 med 1.262 indbyggere, således vi nu er 4.912 borgere. Det
er faktisk den anden største vækst i
Danmark (målt i procent), kun overgået af Børkop, som har haft en for-

øgelse på 88 personer mere end os.
Mårslet er nr. 122 på listen over danske byer.
Endvidere er listen over Top10 byer i

Danmark, samt deres vækst til sammenligning i samme periode.
Henrik Sejr Knudsen
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Netværksmøde for andelsboligforeninger i Mårslet
tirsdag d. 19. juni 2013 kl. 17-18 i Nymarksvej 20H
Alle andelsboligforeninger i byen er
velkomne
På vores første møde i februar var syv
foreninger repræsenteret:
Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde,
Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken.
Alle var enige om at det er en god ide

med et netværk, som bygges op af
·
EN MAILLISTE som vil fungere sådan, at man rundsender et
spørgsmål og så svarer de tilbage, der
har svar eller gode råd. Afsenderen
kan så kommunikere videre med svareren på mail – gerne med kopi til
alle eller telefonisk.
·
MØDER – Indtil videre tre
gange om året. Vi holder møderne

hos dem, der har fælleshuse.
På det næste møde vil vi blandt andet
få gang i at få lavet en liste over anbefalede håndværkere.
Finde sammen om græsslåning og
snerydning. Hvad med revision og
forsikringer?
Henrik Gram Nielsen, Præsteengen 8
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Også SuperBrugsen støtter MultiHuset

MultiHuset bliver et mødested for
idræt, kultur og oplevelser som alle
borgere i Mårslet vil kunne benytte.
Netop det at alle mårslettere får gavn
af MulitHuset ligger godt i tråd med
SuperBrugsens lokale forankring og
derfor ønsker SuperBrugsen at støtte
dette projekt, som hele byen kan få
glæde af.
SuperBrugsen har netop indgået aftale
om at støtte MultiHus projektet. I den
forbindelse vil der blive afviklet flere
indsamlingsaktiviteter i butikken. Her
giver uddeler Troels Laursen og formand for MultiHus styregruppen Kurt
Kirkedal Laursen hinanden håndslag
på det kommende samarbejde.

SuperBrugsen stiller en platform til
rådighed med forskellige aktiviteter. I
første omgang vil kunderne få mulighed for at smage på en special udvalgt
MultiHus vin. Dette bliver lanceret
lørdag d. 1. juni, hvor borgerne udover smagsprøver har mulighed for at
møde MultiHus aktivitesgruppen og

høre mere om MulitHus projektet.
Overskuddet af salg af MultiHus vinen går naturligvis til MultiHus projektet. Derudover vil der løbende
komme nye indsamlingsaktiviteter i
SuperBrugsen, hvor repræsentanter
for MultiHus aktivitetsgruppen deltager. SuperBrugsen kan således være
med til at give Mårslet borgerne en
mulighed for selv at deltage aktivt i
indsamlingen til Multihuset og dermed sikre at projektet bliver gennemført til glæde for alle i byen.
Hold øje med hvad der sker omkring
indsamlingsaktiviteterne i butikken,
på Mårslet nettet og på
www.multihus.nu.
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Nyt Fritidstilbud sommer 2013
Fra SFO til Klub Midgaard.
På onsdage i juni 2013 ( den 12,19,og
26) inviterer Klub Midgaard i samarbejde med Mårslet Skoles SFO
4.klasses eleverne til sjov og leg på
Klub Midgaard lige efter skole og et
par timer frem.
Vores 5 klasses medlemmer vil i samarbejde med personalet arrangere aktiviteter og vise dem rundt på Klub
Midgaard.
Klasserne vil komme samlet, og en
enkelt af dagene er der to klasser som
besøger os på samme tid.
Klub Midgaard er også blevet inviteret til at deltage på et ”børnemøde” i
SFO’en, hvor vi kommer og fortæller
børnene om Klub Midgaard, og de får
mulighed for at stille spørgsmål
Indskrivning på Klub Midgaard. Et
klub/legeplads tilbud hvor alle er vel-

komne.
Man kan altid få en plads på Klub
Midgaard, hvis man går i 5 eller 6
klasse.
Men for at have papirerne i orden og
lave en god opstart for det enkelte
barn /medlem vil vi gerne have at I,
forældre kommer forbi og udfylder
diverse papirer, hvorefter vi samler
dem sammen og sender indmeldelserne til forældrebetaling.
Det foregår i dagene den 3 og 4 juni i
tidsrummet fra kl.15.00-18.00 på
Klub Midgaard.
I kan kontakte Fritidsleder Kirsten
Sønderby på mobil 51576600 eller
kiso@aarhus.dk
Fra Klub Midgaard til Club7 UP.
I Club7 up holder alle vores 7 klasses
medlemmer til. Så har du lyst til at
være en del af dette tilbud kan du blive indmeldt. Er du allerede medlem

og går i Klub Midgaard, gælder dit
medlemskab også i Club7 up
pr.1.8.2013.
I Juni vil vi holde informationsmøde
for alle 6. klasserne på skolen. Her vil
de også få udlevet et brev med diverse information. Skulle I ikke have
modtaget et sådan, er i velkommen til
at kontakte Club7 up v. Michael
Clausen tlf. 87 138 138. Eller kigge
forbi og få det.
Åbenthus i Club7 up for ALLE 6.
Klasses elever.
I dagene den 28,29 og 30 Maj holder
vi Åbenthus i Club7 up for alle
6.klasser på Mårslet skole.
Så kom efter skole og vær med til at
lave nogle sjove dage.
PS. I kan læse mere på vores hjemmeside: www.ungiaarhus-fco.dk
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UNG I MÅRSLET
Klub Midgaard

Klub Midgaard
6. Klasserne på overnatning i Malling
FK.

plads til, at man i stedet kunne vælge
at "lade op" på sofaen.

Fredag D. 5. April, var vores 6. Klasser med René og jeg på overnatning i
Malling fritidsklub, hvor temaet for
overnatningen var styrkelse af fællesskabet og en helt masser hyggelig
samvær.

Efter de mere voksen bestemte aktiviteter, var det tid til, at medlemmerne
kunne hænge ud med hinanden på
kryds og tværs af klasserne. René fik
også hurtigt gjort klar til, at dem der
havde lyst kunne klatre på væggen i
hallen.

Vi tog den nye "Oddergris" til Malling, kl. 15:10 og undervejs var stemningen god, og forventningsfuld.
I Malling havde de ikke lukket klubben endnu, så den første time var vi
sammen med klubbens medlemmer
og medarbejderne.
Selve klubben havde fået helt nye
lokaler, og intet mindre end deres
egne hal, hvor der var plads til både
håndboldmål og klatrevæg! Hallen
blev hurtigt taget i brug.

Hen af aften blev der fundet sovepladser rundt i klubbens mange lokaler, og kl. midnat sagde vi voksne
godnat! (Der svirrer rygter om, at de
sidste faldt i søvn kl. 3:30).
Næste dags morgen ringede vækkeurene kl. 8:00, og imellem tandbørstning, oprydning og pakning af vores
ting - blev der serveret morgenmad
med både lys pålægschokolade, og
cornflakes. Kl. 10:10 drog vi ned
imod toget og kl. 10:40, var vi alle
tilbage igen i Mårslet.

Aftens maden blev serveret, med
hjælp fra nogle herlig hjælpsomme
piger. Og maden blev indtaget i rimelig ro, og fordragelighed.

Da Malling fritidsklub lukkede for
deres medlemmer, blev alle vores
Mårslet unger samlet i hallen, hvor vi
voksne stod klar med diverse samarbejdsaktiviteter. Der var nu også

Ellers bød aftenen på endnu mere
hyggeligt samvær, klatring i hallen,
marshmallow og kakao over bål, og
havde man penge med, kunne man
købe snolder i klubbens bar!

Vi voksne vil gerne benytte denne
lejlighed til, at sige tak for en super
herlig overnatning,
Hilsen René og Annelie

16

MÅRSLET-bladet JUNI 2013

UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M

Ungdomsklubben Klub M
Årets første Klub M fest!
Fredag d. 19. april holdte Klub M
årets første klubfest i de ny renoverede lokaler ved egnsarkivet. Jacob og
David har med hjælp fra de unge forvandlet kælderen til nogle fede festlokaler og det blevet fejret på bedste vis
fredag d. 19. April. Og med musik fra
Kragelundsskolens DJ-hold, blev
dansegulvet indviet!

Mandags-Madklub
Hver anden mandag i ulige uger har
vi madklub i Klub M. Jacob, Marie
og Anne kokkerer med hjælp fra de
unge en ret, som koster mellem 25-30
kr. Se på facebook hvad vi skal have
næste gang og HUSK at tilmelde jer
begivenheden!
Mandage i lige uger hygger vi med
kage, koldskål, bål og lign.

Hit- og sangskrivningsholdet giver
koncert
Mandag d. 3. juni kl. 20.30-21.00
giver Hit- og sangskrivningsholdet
koncert i musiklokalet på Midgaard –
hvor der er mulighed for at høre, hvad
de har gået og lavet de sidste mange
mandage! Vi lukker klubben i tidsrummet og går over og ser det sammen.

Kommende arrangementer:

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Nyt fra
Af Didde Berthelsen
Nu er det heldigvis blevet hverdag
igen, ovenpå en måned med lockout.
Vi nyder at have alle børnene tilbage
og en noget travlere hverdag end den
vi havde i april måned. Der skulle lidt
tilvænning til fra børnenes side ved
tilbagekomsten, men det virker til, at
de også nyder at være tilbage rigtig
meget.

Overnatningen startede ud med en
”Tour de Mårslet”, hvor der var poster rundt omkring i hele byen. De
bød på diverse samarbejdsøvelser og
en hel del vandring, de fleste af grupperne gik faktisk 5-6 km. Så det var
en flok trætte børn med sol på næsen
der senere indtog A- og D-huset til
råhygge og overnatning.

Skraldeindsamling
I april måned var der skraldeindsamling i de fleste afdelinger, for Danmarks Naturfredningsforening. Det
foregik under lockouten, så der var
desværre ikke så mange der kunne
deltage i indsamlingen, men dem der
var her knoklede løs, og der blev indsamlet tankevækkende meget affald
på skolens område og ved klubben.

Brætspilsaften
Expressen har haft en brætspilsaften,
hvor åbningstiden blev forlænget og
der KUN kunne spilles brætspil. Børnene kunne selv tage spil med hjemmefra, og ellers bød Expressen på
bl.a. Partners og Bezzerwizzer. Der
blev serveret hjemmebagte hindbærsnitter og saft og blev hygget på livet
løs.

Overnatning i Skåde
3.klasserne tog i år en tur til Skåde
for at overnatte, i april måned. De
fleste børn var, trods lockouten, med
og det var en helt fantastisk tur. Vi
nød rigtig godt af deres lækre udeområder, med blandt andet den vildeste
rutchebane, fin havudsigt, en kæmpe
multibane og mad på bål. Det blæste
desværre en smule den dag vi var der,
så vi var nødt til at trække indendørs
lidt tidligere end forudset, men det
var helt perfekt for ungerne, de nød
helt vildt at kunne lege indendørs og
ikke mindst at hygge i soveposerne.

Bevægelsesuger
0.klasserne bød på bevægelsesuger i

Overnatning på Mårslet Skole
2.klasserne havde deres overnatning d
3.- 4. maj, og det var også en super en
af slagsen, i hvert fald når man lige
glemmer, at en del af børnene desværre fik uhelbredelig hjemve.

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

starten af maj. De lagde ud med en
tur til Vilhelmsborg d. 1. maj, hvor til
de gik. De havde en skøn dag derude,
med dejlige naturoplevelser og fysiske udfordringer. Der blev blandt andet, ved hjælp af et reb, løbet op og
ned af en stejl skrænt. Fysikken, og
især balanceevnen, blev også udfordret langs åen, og flere måtte gå hjem
med våde fødder.. Men det var trætte
og glade fødder og hoveder der måtte
trave den lange vej tilbage til SFO.
Derudover tog de forskellige lege og
spil op, og havde blandt andet dage
på banerne, hvor der blev spillet
rundbold og levende Stratego sammen med 3.klasserne, og hoppeborgen var også fremme flere gange. Det
kunne mærkes på børnene, at al aktiviteten og den friske luft havde en
super effekt, så der vil garanteret blive lavet noget tilsvarende på et senere
tidspunkt.
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@aarhus.dk

Telefon: 87139640
Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Inge Pedersen
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 Jensen
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn Juni 2013

Hvem ringer klokkerne for?
turbærere i det danske samfund. Det
gør os trygge.
Klokken 10.00 - ringningen slutter
med 3x3 bedeslag. De er langsomme
og får pulsen ned, og vi mærker, at vi
nu befinder os i fredens, langsomheden og fordybelsens rum. Man har i
tidens løb spekuleret over, om der var
en symbolik i de 9 slag. Den bedste
symbolik for bedeslagene, jeg har
læst er følgende: De første tre slag
minder om Treenigheden, de næste
tre takker for kristendommens tre kernesager, og de sidste tre er korte bønner, altså Gud Fader, Guds søn, Gud
Helligånd, tak for bibelen, tak for
badet (dåben), tak for bordet
(nadveren), giv mig tro, giv mig håb,
giv mig kærlighed.
Nu ringer kirkeklokkerne igen! Nogen synes, det er en liflig lyd, andre at
det larmer for meget. Men hvorfor
ringer det egentligt?

Det er en dejlig bøn, som man i sit
stille sind kan bede, mens man sidder
i kirken, samler tankerne og finder
roen ved gudstjenestens begyndelse.

Ringning før gudstjenesten

Ringning ved kirkelige
handlinger

Det ringer først og fremmest for at
kalde til gudstjeneste. Hver søndag
morgen ringes til kirkegang. Der ringes tre gange: kl. 9.00, kl. 9.30 og kl.
10.00. En har sagt, at ringningen kl.
9.00 betyder: Kom ud af sengen, i
tøjet og spis din morgenmad, kl. 9.30:
Nu skal du ud af døren, for du skal
lige nå at gå omkring kirkegården til
dine kære, der ligger dér, kl. 10.00:
Så er det ind i kirken! Klokken kalder, og nogen gange svarer vi på denne kalden og tager af sted.
Andre gange tager vi ikke af sted,
men ringningen minder os om, at der
er en kirke i det fjerne, ligesom kristendommen også i vort sind er lidt i
det fjerne. Men vi glæder os over, at
kirke og kristendom findes som kul-

Der ringes også ved de kirkelige
handlinger, bryllup og begravelse.
Ved bryllup har vi den skik her i Mårslet, at der kimes (altså ringes med
små hurtige slag), så snart bruden er i
sigte. Brudgommen kan så ved denne
lyd ånde lettet op: HUN KOMMER!

samlet omkring rustvognen. Det er et
meget højtideligt og stærkt øjeblik,
ligesom en sidste hilsen til den afdøde
-ofte kombineret med at de pårørende
lægger en blomst på kisten. Herefter
kører bedemanden af sted og flaget er
nu kommet på hel stang – for vi glæder os midt i sorgen, fordi opstandelsesbudskabet er blevet forkyndt. Er
det en begravelse kommer bedeslagene i det øjeblik kisten sænkes ned i
graven som indledning til jordpåkastelsen. Sådan omkranser klokkeringningen de to kirkelige handlinger.

Ringning ved højtider
”Det kimer nu til julefest” – synger vi
juleaften. Og det gør det – også til
påskefest og til pinsefest.
Dagen før Juledag, Påskedag og Pinsedag kimes der en hel time, for nu
skal der virkelig være fest. På selve
dagen kimes der desuden mellem de
ordinære tre ringninger, hvor den sidste som normalt slutter med bedeslag.
Og så er der selvfølgelig også morgen
-og aftenringningen ikke at forglemme.

Mårslet kirkes klokke

Vielsen slutter også med kimning.
Når brudeparret går ud løftes alle af
den jublende klokkeklang.

I Mårslet kirkes tårn hænger én kirkeklokke. Klokken er fra 1594 og har en
indskrift, der slutter således: Mathias
Benninck me facit anno 1594
(Matthias Benninck fremstillede mig i
året 1594). Han var klokkestøber i
Lübeck.

Ved begravelse/bisættelser ringes der
ved højtidelighedens begyndelse –
men uden de afsluttende bedeslag.

Klokken vejer 800 kg og måler 80 cm
i højden + krone på 20 cm og 107 cm
i bredden.

Når højtideligheden er slut og kisten
bæres ud, ringes der igen, og bedeslagene kommer først nu, når alle står

Fortsættes på næste side
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Fortsat fra foregående side

Hovedindskriften er et citat fra Salmernes Bog 150, 5: ”Lovpris ham
(Herren) med klingende cymbler,
lovpris ham med rungende cymbler.”
I en tidligere bibeloversættelse hed
det: ”Lovpris ham med klingende
bjælder, lovpris ham med rungende
malm.” I Det Gamle Testamente
kender man ikke til klokker, men her
er da noget, der ligner.

Mårslet Indremission
juni:
Israel - et land med
mange muligheder

Kirkeklokke! mellem ædle malme
mageløs er for mit hjerte du,
vågnet er ved dig en højtidssalme,
som genlyder daglig i min barm.

Kirkeklokke! ej til hovedstæder
støbtes du, men til den lille by,
hvor det høres trindt, når barnet
græder
og inddysses blidt ved vuggesang.

Sognepræst Hanne Davidsen

(Hans Møller har skrevet et lille
skrift om Mårslets kirkeklokker gennem tiderne. Den kan læses på Lokal
historisk Arkiv)

Kildevang
Tirsdag d. 4. juni
gudstjeneste kl. 14.30
Vi begynder med en kop kaffe
kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30
er gudstjeneste med altergang.
Prædikant: Hanne Davidsen

Juni
SØNDAG d. 2. juni kl. 11.30
1.s.e. trinitatis
Luk. 16,19-31
Jette Rosenberg Christiansen
SØNDAG d. 9. juni kl. 11.30
2.s.e. trinitatis
Luk. 14,16-24
Jette Rosenberg Christiansen

Klokkeringningen betragtes som en
ordløs lovprisning af Gud, eller som
en opfordring til at komme til kirke
for at lovprise Gud.
Der er en gammel salme som hylder
den
gamle
landsbykirkeklokke.
N.F.S. Grundtvig tænker på lyden af
sin barndoms kirkeklokke. I salmen
hedder det bl.a.:

Kirketiderne

Onsdag den 12. Juni får vi besøg
af Elisabeth Knudsen, Mårslet.
Elisabeth siger: Jeg er 21 år og har
brugt de sidste 8 måneder af mit liv i
det fantastiske land Israel.
I efteråret var jeg i Ordet og Israels
volontør arbejde i Jerusalem, som
hedder Yad Va Lev. Her hjalp vi jøder, der havde brug for det.
I foråret har jeg været på Discipelskolen i nærheden af Tiberias. Det er en
bibelskole, hvor vi hver uge får en ny
underviser, som underviser i forskellige emner.
Begge oplevelser har givet mig utrolig meget både personligt og åndeligt.
Jeg har fået lov at lære Gud bedre at
kende og møde en masse fantastiske
mennesker og en helt ny kultur.
Kom glad den 12. Juni og hør mere
om mine oplevelser. Måske får I selv
lyst til at tage af sted.
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet Sognehus. Alle er velkomne.

SØNDAG d. 16. juni kl. 10.00
3.s.e. trinitatis
Luk. 15,1-10
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 23. juni kl. 10.00
4.s.e. trinitatis
Luk. 6,36-42
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 30. juni kl. 10.00
5.s.e. trinitatis
Luk. 5,1-11
Mette Marie Kristensen

Juli
SØNDAG d. 7. juli kl. 10.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 14. juli kl. 11.30
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 21. juli kl. 9.00
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 28. juli
INGEN GUDSTJENESTE
i Mårslet Kirke
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Ny graver – og dog!
Menighedsrådet har ansat en ny graver, som skal varetage ansvaret efter
Inga Michels. Men selv om der er tale
om en ny graver, vil ansigtet alligevel
være kendt af de mange, der jævnligt
kommer på kirkegården. For den nye
graver er nemlig den tidligere gravermedhjælper Anne Marie Dalsgaard
Mikkelsen. Mange har åndet lettet op
da de erfarede, at det var Anne Marie,
der blev valgt.
Anne Marie har været meget vellidt
som gravermedhjælper og vi ser frem
til et fortsat godt samarbejde.
Arbejdet med at finde en erstatning
for Anne Marie som gravermedhjælper er i fuld gang.
Vi byder Anne Marie hjertelig velkommen i sin nye stilling.
Keld Schmidt-Møller

Gregoriansk Aftensang
Mårslet
Hyggeklub

Program:
17:15 Introduktion og indøvning
17:55 Gregoriansk aftensang der indledes med stilhed.

Mårslet Hyggeklub holder sommerpause. Vi ses igen:
torsdag 12. september.

Yderligere oplysninger på Mårslet
Kirkes hjemmeside .

God sommer
Bestyrelsen

Eva Wildt Nielsen
Der er Gregoriansk Aftensang i Mårslet Kirke følgende dage i juni:

Mandagscaféen

Mandag d. 10. juni
Mandag d. 24. juni

Holder sommerferie
– som altid mandage i lige uger.
GOD SOMMER
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Bevægelse
Konfirmationstale til 7.a og 7.c (forkortet)
Jesus sagde til sine disciple: Gå ud i
alverden, døb og fortæl om mig, gør
det, og vær vis på, at jeg vil være med
jer alle dage lige indtil verdens ende.
Det løfte gav han dem, og så vovede
de at bevæge sig ud i verden.
I kære konfirmander, da I blev døbt,
blev det samme sagt til jer. I fik også
løftet om, at Gud vil være med jer, så
I skal heller ikke være bange, men
fortrøstningsfulde sætte jer i bevægelse og gå ud i verden, for at løse den
opgave, I har fået, at leve netop jeres
liv.
Løftet er som en hjertestarter, der
rammer hjertet, rører os og skaber
troen. Men tro og tvivl følges altid ad.
Troen, der bor i hjertet, er altid i bevægelse, for vi mennesker gør jo hele
tiden nye erfaringer, der enten anfægter eller styrker troen. Men løftet, der
kommer udefra, fra Gud, det er stabilt, det står fast. Og Gud lover os, at
vi aldrig skal være alene. Så gå I frejdigt ud i verden, Gud er med jer.
Nu tænker I måske, jamen, hvem er
jeg? Jeg er da ikke noget særligt, hvad
kan jeg? Du kan det, som ingen anden
kan, nemlig leve dit liv, sådan som du
synes, det skal være. Det kan ingen
anden gøre for dig. Livet er dit, og det
er dig, der skal leve det. Det lyder
måske voldsomt, og kan gøre en helt
ængstelig. Men husk så på det andet, I
fik ved dåben udover løftet. I fik nemlig også Guds velsignelse, som fortæller jer, at I alle hver og en er nogle
vidunderlige mennesker, uendeligt
værdifulde: I er hans elskede børn.
Den velsignelse står fast alle dage. Og
med velsignelsen i ryggen sender Gud
jer ud i livet at elske hinanden og slås
for det gode liv. Og i denne kamp
bliver I stille og roligt voksne og ansvarlige personer.
I behøver ikke at være hurtige. Bevægelserne i livet er tit langsomme og
nogle gange går det frem, og nogle
gange går det tilbage, og man må begynde forfra.

Det vigtigste er ikke at gå i stå og give op. Vi skal hele tiden være på vej.
Og der er ikke kun One Direction, der
er mange veje. Så der skal vælges,
vælges til og vælges fra. Men derudad
skal I. Det kan være irriterende, når
man kører på motorvejen, og der hele
tiden er nogle, der ligger der i overhalingsbanen – spørge bare jeres far!
Men mit råd til jer er: Hold kursen,
hold farten, I skal nok komme frem.
De, der racer af sted, skal jo også på
et tidspunkt holde for rødt lys, og så
haler vi andre mere stilfærdige bilister
ind på fartidioten. Så kære unge mennesker, tag det roligt, I skal nok nå
det. Selvfølgelig kunne man godt
drømme om at køre i en lækker og
smart sportsvogn, f.eks. en Ferrari
eller en jaguar. Det ville virkelig se
ud af noget, - men problemet med
sådan nogle fancy biler er, at der ikke
er ret meget bagagerum i dem. Så, det
er faktisk bedre at køre lastbil. Det
går godt nok lidt langsomt, men der er
rigtig god plads i en lastbil, så tænk
på alt det gods, man kan få med, tænk
på alle de mange erfaringer, al den
viden og visdom den kan fyldes op
med – og frem, det kommer man –
også selv om man måske lige skal
køre nogle omveje eller havner på
nogle vildveje engang imellem. Lastbilen bliver bare lastet med flere erfaringer – både gode og smertefulde -,
og det er sådan noget, der giver livet
værdi og tyngde.
H. C Andersen har skrevet et eventyr,
der hedder Hurtigløberne, og det
handler om en konkurrence, hvor det
drejer sig om at komme først. Haren
vandt løbet, for den var hurtigst, og
den var også snu og ondskabsfuld, for
den ledte nogle af de andre konkurrenter på vildspor med sine mange
krumspring. Sneglen fik andenpladsen, trods det, at den havde taget ½ år
om at komme over et dørtrin. Den fik
præmien for dens flid og gode vilje,
og det blev også taget i betragtning, at
den jo bar på et hus.

Men rosen, som ikke sagde noget, det var ikke dens væsen -, den tænkte
dog, at det burde have været solstrålen, der havde vundet, for ”den flyver
i ét Nu den umaalelige Vei fra Solen
ned til os og kommer med en Styrke,
at al Naturen vaagner derved; den
har en Skjønhed, saa at alle vi Roser
rødme og dufte derved! den høie,
dømmende Øvrighed synes slet ikke at
have bemærket den! og Solstraalen
overlever os dog Allesammen!"
Vi mennesker skynder os tit og har
rigtig travlt, men nogle gange er det
godt at snegle sig af sted, for så får
man bedre sjælen med. Undervejs
skal vi så glæde os over solens stråler,
der får os til at vågne op og komme i
gang, som varmer og giver liv. Solen
er ofte i H.C. Andersens eventyr et
billede på Gud. Solen sætter os i bevægelse, ligesom Guds velsignelse
gør. Gud er som solen, der varmer
vores hjerter op, så vi får mod og lyst
til at bevæge os ud i verden stille og
roligt. Det gælder for os alle, men
ikke mindst jer konfirmander.
Så bliver hjertet koldt, tør I slet ikke
føle noget, lukker I jer inde, kommer
I ikke ud af stedet, fordi livet er krævende og opgaven uoverskuelig, så
husk på hjertevarmeren, Guds solstråle, dåbens velsignelse og løfte. Den er
pant på, at I altid hører Gud til og er
hans velsignede børn. Det står fast. Så
midt i den omskiftelige, bevægelige
og nogle gange kolde verden lyser
Guds sol på jer.

Sognepræst Hanne Davidsen
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Konfirmander fra 7.a og 7.c
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Om hjertet
Konfirmationstale til 7.b og 7.d (forkortet)
Hjertevarmer
For at I nu bedre vil kunne huske det,
så har jeg en lille gave i dag, til jer fra
mig. Dem får I her.
(Deler håndvarmere i form som et
hjerte ud).

Gud elskede os først
Hjertet er en mærkelig størrelse. Hjertet er et stærkt billede på kærlighed
og omsorg. Men et hjerte kan være
tungt og gøre ondt, ikke bare i fysisk
forstand, men af sorg og angst og bekymring. Man kan have et hjerte af
guld, men man kan også knuse nogens hjerte. Et hjerte kan briste og et
hjerte kan også være af sten. At gå
rundt med et stenhjerte, der ikke lukker nogen ind, det er ikke Guds mening med os. Gud ønsker derimod, at
vi skal lukke hinanden ind – åbne vore hjerter for hinanden. Vise hinanden
tillid og drage omsorg for hinanden.
Det viste Gud os, da han sendte sin
søn Jesus til jorden. At kærlighed
kommer fra Gud, det er jeg ret sikker
på at, I kære konfirmander ved, for
det har vi talt om i konfirmandundervisningen. Vi har i det hele taget arbejdet med mange tematikker i Biblen
i de måneder, I har gået til præst. Vi
har været langt omkring, og I har jo
selvfølgelig fulgt med i undervisningen, så hvis jeg skulle finde på at stille jer et helt tilfældigt spørgsmål – så
ville I uden problemer svare på, ikke
sandt?
Konfirmanderne svarer i kor: Jo!
Hvis jeg nu spørger: Hvorfor kan vi
mennesker elske?
Konfirmanderne svarer i kor (højt og
tydeligt): Fordi Gud elskede os først!

Det er hjertevarmere. Hvis I rører ved
dem, så kan I mærke, at de er kolde.
Men skulle I nu selv få det koldt, så
kan I varme jer på dem. Inden i ligger
der nemlig en lille metal klips, som
kan knækkes. Hvis I gør det, bliver
hjertet varmt og I kan varme jer på
det.
Hjertet får I, for at I kan huske på,
hvad Biblen handler om:
Biblen er fortællingen om, at Gud vil
varme vores hjerter og blæse os i
gang, når vi mister modet.
Biblen er fortællingen om, at Gud
sendte sin søn til jorden for at være en
slags hjertestarter. En der sætter menneskers hjerter i gang. En der bevæger mennesker – en der blæser mennesker til live. Det var det Jesus gjorde, da han gik her på jorden. Han var
hos dem, der havde brug for ham.
Sådan er det faktisk stadig, også selvom det ikke altid føles sådan.
De fleste af os kender til dage, hvor vi
er tunge om hjertet. Når vi befinder os
i et mørke, så har vi brug for at vide ,at vi er elskede. Når vi føler os
alene, så har vi brug for en hjertestarter.[…]
Se, den lille hjertevarmer, I sidder
med i hånden, den bliver kold efter et
stykke tid. Men så skal I ikke smide
den væk. I stedet skal I putte den i en
gryde med kogende vand og koge den
i ti minutter. Så er den klar til brug,
klar til at I tænder den igen. Sådan er
det også med os. Vores hjerter er ikke
konstant varme, fordi vi engang har
fået at vide, at Vorherre er den, der
varmer bange, forfrosne menneskehjerter.

Vi har brug for at få det ladet lidt op
engang i mellem og få tændt for vore
hjerter, for vi er jo glemsomme, vi
mennesker.
Der er forskellige måder at blive ladet
op på, en af dem kunne være at komme her i kirken – enten alene, bare for
at mærke livet og være stille et øjeblik eller ved at komme til gudstjeneste.

Vi har en plads i Guds
hjerte
Hjertet får I også som en påmindelse
om;
-at vi har en Gud i hvis hjerte, vi altid
har en plads,
-at vi har en Gud, der vil varme vores
hjerter igen og igen. Sammen med
den kærlighed vi får, lyder der en opfordring til os, om at vi også skal være hjertevarmere og hjertestartere for
hinanden alle de gange livet synes
svært.

Sognepræst Mette Maria Kristensen

MÅRSLET-bladet JUNI 2013

Konfirmander fra 7.b og 7.d

25

26

MÅRSLET-bladet JUNI 2013

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 - 17.00.
Alle er velkomne til at slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det smukke kirkerum. Er der herudover behov
for at besøge kirken på andre tidspunkter, så kontakt :
Sognepræst Hanne Davidsen i
præstegården, Obstrupvej 4,
8320 Mårslet.

Menighedsrådet
Der afholdes menighedsrådsmøde
Onsdag d. 13. juni kl. 17.00
Tirsdag d. 19. juni 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 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 onsdag, torsdag
kl. 10.00 - 11.00
Fredag er fridag

Mårslet Kirkes
Hjemmeside
Her finder du svar på mange kirkeligt relaterede spørgsmål lige fra
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
Mandag er fridag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Mandag er fridag
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 sognepræsterne på
Tlf. 8629 0234 (Hanne Davidsen)
eller 8646 4882
(Mette Maria Kristensen)
KIRKETJENER
Allan Vindfeldt Jensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
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
Graver: Anne Marie
Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården.
amd@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Keld Schmidt-Møller
Ovesdal 38
Tlf. 8629 3410
ksm@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for juni
redigeres af
Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt
Fodbold

U11 Drenge - TMG vinder af B-rækken til Vinding Cup 2013
Store Bededag lykkedes det U11drengene at hjemtage det vel nok
"største" trofæ i TMG's fodboldhistorie efter finalesejr ved Vinding CUP.
Puljekampene blev alle vundet over
hhv. Vejle Kammeraterne, Bredballe
og Vinding SF. I finalen stod man
overfor Jelling som blev besejret med
3-1
efter at have været bagud 0-1. Målene
i finalen blev scoret af Filip Lund
Tønnesen, Mads Høstrup og Viktor
Holler.
Ekstra imponerende var det at drengene vandt stævnet uden brug af udskiftere, så det blev i alt til 2 timers
fodbold uden udskiftninger. Kanon
godt gået drenge....
På billedet ses fra venstre Mads Damgaard, Viktor Hahn, Mads Høstrup, Mathias Rasmussen, Viktor Holler, Mathias
Carlsen, Filip Lund Tønnesen og træner Jan Tønnesen.

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

Jesper Holm

29 25 63 02

jesperogvibeke@webspeed.dk

Basketball

Mette Burgdorf

20 94 69 78

mette@familienburgdorf.dk

Cykelmotion

Stefan Brenstrup

22 83 20 24

formand@maarslet.com

Dart

Søren Houlberg

51 88 31 22

shoulberg@mail.dk

Fodbold

Svend-Ove Christensen

86 29 96 65

soc@sogruppen.dk

Gymnastik

Tine Westergaard Clausen

Håndbold

Ole Gade

86 29 80 51

ole@peektraffic.dk

Motion

Steen Bille

25 67 51 86

bille1113@hotmail.com

Pétanque

Hans Ishøy

86 29 04 97

hans@ishoy.dk

Tennis

Henrik Breyen

86 29 83 22

hb@melindascandinavia.dk

Volleyball

Claus Jacobsen

86 72 17 28

krusejacobsen@gmail.com

tinewestergaard@gmail.com
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Håndbold

U6 fra TMG Håndbold løb ind med
Århus Håndbold

Kulissen var i top da U6 og U8 havde
taget deres forældre med til et brag af
en kamp i Arena’en hvor Århus håndbold den 17/4 mødte Skjern.
Mange U6’er fra TMG Håndbold
havde fået muligheden for at løbe ind
med Århus Håndbold og sikke en fantastisk oplevelse for alle.
Tiden i omklædningsrummet var lang
for de fleste, men da de blev ”lukket”
ud i løbegangen under tribunen kunne
de få afreageret en smule og tigerdyret der kom forbi var det helt store
trækplaster.
Lyset blev slukket og musikken dunkede ud af højtaleren, da de blå/gule
fra Mårslet, med et fast greb i hver
deres spiller løb ind på banen. De fleste var nok ikke rigtig forberedt på

hvordan det var at stå midt på gulvet
med så mange tilskuer rundt omkring
sig – men de tog det i stiv arm efter at
have sundet sig og nogen begyndte
endda at spille lidt bold.

var kæmpe stor, var det dog rart at
kunne finde sin far eller mor på tilskuerpladserne – lige indtil tigerdyret
igen kom forbi og uddelte krammer
og high-five.

Lyset blev tændt meeen det betød ikke noget for Mårslet spillerne, de havde efterhånden vænnet sig til
”rampelyset” og var ikke sådan at få
til at løbe ud af hallen. Tilsidst var
der dog en der fik øje på Henrik, Lars
og Lars der stod og vinkede dem ned
til hjørnet - og så gik det over stok og
sten for de fleste med at komme ned
til trænerne.
Efter et veloverstået indløb blev der
udleveret sodavand i omklædningsrummet.

En fantastisk aften – og samtlige spiller og forældre blev en stor oplevelse
rigere.

Da de omklædt, kom tilbage i hallen
og selvom oplevelsen med indløbet

Se alle billederne på www.tmghaandbold.dk
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Håndbold

Årets håndbold afslutning med pizza og hygge blev
afholdt den 1/5 – 2013 i halhuset for U14 årgang

Christian Byholt får på billedet en
luft tur af sine kammerater
Christian Byholt blev i år modtager af
”Årets kammeratskabspokal” for U14
drenge.
”Christian er valgt ud fra, at han er en
god teknisk spiller der kan meget med
en bold, og slår til i kampe hvor det
ellers ser svært ud, og det er både i
angreb og i det offensive forsvar.
Derudover er han en god kammerat,

U14 pigerne i Gråsten

Stemnings billede fra U14 afslutning

der altid er med når der skal laves lidt
sjov - hvilket har stor betydning for
os alle”.
Ovenstående var nogle af ordene der
blev knyttet op omkring pokalen, da
den
blev
overrakt

person til modtager af ”Årets kammeratskabspokal”. Efter en turbulent
opstart på denne sæson har alle piger
vist sig værdig til titlen og trænerne
har valgt at pokalen skulle være en
fælles pokal, som alle i denne sæson
fortjente.

Hos U14 piger har det været en vanskelig proces at udvælge en enkelt

Giv en

til Mårslet-bladet
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Motion

Motionslystne nyder nye tilbud
60 løbemotionister, 17 kvinder på
landevejscykler og triatlon-træning.
De er beviset på den lyst til at finde
sammen om nye motionstilbud, der
trives blandt mårslettere.
Det er lidt det samme, der motiverede
17 kvinder til at tilmelde sig TMG
motions nye cykelskole i starten af
maj. Tina Vestergaard er initiativtageren.
Mange af dem er medlemmer af motionscentret og er flittige gæster på
indoor cyklerne. Men også andre
kvinder gik med et uforløst ønske om
at lære at køre landevejscykling og nu
greb de chancen.
En af dem er Trille Nørup Andersen,
der havde lyst til at overføre sin cykellyst til asfalten.

”Vi kørte ved med 19 km i timen,
men det var fint for os. Det er lidt
fedt, at cykelskolen er for alle, at vi
ikke er gode og ikke kan cykle
stærkt”, understreger Trille Nørup
Andersen.

deltage i en benhård session, der startede med indoor cykling afløst af en
løbetur til Testrup og retur, en ny
indoor cykling session afløst af en ny
løbetur inden den sidste cykelsession
i motionscentret!

Allerede før den første tur talte nogle
af kvinderne om at have rødvin og
kaffe med, og måske have nogle depoter ude på ruten.

Tri-tilbuddet gjaldt fire formiddage.

”Så det skulle ikke undre mig, hvis
der er en dag står en ægtemand derude med lidt godt til os, når vi kommer forbi….”
Hun har også allerede hørt om flere
mænd, der gerne vil deltage på kvindernes cykelhold, fordi mændene i
Mårslet Cykel Motion er ambitiøse og
kører meget stærkt på deres træningsture.

”Jeg havde aldrig cyklet længere end
ned til kiosken og nu klarede jeg 27
km den første dag. Og jeg klarede
turen fra Stilling Sø op op bakken
forbi restauranten på toppen!”, fortæller hun.
Så skidt med at hun lå bagest hele
vejen op. Det var bare fantastisk at se
alle kvinderne kæmpe for at slide sig
igennem bakketuren – og at se træner
Johnny Odgaard nå sidst op.
”Men især Gix var sej, ja, hun var den
sejeste som den eneste, der ikke havde neglet sin søns racercykel, men
kørte på sin egen gamle cykel”, siger
hun om en anden debuterende rytter.

En populær løbeskole
TMG motions tredje omgang løbeskole fortsætter med at trække både
begyndere og erfarne løbere ud på
stierne i og omkring Mårslet.
Selv om mange af dem egentlig bare
kan stikker fødderne i skoene, snøre
dem og løbe ud ad døren, vælger de
alligevel at søge andres selskab.
Det gør op mod 60 mårslettere i 12
uger her i foråret, hovedparten kvinder. De træner på varierede løberuter
krydret med intervalløb og opdelte
grupper afhængig af deres løbeform.
Når jeg spørger deltagerne, hvorfor de
gerne vil træne sammen med andre i
stedet for at stikke af sted på egen
hånd, svarer de:

”Fordi det motiverer mig at vide, at
der står nogle andre klar i skolegården
17 kvinder debuterede som landevejs- og gerne vil have mig med ud at løryttere med 27 km i det bakkede ter- be”.
ræn syd for Mårslet som deltagere i
TMG motions nye cykelskole. Trille Og så er hyggesnakken med til at skaNørup Andersen ses i den selvlysende be en fornøjelig stemning på de to
gulgrønne jakke (Foto: bille)
ugentlige træningsture. TMG motion

Alle kan være med

Tri for de toughe

De 17 kvinder og træneren stoppede
flere gange undervejs, så Johnny Odgaard kunne give dem gode råd at
køre rigtigt i vinden med skiftende
føringer osv.

Indoor cykling-instruktør Kenneth
Damkjær har også brugt foråret til at
lancere et nyt tilbud til TMG motions
medlemmer,
nemlig
tri-træning.
Som triatlet inviterede han andre til at

sætter bare rammen om deres løbelyst
ved at knytte trænere, planlagte programmer og ruter til løbetruppen.
Steen Bille
formand for TMG motion
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Basketball

U12 drenge
U12 drengeholdet udgøres af 14 friske Mårslet-drenge, der alle går i 4.
klasse. Holdet er blanding af rutinerede spiller, der har spillet siden de gik i
0. klasse og nye spillere, der kun har
spillet en enkelt eller to sæsoner. På
holdet lægger vi vægt på aktiv deltagelse af alle såvel til træning som til
kamp. Da basketball er en meget teknisk sport foregår alle øvelser med en
bold. Holdet lagde i den første halvdel af sæsonen flot ud med at vinde B
-rækken med max-point! I den sidste
halvdel af sæsonen spillede vi i A-

rækken. Her var den sportslige udfordring noget større, og det blev til enkelte svidende nederlag men også
vundne kampe. På trods af den hårde
modstand endte holdet alligevel på en
absolut godkendt femteplads ud af
otte hold. Udover den ordinære turnering har vi deltaget i tre stævner i løbet af året. Årets højdepunkt var i
julen, hvor holdet deltog i Limfjordscuppen i Lemvig, som er Danmarks største basketballungdomsstævne med mere end 1600 deltagere
fra hele verden. Vores gruppe bestod

af hold fra både Tyskland, Polen og
Holland. Gennem hele turneringen
var der en fantastisk stemning ikke
bare internt på holdet, men også mellem de mange deltagende spillere i
stævnet. På trods af den store bruttotrup har alle på skift deltaget i holdets
kampe, og spilletiden er blevet jævnt
fordelt ud mellem de enkelte spillere.
Vi har store forventninger til den
kommende sæson, hvor vi igen spiller
U12. Så skal den ha’!

U12 Drenge. Bagerste rækker fra venstre: Sune Birk Kerndrup (træner),
Casper Burgdorf (center), Mads Christensen (center), Mathias Carlsen
(center), Asger Birk Bech-Nielsen
(guard), Mikkel Christiansen (center),
Anton de Place Bjørn (forward), Bo
Vangsø Iversen (træner). Forreste
række fra venstre: Karl Vangsø Holmboe (guard), Magnus Thomsen
(guard), Jacob Christensen (forward),
Mathias Bech Rasmussen (forward),
Nicolai Christensen (forward), Jonas
Bartholin (center), Viktor Hahn
(forward). Asger Fredriksen (forward)
mangler.

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

Mest mulig gymnastik til flest muligt!

Du har stiftet bekendtskab med TMG
gymnastik, fordi du eller dine børn
går på et eller flere af foreningens
hold. Måske har du som forælder
tænkt: Det der kan jeg også gøre! Eller du drømmer om, at det er et fedt
springhold i byen, hvor du kan være
aktiv med venner eller veninder uden
at skulle tage toget ind til Århus. Måske vil du samle point til at komme
ind på en uddannelse, eller du kunne
tænke dig at være hjælpeinstruktør,
fordi du hygger dig med børn i alle
aldre. Måske har du tidligere været
gymnastikinstruktør, og det river lidt i
dig for at genoptage gerningen, eller
også er du simpelthen bare nysgerrig
og har lyst til at udfordre dig selv - og
så er det nu, chancen er her!
Planlægningen af gymnastiksæsonen
2013/14 er i fuld gang, og gymnastiksalen er booket og motiverede gymnaster er der masser af. Men:
Uden instruktører ingen gymnastik!
og vi mangler en håndfuld instruktører, der sammen med resten af banden

vil stå i spidsen for, at der i Mårslet
er: Mest muligt gymnastik til flest
muligt!
Som instruktør i TMG gymnastik får
du:
•
Mulighed for at udfordre dig
selv og udleve ”din indre instruktør-spire”
•
Point til CVet
•
Godt selskab blandt Mårslets
børn, unge og voksne, der kommer på dit hold hver uge
•
Et bredt netværk i byen til
børn, forældre og andre gymnaster
•
De sødeste instruktør-kollegaer
•
En bestyrelse der hjælper dig
godt på vej
•
En sund og velfungerende forening, hvor energien smitter og
engagementet er højt
•
Mulighed for at deltage gratis i
kursusaktiviteter inden og i
løbet af sæsonen
•
Vejledning fra DGI
•
Mulighed for at få en hjælpeinstruktør på holdet

•
•

Instruktørtrøje og DGIs foreningsblad ”Udspil”
Rabat når du selv går på et af
TMGs gymnastikhold

Så – der er mange gode grunde til, at
du bør gribe chancen og prøve dig
selv af som instruktør. Vi hører gerne
fra dig, hvad enten du er erfaren gymnast eller bare har mod på at kaste dig
ud i opgaven. Er du fyldt 16 år og har
lyst til flere år i TMG Gymnastik,
sørger vi for din gymnastikuddannelse med kursus 1 og 2.
En lang række dedikerede gymnastikinstruktører bidrager allerede til et
aktivt fælleskab ved at stå i spidsen
for et eller flere af TMGs gymnastikhold, hvor ca. 300 medlemmer svinger, hopper, danser eller slår vejrmøller og får pulsen op og smil på læben
hver sæson. Hold dig ikke tilbage –
sæsonen starter i uge 37, og vi glæder
os til at høre fra dig.
Kontakt Tine Westergaard Clausen,
tlf. 89 38 15 86 eller skriv til tinewestergaard@gmail.com.
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Badminton

Klubmesterskab TMG Badminton Ungdom 2013
Damesingle U15:
1 Miriam Elisabeth Schramm
2 Mette Rasmussen

Herresingle U15:
1 Magnus Jaquet
2 Jonathan Juhl Kassøe
Lørdag den 13. april 2013 afholdtes
klubmesterskaber for ungdomsspillerne i TMG Badminton. Med en meget
fin deltagelse med over 30 deltagere
blev der spillet intenst over 4 timer
kun afbrudt af en kort sandwichpause.
Afviklingen af de mange kampe foregik i en fin og uhøjtidelig stemning
hele dagen. Nogle af kampene blev
først afgjort efter 3 tætte sæt, og alle
spillerne skal have stor ros for en god
indsats og fin indstilling.

Som afslutning på dagen kunne der
overrækkes pokaler og præmier til de
bedst placerede i hver række, ligesom
der var medaljer til alle deltagere og
en lille slikpose til de deltagere, der
endte udenfor pokalplaceringerne.
Desuden blev der trukket lod om et
antal præmier med et klubspillesæt
som hovedpræmien.
Klubmestre og viceklubmestre blev:

Damesingle U11/13:
1 Christina Hempel-Jørgensen
2 Nete Aastrup

Herresingle U11:
1 Casper Dolleris Nielsen
2 Viktor Holler

Herresingle U13:
1 Nicolai Dolleris Nielsen
2 Bjørn Topp Christiansen

Herresingle U17:
1 Jonas Sønderby Kusk
2 André Fitje

Tak til alle spillerne for engageret
deltagelse, og tak til alle forældre for
den fine støtte og opbakning til børnene samt den gode stemning i hallen.
Se flere billeder og alle resultater og
placeringer på
ww.tmgbadminton.dk
TMG Badminton
Ungdomsudvalget
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Ridder Georgs ånd svævede over Vilhelmsborg
han, at Sankt Georg var spejdernes
forbillede. Hans tanke var, at spejderne skulle være vor tids riddere og,
som der står i Spejderliv anno 1942,
’altid med frejdighed og frimodighed
skulle drage på togt mod det onde i
verden’.

Ruinen ved Vilhelmsborg ligger sædvanligvis ret øde hen. Men på spejdernes Sct. Georgs dag den 23. April var
der masser af action i resterne af den
gamle herregård. Her var nemlig både
en menneskespisende drage, en smuk
prinsesse og en heltemodig og uselvisk ridder på spil –alle i skikkelser af
spejderledere fra Mårslet. De skulle
vise de mindste spejdere det store
drama, som spejderloven bygger på.
Det er legenden om Sct. Georg, som
fortæller at ridderen Georg kom til en
by, der blev hærget af en drage. Byen
plejede at fodre dragen med lam, for
at stille den tilfreds, men nu var man
løbet tør for lam, og i stedet for skulle
byens prinsesse ofres til dragen.
Georg kæmpede mod dragen og
vandt. Som tak ville man give ham
prinsessen, men han takkede nej, for
han kæmpede ikke for egen vinding,
men for at bekæmpe det onde.
-Og hvad har det så med spejderne at
gøre? Jo; da Lord Robert BadenPowell startede sin første spejderpatrulje i England i 1907, erklærede

Spejderloven er udledt af den tanke,
og vil man overholde dens regler, skal
man blandt andet være hjælpsom,
respektere andre, værne om naturen,
være til at stole på og tage medansvar.
Tre spejderløfter kogt sammen til ét
Verden over markerer spejdere dagen
–og minder sig selv og hinanden om
hvad det vil sige at være spejder. I
Mårslet var omkring 60 spejdere samlet ved Vilhelmsborg, hvor lederne fra
de tre spejderkorps i byen havde planlagt et løb for de store og et for de
små.
”De tre korps har deres eget spejderløfte. Vi har prøvet at skrive dem
sammen her i Mårslet. Det er blevet
til syv værdier og løbene skulle illustrere de syv fællestræk. Det var for
eksempel en post, hvor de skulle vise,
at de var til at stole på, én hvor det
gjaldt om at høre andres mening og
turde sige sin egen, og én hvor man
skulle være en god kammerat,” fortæller Sheila Truelsen, som er gruppeleder for De Grønne Pigespejdere.
En højtidelig ceremoni
De store spejdere sluttede aftenen af
med en lidt højtidelig ceremoni. Her

Mårslet
Bridgeklub
Spilleaften er torsdag
Nye medlemmer er velkommen
Hør nærmere hos Jørgen på
Tlf. 2979 0264 eller
jorgen.brandt@hotmail.com

blev holdt en tale, hvor Baden Powell’s tanker blev bragt up to date.
Hvad vil det sige at det bekæmpe det
onde, når man er en teenage skoleelev
i Mårslet i 2013? Hvert korps skulle
gentage sit spejderløfte, og der blev
tændt tre små bål, som skulle symbolisere de tre internationale spejderværdier.
”Vi snakker jo ikke om vores værdier
i det daglige, men her fik vi sat ord på
dem og fik understreget, at vi er fælles om det uanset uniformsfarve. Jeg
synes jo, det er nogen rigtig fine værdier at bære med sig videre i livet. Og
sådan en dag er med til at understrege
det gode kammeratskab, der er. Hos
spejderne inkluderer vi alle børn, og
vi har ikke det der med at blive udvalgt til førsteholdet. Her er vi alle
lige, og bidrager med det vi kan,” forklarer Sheila Truelsen.
”Vi voksne havde lagt op til, at det
skulle være lidt højtideligt, og det var
det også; spejderne tog det vældig
seriøst. Jeg tror bestemt, vi har fået
startet en god fælles tradition her,”
siger hun.
Så meget tyder på at ridder Georgs
ånd også næste år vil svæve over Vilhelmsborg og minde spejderne om,
hvad det er for nogen værdier, de bærer med sig.
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Baggrunden for Langballevængets beslutninger
om skov og spejderhytte
Ved udgangen af marts 2013 fik
grundejerforeningen Gibernakkerne
på Langballevænget valgt ny bestyrelse. Generalforsamlingen bad ved
denne lejlighed den nye bestyrelse om
at skrive det brev til byen, som du nu
læser. Vi ønsker at give et mere nuanceret billede af grundejerforeningens
beslutninger i forbindelse med to i
byen velkendte projektforslag i Langballevængets nære omgivelser:
De Blaa Spejderes (Giber Å Gruppe)
ønske
om
ny
spejderhytte/
aktivitetshus ved Langballevænget
Aarhus Kommunes forslag om skovrejsning på marken syd for Langballevænget
Du har givetvis læst eller hørt om
disse projekter – herunder, at grundejerforeningen på ekstraordinære generalforsamlinger i 2012 har besluttet
ikke at støtte projekterne. Grundejerforeningens beslutninger har især i
løbet af vinteren 2012/13 været anledning til en række artikler og indlæg i
Mårslet-Bladet, som efter generalforsamlingens opfattelse har fremstillet
grundejerforeningens medlemmer i et
fejlagtigt negativt lys. Vi vil derfor
kort skitsere baggrunden for beslutningerne.
Spejderhytte/aktivitetshus
I forhold til spejderhytten/
ktivitetshuset er de nærmeste naboer
for ca. halvandet år siden formelt inddraget af Aarhus Kommune, men da
Grundejerforeningen som helhed ville
blive påvirket, besluttede Grundejerforeningen at gå ind i sagen for dels at
sikre en bredere funderet demokratisk
proces, dels sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. I den konkrete sag
har Gibernakkerne i flere omgange
efterlyst en klar projektbeskrivelse
som del af et solidt og gennemskueligt beslutningsgrundlag. Hverken
projektets ejere i De Blaa Spejdere
eller projektdeltagere i den kommunale forvaltning har leveret en sådan. I
stedet er Gibernakkerne løbende blevet præsenteret for forskellige placeringer, udformninger og anvendelses-

muligheder. Da et fyldestgørende beslutningsgrundlag efter mange møder
og henvendelser ikke er leveret af
projektets parter, har grundejerforeningen ved egen demokratiske proces truffet en klar afgørelse om ikke
at støtte projektet.
Skovrejsning
Forslaget om skovrejsning syd for
Langballevænget har sit udspring i
bestræbelser på at nedbringe antallet
af ubevogtede jernbaneoverskæringer.
I det konkrete tilfælde var overskæringen ved Eskegårdsvej mod marken
syd for Langballevænget blot én
blandt mange kandidater til lukning.
Såfremt man besluttede at lukke denne overskæring ville kørende adgang
til marken syd for Langballevænget
ikke være mulig for ejer/forpagter,
hvorfor et salg af jorden kom på tale.
Kommunen tilbød sig med ideen om
skovrejsning på jorden. Også i denne
sag har Gibernakkerne udbedt sig en
tilstrækkelig dokumentation som udgangspunkt for en demokratisk beslutningsproces i grundejerforeningen. Heller ikke i denne sag har projektets parter leveret en sådan. I fraværet af en klar beskrivelse af skovens udformning eller konsekvenserne for naboer og grundejerforening
som helhed, har Gibernakkerne afvist
at tildele vejret til projektet. I øvrigt
er grundejerforeningen af den opfattelse, at skovrejsning ikke skal ske
tilfældigt, men derimod som del af
en helhedsplan for Mårslet, og på
baggrund af klart belyste konsekvenser ved planens gennemførelse.
Gibernakkernes beslutninger er blevet
refereret af forskellige parter udenfor
foreningen i Mårslet-Bladet, som efterfølgende har givet anledning til en
række misforstående indlæg. Lad os
starte med at slå fast, at beboerne på
Langballevænget generelt interesserer
sig for områdets og Mårslets udvikling – herunder med fokus på rekreative muligheder i relation til byudvikling. Mange af foreningens beboere
bor direkte op til fredskov eller åbne

naturområder, som de aktivt har valgt
byggegrund eller hus efter. Derfor
ærgrer det også grundejerforeningen,
når dens beslutninger i MårsletBladet bliver refereret uden den tilhørende baggrund – og det bekymrer os
især, at de efterfølgende misforståelser og reaktioner kan få negative konsekvenser for den lokale sammenhængskraft, som det er sket i de konkrete tilfælde.
De to projekter – samt processerne i
relation til borgerinddragelse og dialog - har vakt store interessemodsætninger blandt mange af grundejerforeningens medlemmer. Grundejerforeningen har derfor været meget bevidst om at sikre solide og gode beslutningsgrundlag i hvert enkelt tilfælde. For begge projekters vedkommende har det som nævnt desværre
været en stor udfordring at få kommunikationen med især eksterne projektpartnere til at fungere hensigtsmæssigt. Specielt i forbindelse med
ændringer af projektgrundlag, som
beboerne flere gange har måttet forholde sig til med korte varsler.
På grundejerforeningens møder om
projekterne har der været rekordstort
fremmøde og en meget aktiv debat.
Trods grundejerforeningens gentagne
forsøg på at sikre fyldestgørende
overblik over projekterne, er dette
ikke opnået, og det har trukket store
veksler på grundejerforeningens medlemmer.
Den nyvalgte bestyrelse er gået til
valg på åbenhed – herunder også om
eksterne og interne forslag om forskønnelser og ændringer i og omkring
Langballevænget. Dette for at undgå,
at vi igen oplever misforståelser omkring beslutninger og holdninger,
men at vi står sammen som forening.
Og dette også i relation til at ville indgå i et konstruktivt samarbejde om
den fremtidige udvikling af Mårslet
til gavn for os alle.
Mange venlige hilsner,
Bestyrelsen for Grundejerforeningen
Gibernakkerne
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PUF!
lejrplads. Det vigtigste var bålpladsen
og køkkenbordet. Det startede vi med
at bygge ud af rafter og bandt det
sammen med snor. Så var det tid til at
gå i seng.
Næste morgen stod den på mere raftebygning og mere spejderarbejde. Vi
arbejdede med forløbsmetoden, hvor
vi startede med idegenerering, udvikling, udførsel og til sidst evaluering.
I Bededagsferien var jeg på et spejderkursus der hedder PUF. Det står
for Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv. Det er et kursus for de 11-12 årige
junior spejdere – og det afholdes af
Det Danske Spejderkorps.
Vi ankom torsdag aften kl. 17 efter
1½ times køretur med tog. Min veninde og mig mødtes med en anden veninde, og sammen tog vi af sted. Torsdag aften fik vi først vores nye patrulje, og så skulle vi ud på et løb. Efter et
lille løb kom vi til lejrpladsen og skulle slå telt op – det var tid til at bygge

•
En af de sjoveste aktiviteter vi lavede
var et natløb. Vi blev vækket midt om
natten. Udenfor var der pirat musik.
Da jeg kom ud af teltet, så jeg alle
lederne stå i pirat tøj. Vi skulle på
natløb! Jeg havde aldrig prøvet det
før, og det var mega fedt! Vi skulle
kaste med porrer på en leder, spise
citronmåne, fragte rom og drikke
varm kakao. Da vi kom i seng igen,
var klokken cirka halv fire om natten.
Det var så sjovt at være på PUF fordi:
•
Jeg fik en masse nye venner.

•

Jeg prøvede noget nyt og udfordrende.
Min patrulje og mig havde et
godt sammenhold.

Allerede da vi kørte hjem, savnede
jeg dem alle sammen.
Vi var i alt 5 fra Giber Å Gruppe der
tog af sted til to forskellige kurser i
landet, og alle havde en rigtig god tur.
Er du spejder, så skal du tage på PUF
fordi: Du får en oplevelse du aldrig
vil glemme!
Ditte Hoberg Bork
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Saxild Strand blev genåbnet
af rådmand Dorthe Laustsen den 13. maj
le tilbud vil blive båret af frivillige,
som fx vil indbyde åben litteraturkreds for alle beboere i lokalområdet.
Også Læseforeningen vil tilbyde
jævnlige oplæsningsaftner for alle.

Det nye Saxild Strand tilbyder sundhedsophold i samarbejde med forskellige virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger – godt hjulpet
af engagerede frivillige, der giver en
hånd med, så det bliver et rart og trygt
sted at være.
Saxild Strand er først og fremmest et
tilbud til Aarhus Kommunes borgere
over 55 år, men tilbuddene retter sig
mod flere generationer og vi vil gerne

have at stedet bliver et kraftcenter for
nærområdet fra Aarhus til Odder, og
der kommer forskellige, kulturelle
tilbud som både er for dem, der bor
der, og for egnens beboere.
Frivillige er vigtige for driften af
Saxild Strand. De skal supplere det
sundhedsfaglige personale fx som
ledsagere på gåture og udflugter, som
personlige instruktører til maskinerne
i motionsrummet. Og mange kulturel-

Det er stadigvæk Aarhus Kommune,
der ejer Saxild Strand, men driften
varetages nu af en selvejende institution med bl.a. Ældresagen, en række
patientforeninger, VIA University
College og FO-Aarhus i bestyrelsen.
FO-Aarhus har ansvaret for den daglige drift og administration.
Se efterårsprogrammet her http://
www.saxild-strand.dk/media/64481/
brochure.pdf
Spørgsmål om til denne pressemeddelelse rettes til FO-Aarhus, tlf. 30 50
42 55
Henrik Woer, FO-byen, 6/5/2013
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Lokalhistorisk Forening:
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
*
Studier af fortiden er populært som
aldrig før, og mange ville kunne få
stor glæde af at vide mere om den
fortid, der danner baggrund for den
nutid - og ikke mindst fremtid - de
nu er en del af.

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 arkivmateriale eller andet.
Kig også ind på Egnsarkivets
hjemmeside. Det er en interessant
guldgrube af både lyd, billeder og
tekster. Adressen er:
http://maarsletegnsarkiv.dk/

”Møllen” 100 år
Bygningen på Hørretvej 25 blev
opført i 1913. Hvad er der sket i
denne bygning gennem 100 år? Det
vil egnsarkivet gerne vide mere om.
Kan du fortælle om foderstofforeningen, arbejdspladsen eller om
ombygningen så kontakt egnsarkivet, så vi kan få belyst denne del af
Mårslets historie.

Egnsarkivets åbningstider: Onsdag den 12. juni og onsdag den 26. juni og som altid fra kl. 16 til 17:30.

MÅRSLET-bladet JUNI 2013

39

15 mand på en død mands kiste!
Besætningen ombord det gode skib
Hispaniola er endelig fundet, og øver
sig bravt på sørøversange og støvletramp. Skibet er ladet med engelske
gentlemen og sørøvere, krudt og papegøje, når skattejagten sætter ind.
Med gode minder fra sidste års forestilling ”All Shook Up” har festspillet
pakket Elvis væk sammen med de
Blue Suede Shoes, og drager mod det
gamle England, hvor gentlemens vigtigste opgave er at vogte de engelske
dyder, der groft udfordres af sørøvernes tørst efter blod og guld.
Ved festspilsroret står kaptain/
instruktør Frank Gundersen, og han
skal lede de 49 medvirkende igennem
et intenst prøveforløb, inden vi til
sommer kan se dem i fællesaktion i
SKATTEØEN. De sidste 3 års kapelmester Thomas Christiansen fortsætter, mens Jakob Sheppard Hermansen
er ny koreograf i styrhuset.
SKATTEØEN er baseret på Robert
Louis Stevensons klassiker fra 1883,
om Jim Hawkins, hvis mor ejer kroen
Admiral Benbow, som besøges af
sømænd/sørøvere i 1700-tallets England. Jim får fingre i et skattekort, og
viser dette til godsejer Trelawney og
doktor Livesay, som straks sætter en
ekspedition i værk mod skatteøen på
skibet Hispaniola. Besætningen ombord er sørøvere ledet af den berygtede og charmerende John Silver. Jagten går ind på guldet, men hvem kan
man stole på undervejs? Tilsat Preben
Harris skarpe ordspil og Sebastians
fantastiske musik, ser vi alle frem til
en dejlig sommer med en eventyrlig
forestilling for alle aldre.

Indled rejsen med en lækker skovtursmiddag fra Salling spækket med
delikatesser og tilhørende vådt til ga-

nen efter eget valg. Læs mere om indholdet
og forestillingen på
www.vbf.dk. Billetter kan bestilles
via www.billetnet.dk.

40

MÅRSLET-bladet JUNI 2013

AKTIVITETER I JUNI 2013
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl.
15.00 -17.00 Henvendelse om Genbrugsen til:
Karen Kristensen 86 29 04 47
Villy Pedersen 40 31 24 45
Henry Lander 86 29 14 82

OBS! Tirsdag d. 4. juni kl. 14.00:
Gudstjeneste
Torsdag d. 6. juni kl. 11.30:
Tag-selv-bord. Pris: 60 kr.

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

Fredag d. 7. juni kl. 14.00:
Beder Spillemænd
Mandag d. 10. juni kl. 14.00:
Pia Koller viser billeder fra Ægypten
Mandag d. 17. juni kl. 14.00:
Modeshow og tøjsalg ved Damernes Magasin
Torsdag d. 20. juni:
Halvdags udflugt til Grejsdal og Hopballe Mølle. Pris: 150
kr. inkl. kørsel og stor tag-selv kaffebord.
Tilmeldingsfrist (bindende) den 11. juni.

EDB – frivillige hjælpere?
Vi efterlyser frivillige der er god til c computer! Der er
brug for hjælp, nnår vi skal etablere netcaféen på KKildevang. Ring til Brugerrådet!

Generations Dag den 17. april.
En hyggelig dag med samvær på tværs af generationer.
Billedet er taget da de ældre fra Lokalcenter Kildevang besøgte Børnehaven Mirabellen - medbringende friskbagte
boller. Brugerrådsformand Hanne Torp lærte alle børn og
ældre en gammel sangleg på legepladsen. Rådmand for
Børn og Unge, Christian Wurtz, var også med i løjerne!

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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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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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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