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Det nye Multi Hus i Mårslet bliver en realitet indenfor et par år, hvis vi i
Mårslet er parate til det.
Den lokale brugsforening medvirkede til et alle tiders startskud for en lokal indsamling med en donation på 100.000 kroner i forbindelse med byens festuge.
Der har gennem flere år været en del snak om hvordan og hvorledes kapaciteten til at imødekomme den øgede efterspørgsel på aktivitets tilbuddene
som byens udvikling giver. Sidste efterår kom første gennembrud i projektet efter at der blev bevilget 1,6 mill. kr. fra Aarhus kommunes anlægspulje.
.
En af forudsætningerne i forbindelse hermed er dog naturligt at der også
skal fremskaffes 2,25 mill. kr. svarende til 15% i lokal egenfinansiering i
forhold til det nuværende projekt. På nuværende tidspunkt mangler der ca.
1,3 mill. som gerne skal kunne skaffes i form af indbetalinger og støttetilsagn indenfor det næste halve år.

Forsidefotos

Håndboldkaravanen

Det er tanken at det skal blive hele byens hus – med anvendelse af alle former for foreninger og sammenslutninger – og selve etableringen vil blive i
en Erhvervsdrivende Fond med en selvstændig og uafhængig bestyrelse.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof. Spørgsmålet er nu om du er med – og er parat til at sige JA til at støtte op

om dette nye Multi Hus – én mulighed er at anvende den blanket som er

Deadline er den 10. i måneden for stof til
med dette nummer af Mårslet Bladet – jeg kan kun opfordre til at sætte
efterfølgende nummer.
blæk på blanketten, for det er nu det gælder og ikke om et år.
Udkommer hver måned i et oplag på
2350
stk.— dog ikke i januar og august.
Et kendt ordsprog engelsk ordsprog siger “When the mind is ready – the
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00

money is ready” - jeg håber at sindet er klar hos de mange I Mårslet.
Erling Sørensen
Medlem af styregruppen for Multihuset

Tryk: PR-OFSET
Klamsagervej 27
8230 Aarhus
Tlf: 86 15 88 00
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Stort og småt fra Fællesrådet
.Trafikforhold Oddervej
Kommunen haste inviterede fællerådene i Aarhus Syd om forholdene på
Oddervej ved vejkrydsene omkring
Beder og Malling. Der har været
mange trafikuheld ved disse vejkryds,
og presset fra Beder Malling Ajstrup
Fællesråd, har endelig båret frugt. I
øjeblikket arbejdes der på en såkaldt
”shunt” ved Damgårds Allé, og der
arbejdes på at etablere en rundkørsel
til erstatning for krydset ved Bredgade. Fra Mårslet Fællesråd anførte vi,
at der også bør kikkes nærme på mulighederne for at forbedre forholdene
ved krydset Hørretvej / Oddervej.
Kommunen lovede, at lade dette
kryds indgå i overvejelserne omkring
ændringen af Ringvej Syd krydset. På
mødet blev vi lovet, at hele Oddevej
strækningen mellem krydset Ringvej
Syd i Nord og krydset Bredgade i syd
vil indgå i en samlet vurdering. Kommunen arbejder videre med sagen, og
vi vil blive præsenteret for resultatet
af deres undersøgelser på det årlige
møde med fællesrådene d. 25. september.
Beder Bering vejen
Arbejdet med udarbejdelse af VVM
redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) går som planlagt.
Næste større milepæl i denne proces
er, at byrådet skal godkende VVM redegørelsen til offentliggørelse, hvilket
forventes at ske i slutningen af 2013.

Herefter begynder 2. offentlighedsfase, hvor borgere får mulighed for at
indsende indsigelser til projektet.
Hvis alt går efter planen, vil det endelige projekt blive godkendt af Byrådet
medio 2014.
Foreningernes dag
Igen i år havde Mårslet Fællesråd fornøjelsen af at kunne uddele støtte til
foreninger i Mårslet. Blandt ansøgningerne var der to, som blev udvalgt.
KultuCafé 8320 ved Hanne Davidsen
og Kulturformidling i Mårslet ved
Anna Johnsen, fik hver tildelt 2.000
k. Der er stemning i Forretningsudvalget for, at der igen i 2014 budgettet
afsættes et beløb som kan uddeles til
støtte til nye forenings-initiativer.
Træer langs Langballevej
Mange af træerne ved den nye sti
langs Langballevej, har skader og
nogle er allerede væltet. Vi kan ikke
forvente, at disse træer står evigt.
Derfor har Miljøudvalget fremsendt
ønske om at få plantet nye træer på
sydsiden af stien. Med de nuværende
regler for plantning af træer langs veje, kan det ikke lade sig gøre at genplante hvor de nuværende træer står.
Vi må håbe på, at kommunen ser velvilligt på vor ansøgning.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Kommunen har indhegnet halvdelen
af Hørret Enge og der er ved at blive
sat kreaturer ud på arealet.
Baneoverskæring Hørretvej
Kommunen oplyste på et møde i foråret at der er penge til projektet i år. I
øjeblikket samler kommunen flere
projekter med dynamiske tavler med
henblik på at sende dem ud i samlet
udbud. Konkret etableringsdato afventer.
Forvarsling af bump på Obstrupvej
Kommunen vil overveje vort forslag
om, at der opsættes en advarselstavle
som forvarsler bumpene i 30 km zonen. Der tilføjes et ekstra skilt så der
forvarsles f.eks. 50 - 100 m før zonen
starter. Dette skal dog godkendes på
færdselsmøde hvor Politiet deltager.
Der kan gå et stykke tid før vi får afklaring på sagen.
John Engelbrechtsen

Kogræsserlaug
Projektudvalget har arbejdet længe på
at få etableret et ’kogræsserlaug’.

Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet
Annoncer indleveres til:
annoncer@maarslet-bladet.dk
Indlæg indleveres til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk
Husk deadline indlevering af stof og
annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned
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Så er MultiHuset i Mårslet rykket nærmere –
Indsamlingen er i gang og Mårslet-Armbåndet er en realitet!
I forbindelse med Byfesten i Mårslet i
august blev indsamlingen til det kommende MultiHus sat endeligt i gang.
På Torvet ved SuperBrugsen blev
mini-udgaver af de kommende mursten præsenteret sammen med Tilsagnsblanketter for både interesse- og
konkret tilskudstilkendegivelse. På
det tilknyttede LoppeMarked var der
salg at ”støttearmbånd” til en flad
hundredekroneseddel. Heraf gik kr.
50,- af hvert solgt armbånd til mursten til MultiHuset.
Der var stor interesse for at støtte
MultiHuset gennem dette initiativ –
og selv store… og mindre store hærdebrede herrer, som indtil denne dag
på ingen måde og nogensinde havde
overvejet så meget som at kaste et

blik på et herrearmbånd – overgav sig
og gik friskt til de fremlagte armbånd.
Ved den efterfølgende evaluering i
IndsamlingsGruppen måtte vi konkludere, at Mårsletborgerne havde taget
armbånd-ideen til sig som en måde
både at støtte og at skabe opmærksomhed og synlighed om MultiHuset
på. Derfra var der ikke langt til ideen
om at lancere et helt specifikt og
unikt ”Mårslet MultiHus Armbånd”,
som nu er på vej i produktion og som
vil være klar til salg i diverse ”pop-up
-shops” rundt om i byen inden længe.
Prisen bliver kr. 150,- pr. styk og heraf går kr. 90,- til MultiHuset.
Pop-Up-Shops
Lige pludseligt er den der – Pop-Up-

Shop’en med salg af MårsletArmbåndet og information om MultiHus Indsamlingen. Det kan være en
lørdag i myldretiden på Torvet; det
kan være en hverdag i et af supermarkederne; det kan være en aften i Halhuset eller Motionscentret; det kan
være hos en af vore sponsorer; eller………
Hold øje med os – og bak op om
MultiHus Indsamlingen, når du møder os.
Hanne Marklund,
IndsamlingsGruppen for
årslet MultiHus
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Nyt fra Miljøudvalget
Plantning af træer er mere aktuelt end
nogensinde før. Miljøudvalget har i
samarbejde med vor mand i kommunens Grønne Råd, Jørgen Brandt Andersen, anmodet om at få plantet træer langs Langballevej fra Langballevænget syd for den nys anlagte sti
derfra til Hovstien – i lighed med de
træer, der allerede er plantet langs
vejen øst for Hovstien til Langballe
By.
−
Og det skulle der være gode
muligheder for at få opfyldt til
næste år.
Så er Miljøudvalget ved at komme sig

over den ”bandbulle” Stiftstidende
lod gyde over vore haveejeres manglende ansvarlighed overfor grundvandets renhed her i Mårslet (- og Beder,
Malling og Ajstrup).
Ved nærmere eftersyn viste det sig
dog at stamme fra en pressemeddelelse udsendt af kommunens vandfolk i
forbindelse med den allerede i april
lancerede kampagne, SPRØJTEFRI,
som dette blad så smukt har medvirket til ved at omdele brochure og klistermærker til brug for borgerne i
Mårslet i deres indædte kamp for at
holde haverne rene og præsentable –
og fortovene – på den sunde måde

.For at lodde stemningen blandt alle
husstande i Mårslet og omegn (8320)
har vi udformet et skema med spørgsmål om vand og miljø. Skemaet bringes her i bladet og man kan udfylde
det - og lægge det i en kasse, der er
sat op i Super-Brugsen inden 1. november 2013.
Godt miljø og navnlig rent grundvand
- og dermed drikkevand - er ikke noget, der kommer af sig selv – så brug
et par minutter på skemaet, som så
også sætter tankerne i gang.
Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd
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Spørgeskema vedr. miljøet og SPRØJTEFRI - Kampagnen
Spørgsmålene besvares med M
" eget enig – helt uenig"med 7 gradueringer og de ser sådan ud foreløbigt:
Nr
.

Påstand, der synes at være debat om
Sæt kryds i den kolonne, der svarer til din holdning

1

Mårslets vand er godt. Det bør beskyttes bedst muligt.

2

Grundvandet under Mårslet by - inden for vandskellene mod
nord og mod syd er en unik ressource.

3

Brug af gift – farligt for grundvandet – bør undgås i alle haver,
grønne områder og trafikanlæg af enhver art.

4

Giftfri haver bør certificeres evt. ved tinglysning – medførende værdiforøgelse.

5

Jeg bruger mærkaterne fra den SPRØJTEFRI kampagne, for at
vise min holdning overfor mine medmennesker.

6

Jeg synes, at det bør kunne markeres offentligt, at jeg accepterer et forbud mod brug af grundvandsfarligt gift i enhver form
på min grund.

7

Det virker som en god ide, at kommunen betaler for tinglysning af evt. pionerområders haver (Matrikler)

8

Gift i grundvandet er uopretteligt - jeg påtaler, når lejlighed
byder sig, andres evt. brug af sprøjtegifte.

9

Ved særligt svære angreb af f.eks. skvalderkål vil jeg bruge
Round-Up (i fortyndet brugsklar form) til at kontrollere planteangrebet.

Meget
enig

Enig

Hælder til

Ligeglad

Lidt
uenig

Uenig

Helt
uenig

10 Jeg er interesseret i detaljeret oplysning om sprøjtegifte og
måder at holde haven ren uden brug af samme
11 Hold Rent Dagen her i Mårslet er en god ting og jeg vil bidrage næste år.
12 Jeg støtter kommunens bestræbelser på at få rejst mest mulig
skov i 8320 området – både af hensyn til CO2 optagelse og
grundvandsbeskyttelse.
13 Jeg kunne tænke mig at installere regnvands opsamlere i forbindelse med mit tag og bruge vandet til at vande have.
14 Udkørsel af gylle på markerne ved Mårslet bør varsles på
”maarslet.net” dagen før.
15 Mit eget problem med miljøet her (a.:
16 Mit eget problem med miljøet her (b.):

Hvis man ønsker at blive kontaktet; anfør da mail adr.:
Alder er ret vigtig at få anført:
Anfør hvilken type bolig du bor i her i Mårslet (8320)
Villa med have, rækkehus o.l. med egen have
Lejlighed med altankasser.
Har familien har bil - 1.: 2.: flere

Antal biler:

Udfyld skemaet og læg det i Boksen, opsat ved Super-Brugsen – inden 1. November 2013
med venlig hilsen - Fællesrådets Miljø udvalg
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AKTIVITETER I OKTOBER 2013
Onsdag d. 2. okt. kl. 14.00:
Gudstjeneste
Torsdag d. 3. okt. kl. 11.30:
Tag-selv-bord. Pris: 60 kr.
Søndag d. 13. okt. kl. 14.00:
Bankospil
Mandag d. 14. okt. kl. 14.00:
Syng med Solveig
Mandag d. 21. okt. kl. 14.00:
Modeshow og tøj salg med Dorthe Kring

Onsdag d. 23. okt. kl. 14.00:
Film om Frankrig
Mandag d. 28. okt. kl. 14.00:
Krolf el. boccia
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
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 ’spisevenner’ til hyggelig socialt samvær med beboerne i plejeboliger i
dagligstuen mellem kl. 17.00-20.00.
Kontakt Birgit Jørgensen, teamleder på mail: bwj@aarhus.dk eller tlf.: 29 20 96 51 for at høre nærmere.
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Vi savner vores bus på Kildevang
Kære Mårslet borgere
Begrundelsen for dette brev er, at lokalcentrets bus blev kasseret sidste år
efter 12 års tro tjeneste og at der ikke
bliver anskaffet en ny for kommunens
penge.
De borgere, der havde stor glæde af
oplevelsesturene i bussen, savner at
komme ud at køre nu.
Det drejer sig om en gruppe borgere
uden mange muligheder for selv at
komme ude i naturen. De bor i plejeboligerne med hjælp døgnet rundt
eller i en ældrebolig i nærheden af
lokalcentret. Disse busture giver denne gruppe borgere mulighed for at få
årstidernes skifte tæt ind på livet.
Busturene skaber meningsfulde oplevelser sammen med andre og under
trygge forhold.

Turene kan være ud i det blå, ind til
byen til et bestemt sted for at få en
fælles oplevelse, eller til et indkøbscenter for at støtte borgerne i at kunne
blive ved med at klare sig selv i eget
hjem.
Bussen bruges flere gange ugentligt
på fortrinsvis halvdags ture.
Der er en gruppe frivillige chauffører
der gerne stiller sig til rådighed ved
disse ture, så personalet kan koncentrere sig om beboerne, for at sikre at
de få en god oplevelse på køreturen.
Prisen for en afgiftsfrie handicapvenlig bus ligger omkring 350,000 kroner. Vi er gået i gang med at samle
penge ind til bussen og ved udgangen
af august måned er vi halvvejs. Brugerrådet har lavet en ’pengesøjle’, der
hænger i lokalcentrets indgang, for at
synliggøre, hvor langt vi er kommet

med indsamlingen og hvor pengene er
kommet fra. Vi vil blive meget glad
for dit bidrag, pengene kan sættes ind
på denne konto i Djurslandsbank:
7266 1148 030 eller afleveres til brugerrådet, som så sørger for at pengene
kommer i banken.
Vi tager med stor taknemmelighed
imod alle bidrag store som små.
Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen,
Birgit Jørgensen
Teamleder
Lokalcenter Kildevang
Tlf: 87 13 44 19/29 20 96 51
Mail: bwj@aarhus.dk

Kildevangs Venneforening
Vi vil glæde os til at se rigtige mange til vores
Generalforsamling onsdag den 2.10.2013 kl. 19,00 i Caféen på Kildevang
På valg er Inger Christiansen, Gerda Jensen og Erling Poulsen.
Efter generalforsamlingen serverer vi kaffe og brød og Preben Ulvskov vil underholde os, så mød nu op til en hyggelig
aften.
Høstfest fredag den 25.10.2013 kl. 18.00-23.00, en rigtig hyggelig aften, vi glæder os til at se rigtig mange. Middag,
musik og dans. Pris 130,00. Vin, øl og vand kan købes. Amerikansk lotteri.
Tilmelding til Inger Christiansen, tlf. 22 92 30 16, eller i caféen senest den 18.10.2013
Med venlig hilsen
Venneforeningen
Inger Christiansen
Formand
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Vores grønne områder er ikke hundetoiletter
velkendt og de umodne larver rejser
gennem kroppen især lungerne og kan
lægge sig til sidst bagved øjnene af
mennesker. Sygdommen hedder toxoxariasis
(http://www.cdc.gov/
parasites/toxocariasis/disease.html).
Symptomerne kan være en mildere
sygdom som en allergisk reaktion
som er jo forværret i dem som har
allergi i forvejen men i den værste
tilfælde kan den forårsage blindhed.

Der er i stigende grad en tendens at
hundeejer ikke rydder op efter deres
kæledyr. Når man går rundt omkring
vores dejlig lille by, kan man tydelig
bemærke at udsigten er ødelagt af
hundeafføring som ligger på stierne
og græsarealer. Det er dog ikke kun
udsigten der er ødelagt, det forhindrer
også børnene for at kunne lege da
mange forældre gider ikke at skulle
risikere at deres børn kommer hjem
dækket i hundelorte eller værre at de
bliver smittet med ormene fra hundeafføring
.

Jeg har selv forsket hundeparasitter
og andre parasitter, og kender til den
reelt risiko der kommer fra disse parasitter, som mennesker kan pådrage sig
hvis de kommer i kontakt med æggene som er i afføring. Toxocara canis
er en smitsom parasite som kan overføres fra hund til mennesker. Den

Det behøver kun være et barn som
bliver smittet af sygdommen for at
gøre denne adfærd, det vil sige at ikke
rydde op efter hunden, uacceptabel.
Hvorfor i et modern samfund hvor vi
kender risikoen, er der folk der vil
udsætte vores børn for dem, når de
kan nemt og hurtigt fjerne afføringen,
således beholder byen rent og sikkert,
da de jo selv bor i byen. Hvis de folk
mener ikke at det er deres opgave så
burde de derved stille selv spørgsmålet, om de burde have en hund, hvis
ikke de kan selv sørge for den på alle
måde, og derved konsekvenserne af
hundeejerskab. Hvorfor skal ansvar
lægges hos os som benytter områderne, og vil gerne sikre de bedste vilkår
for vores børnene. Det er ikke kun
forældre med børnene som benytter
steder hvor folk gå med hunde men
også daginstitutioner. Det er hundeejerne som har taget en beslutning for
at ville købe/eje en hund og dermed
skal tage ansvar for alt der hænger
sammen med hundeejerskab. Der

skal siges at det er bestemt ikke alle
hundeejer, som er ubetænksom, og
der er mange som rydder op efter
hundene. Disse folk skal også lige
bemærkes fordi det er ikke dem at
indslaget peger på, men det kræver
kun få til at ødelægge det for mange.

For at beholde Mårslet som et tiltrækkende sted hvor vi kan alle bo sammen uden bekymringer om sygdom
og ulækkert uheld burde vi som et
lille samfund sætte fokus på det stigende problem. Hvert år er der et drive til at gøre Mårslet rent ved at samle
dåser og andet affald op, og det sætter
jeg selv stor pris på den, men jeg vil
hellere se en dåse liggende på græsset, end skal bekymre mig om mine
børn ved uheld kommer til at røre ved
den eller værre kunne muligvis falde i
hundeafføring. Til dem der ejer hunde og tænker at det ikke skader, tænk
lige på jeres egne familier og om De
ville udsætte dem for de sygdom eller
bare for den ulækre hændelse af et
barn som falder eller rører ved det.
Det er ikke fordi der er ikke plads til
hunde men de delte områder skal også
kunne benyttes af alle og det kræver
lidt ekstra indsats fra hundeejerens
side. Venligst ryd op efter jeres kæledyr og derved gør Mårslet et sted for
os alle....
RL
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MultiHus i Mårslet
SuperBrugsen hjælper Mårslet MultiHus
videre med indsamlingen
Lørdag ved byfesten fik MultiHuset
en rigtig god kickstart af indsamlingen.
SuperBrugsen donerede nemlig ikke
mindre end 100.000 kroner og vil
yderligere give 10% af det beløb, der
kommer ind ved husstandsindsamlingen.

SuperBrugsens bestyrelse og styregruppen for MultiHuset ved overrækkelsen

”Vi har fulgt MultiHus projektet fra
sidelinjen igennem længere tid. Vi
ønsker at støtte projektet, da vi mener
at det kommer alle vores medlemmer
til gode”, sagde Anne-Mette Bay
Bjørn, formand for Brugsforeningen
ved overdragelsen af pengebeløbet til
MultiHus gruppen. Brugsforeningen
vedtog i foråret en ny strategi for SuperBrugsen i Mårslet, som bl.a. fokuserer på at styrke udviklingen af Mårslet som by og levested for alle borgere. Desuden er der truffet aftale med
MultiHus indsamlingsgruppen om at
Brugsforeningen donerer 100 kr. for
hver indsamlede 1.000 kr. ved hustandsindsamlingen. Indsamlingen vil
blive fulgt løbende hen over efteråret.
”På den måde vil borgerne i Mårslet
blive belønnet for deres donation”
præciserede Formanden for Brugsforeningen.

Ud over den store donation fik MultiHus gruppen ved byfesten igen gang i
indsamlingen med salg af armbånd og
salg af mursten. Mursten kan købes
som det fremgår af den indlagte tilsagnsblanket.
MultiHuset har fået kommunalt tilsagn på 1,6 million i 2012, med forventning om mere i år. Vi har allerede samlet over 900.000 kroner ind og
skal op på 2,25 million, så vi mangler
stadig godt 1,3 million.
Se mere på www.MultiHus.NU

Kurt Kirkedal Laursen
MultiHusets styregruppe.
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

”Sculpture by Giber Å” og Sommerfest
de kreativt med skulpturer til selve
udstillingen, andre arbejder med drama og sang over temaet ”Mod Strømmen”og andre var meldt til som pressekorps og skulle fotografere og skrive historier om både processen og
selve udstillingen.
Fernisering og Sommerfest
Værkerne blev afsløret i forbindelse
med Ung i Mårslets store sommerfest
fredag d. 30. August på legepladsen
Midgaard. Medlemmer med forældre
og søskende var indbudt på dagen,
hvor legepladsen var pyntet med fakler og parasoller. Der blev desuden
tændt op i grillen, så man kunne medbringe egen mad. Klubberne bød på
kaffe og kage og der kunne købes øl
og sodavand i baren.
I uge 34 og 35 summede både klub
Midgaard og Club 7up i Mårslet af
kreativ energi. Temaet var ”Mod
Strømmen” og refererer til Giber Å,
der løber i baghaven af Legepladsen Midgård på Testrupvej.
Noget for alle
Omkring 100 klubmedlemmer fra 5.,
6. og 7. klassetrin deltog i projekterne
omkring udstillingen, og der var noget for alle. Nogle af børnene arbejde-

Langs åen var der guidede ture, hvor
kunstnerne fortalte om deres værker.
På turen fik man samtidig oplevelsen
af det sang og drama, der også hørte
til udstillingen. Til lejligheden var der
lavet en brochure, hvor man kunne
læse mere om de enkelte værker, hvis
man havde lyst.
Alle borger i Mårslet velkomne
Med henblik på at give alle borgere i
Mårslet et indblik i det pædagogiske

arbejde, der laves i Ung i Mårslet, og
som en mulighed for at nyde omgivelserne på legepladsen, var der åben
invitation til at kigge forbi udstillingen fra lørdag d. 31.8 til og med den
5. september, hvor værkerne stadig
stod langs åen. Kom man forbi om
eftermiddagen i hverdagene, kunne
man endog være så heldig at få en
snak med en af kunstnerne.

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen
KlubM.
Åbningstider i Ungdomsklubben efteråret 2013.
Mandag: 14.00-21.30
Onsdag: 18.30-21.30
Torsdag: 18.30-21.30
Det ”fede” KlubM ”store” aktivitets
program for efteråret 2013.
September:
Fredag den 20 – ”Festlig fredag” fra
kl.18.00-23.30.
Oktober:
Weekenden den 5/6 – Tur til Vigsø
feriecenter.
Fredag den 25 – KlubM fest. 20.0000.30
November:
Fredag den 15 – ”Festlig fredag” fra
kl.18.00-23.30.

December:
Fredag den 13 – Festlig fredag med
underholdning.
Tidspunkt kommer senere.

De unge er velkommen og vi indbyder specielt til, at de kan komme på
Klub Midgaard- men de skal ganske
enkelt opføre sig ordentligt.

Skitur 2014.
Juhuuu….. KlubM drager på skitur til
Zell Am See i 6 dage i uge 7. Der er
35 tilmeldte unge til skituren. I vil
høre nærmere i næste nummer.

Vi vil gerne appellere til, at I forældre
er opmærksomme, og tager en snak
med de unge om deres ve og vel og
færden. Vores oplevelse er, at det er i
de små enheder der bliver røget hash
og også øvet hærværk.

Unge, alkohol og hash.
Vi har over forår/sommer haft en del
besøg af unge mennesker på KlubMidgaard. Vores generelle opfattelse er,
at det langt hen ad vejen er foregået
stille og roligt. Men vi har desværre
også oplevet en del hærværk kr.
30.000,00. Det er penge der går fra
medlemmerne.
Mange gange har der været store
mængder af tomme flasker alkohol og
joints skodder. Det er trættende og
giver stof til eftertanke.

”Sommerbussen” et tiltag i Ungiaarhus oddervej i samarbejde med institutioner og skoler i vores område, har
været på besøg i Mårslet gennem hele
ferien og kører forsat. De har været i
kontakt med mange unge i løbet af
ferien og generelt haft en god kontakt
med de unge. De rapporterer, der har
været drukket rigtig meget alkohol og
røget meget hash i Mårslet denne
sommer.

9.30-17.30
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GÅR I VINTERHI…
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.
Sidste gang i Mårslet bliver tirsdag d. 1/10.
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
Jeg vender tilbage på torvene omkring 1. april 2014, alt efter vind og vejr.
Mvh. Mikael Nymann

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Lederen
Af INGE PEDERSEN, Skoleleder
Kurs mod fremtidens folkeskole
I juni måned vedtog et bredt politisk
flertal en ny skolereform. Det betyder, at når børnene næste år møder
ind efter sommerferien, vil de skulle
sige goddag til en ny og anderledes
skoledag.
Børnene vil få væsentligt flere timer
hver uge, end de har nu: 30 timer fra
0. – 3. klasse, 33 timer fra 4. – 6.
klasse og 35 timer fra 7. – 9. klasse,
og skoledagen vil være mere varieret,
så bevægelse og mere praktiske og
anvendelsesorienterede læringsformer veksler med mere stillesiddende
arbejdsformer i løbet af skoledagen.
Lærere og pædagoger skal samarbejde endnu tættere om børnenes trivsel
og læring, og det omkringliggende
samfund skal drages mere ind i skolens liv, så fx forenings- og erhvervsliv i lokalområdet kommer til at spille en større rolle i dannelsen og uddannelsen af de unge.
De tre overordnede mål for reformen
er
at alle elever skal udfordres, så
de bliver så dygtige, de kan
at skolen skal mindske betydningen af social arv og
at tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes – blandt andet
gennem respekt for professionel
viden og praksis.
Det er en målsætning, at eleverne
fremover skal kunne det samme i 8.
klasse, som vores elever kan i 9.
klasse i dag. Det skal blandt andet

ske ved, at undervisningen i endnu højere grad end i dag skal målrettes hver
enkelt elevs behov og gennem ekstra
undervisningstimer. Fx skal engelskundervisningen starte fra 1. klasse
(mod 3. klasse nu), tysk fra 5. klasse
(nu 7. klasse), flere timer i dansk og
matematik fra 4. – 9. klasse, og der
skal være understøttende timer og flere valgfag fra 7. klasse. Du kan læse
mere om reformen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vi er i gang
Skolerne har altså dette skoleår til at
forberede sig på det nye, og på Mårslet
Skole er vi da også i fuld gang! I vores
indskoling har vi i år indført et
”temabånd” en time midt på dagen tre
gange om ugen. Her laver pædagogerne fra SFO aktiviteter med børnene
med ”natur” og ”bevægelse” i fokus.
Fra 1. – 4. klasse er eleverne samlede i
grupper på tværs af alder, så de yngste
kan lære af de ældre, og børn kan tage
ansvar og opleve fællesskaber på nye
måder. Én dag om ugen har klasserne
en fordybelsesdag, hvor en lærer og
pædagog er sammen om klassen stort
set hele dagen. I denne måned bruger
klasserne på vores 3. årgang dagen til

at udforske Hasle Bakker og de forløb i faget ”natur/teknik”, som er oplagt at arbejde med dér.
Vores temabånd gør (sammen med
de timer, som børnene mangler fra
lockouten i foråret), at skoledagen allerede nu for de yngste elever er noget længere, end de er vant til.
Medarbejderne gør sig erfaringer
med, hvad der skal til, for at eleverne
har energi hele dagen og er parate til
at lære. Samtidig får lærere og pædagoger sat rammer og retning for deres
samarbejde, så de i endnu højere grad
kan samarbejde om børnenes trivsel,
dannelse, læring og udvikling.
Stor
fælles
opgave
Indførelsen af den nye folkeskole er
helt sikkert en stor opgave og vil være en betydelig ændring af hverdagen
for både børn og medarbejdere. Men
det er også en spændende udfordring,
som vi kun kan løse i et tæt samarbejde - både internt på skolen, men
også med forældre, Klub og Ungdomsskole, foreninger og lokalområdet i øvrigt. Der bliver nok at se til.
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Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk
E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

Telefon: 8713 9640
Kontortid: 12.15 - 13.15
Koste, armbånd og en pisprås som i
gamle dage
Sidste skoleår havde Mårslet Skoles
Venner ikke så travlt i afdelingen for
uddeling af penge. Lidt blev det dog heldigvis til – blandt andet til hele 5. årgang.
Foreningen hjalp dem med financieringen af en dag med historiske aktiviteter
på Hjerl Hede.
Mads og Kirstine fra 5.a og Sigrid og
Ditte 5.c har skrevet om hele turen til
Aarhus Kommunes lejrskole i Sahl:
Vi er fire elever fra 5. årgang, som har
været på en fantastisk lejrtur. Først vil vi
rigtig gerne takke Mårslet skoles venner,
som har været så søde at donere over
3000 kr. til vores dejlige tur, der gik til
Sahl, og alle de sjove aktiviteter på turen.
Vi startede mandag morgen ved Mårslet
Station. Da vi kom til banegården i Århus, skiftede vi over til et Arriva-tog,
som kørte direkte til Vinderup. Vi gik de
sidste 3 km til Sahl lejrskole. Da vi ankom, spiste vi vores madpakker, og der

blev sagt et par ord om reglerne. Vi
tjekkede ind på vores værelser og pakkede det meste ud.
Så gik turen til Sahl kirke, hvor vi
blandt andet skulle lave opgaver om det
gyldne alter, som faktisk er et gammelt
sengestykke. Det er det ældste alter i
Danmark.
Næste dag gik turen til Hjerl Hede, som
er et frilandsmuseum. Der prøvede vi
en masse sjove aktiviteter, som at lave
en kost fra gamle dage, lave armbånd
ud af fåreuld, grutte mel og lave en
såkaldt ”pisprås” ud af fårelind og træ.
Derefter fik vi tid til at købe en is og et
par souvenirs til at tage med hjem.
Næste morgen da vi havde fået morgenmad, smurt madpakker, pakket og
gjort rent, gik vi de tre kilometer til
stationen og tog togene hjem. Vi kommer til at savne stedet, men det var da
også lidt dejligt at komme hjem, få et
varmt bad og sove i sin egen seng.

Skoleleder
Inge Pedersen
iped@aarhus.dk

Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk

Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk

SFO leder
Kirsten Villadsen
kvil@aarhus.dk

Teknisk Service
Niels Hansen

Skolebestyrelsen
Formand:
Rikke Lysholm

Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
maarsletskolesvenner@hotmail.dk

Redaktion af Skolesiderne
Skolens kontor
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Malerprojekt
Nedenstående billeder stammer fra et
malerprojekt, hvor 1. klasserne i SFO
lavede maleri med fødderne til ophængning på containeren.
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6 ugers undervisning fra Singapore
I maj startede 3 lærerstuderende fra Singapore i 6 ugers praktik på Mårslet Skole. Det blev en stor oplevelse for de involverede klasser, lærere, familier og for de studerende selv. Det fortæller en af de studerende om i denne artikel.
An enriching experience
I think I speak for both Dorothy and
Yvonne and myself when I say that
these 6 weeks spent in Mårslet Skole
has been an amazing and enriching
experience. Before we came, we only
had basic information on how the Danish schools were like and hence we
came to Mårslet full of anticipation
and excitement just thinking about
what we would be able to learn here.
The Danish schools and Singapore
schools are very much different and I
think it was because of these differences that we were able to learn a lot
during such a short 6 weeks. We faced a lot of challenges such as language and content. There were many times when we had to use hand signals,
actions, and sounds or get help from
the teachers to help us translate our
instructions. However, all the students
we had were all very eager to learn
despite the language barrier and it
was really heartwarming for us.

lish and the Grade 7 students even
had to learn Mathematics in English.
We learnt so much about ourselves,
the way we teach and why we teach.
For me, my favorite part about teaching is the students’ excitement, the
shine in their eyes and the look on
their faces when they finally understand something. The 6 weeks in
Mårslet Skole were truly memorable
because of all the students we had,
how they were all so enthusiastic in
our lessons and how friendly they
were to us. I think that these are feelings that cannot be expressed using a
few simple words.
Just as they had touched our lives, we
hope that we had touched their lives
too and left a deep impression which
will stay for ages to come.
Many thanks
We would first like to extend our
thanks to VIA University College, for
collaborating with our school in Singapore.

rating teachers Michael Lee, Flemming Rasmussen, Dennis Hoffskov,
and all other teachers who have so
graciously invited us to observe your
lessons and not to forget all the wonderful students especially Class 7a, 3a
and 3c for participating actively in
our lessons.

And last but not least, we would like
to thank our host families (Peter Mouritsen’s family, Morten Mansachs’s
family and Lone Andersen’s family)
for giving us a nice place to stay and
accepting us to be part of your family.
You have made our stay in Mårslet a
very memorable and unforgettable
one. In a short 6 weeks, we have
grown to be a part of our host families
and we enjoyed our time making dinner, cycling, going to summer house
and living together. We will never
forget the times we had. Life in Mårslet was more enjoyable because of
all the love and care you have so
generously shown us.
By GRACE CHAN

It must have been hard for the students to have so many lessons in Eng-

We would also like to thank Mårslet
Skole, Prinicpal Inge Pedersen, our co
-ordinator Britta Pedersen, our coope-

* 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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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn oktober 2013

Stedets betydning
Stedet betyder noget. Mange af vores
minder er hængt op på byer, steder,
huse, skove, veje og stier. Minderne
flagrer ikke sådan frit rundt i luften.
Når vi tænker på vores barndom er
det først og fremmest barndomshjemmet, huset, stalden, det hyggelige
køkken, hvor mor stod og strøg, der
toner frem for det indre blik.
Også haven, hvor man fik sit første
kys, og klasseværelset, hvor læreren
langede en (eller ham med de beskidte gummistøvler på den nederste
bænk) en sviende lussing - måske,
eller børneværelset, hvor man sov
sammen med sine søskende og hvor
mor måske sang aftensang for en. Eller man husker lige det gadekær eller
det bestemte ishus, hvor de unge
mødtes. Eller man tænker på et bestemt bøgetræ, for det var under det,
han friede, eller man husker et bestemt busstoppested, for det var her,
man fik den gode ide og tog en afgørende beslutning.
Mon ikke de fleste indimellem tager
på en såkaldt sukke-tur, altså en lidt
sentimental udflugt til barndommens
og ungdommens steder. Og en vemodig fornøjelse er det at fortælle den
yngre generation om forgangne tider
og steder.
Eller det er arbejdspladsen, hvor man
fik sit virke, hvor tingene lykkedes
eller man led nederlag. Eller hjemmet
man selv byggede op, satte sit præg
på – det var netop dér glæder og sorger blev gennemlevet sammen med
børn og ægtefælle.
Hjemstavnen har en særlig betydning,
for det er dér, man har sin rod, dér
man blev man dannet. Men også det
hjem, man selv skabte eller er i færd

med at skabe, som blev/bliver næste
generations skelsættende sted, fuld af
betydning.

daler ned på de sårede sjæle, netop
her i rummets ro.

Historien om Jakob
Forankringen er vigtig
Stederne har deres historie, og vi er
forbundet med dem. Stedernes historie gør minderne konkrete, de får kød
og blod. Stederne rummer alle følelser – lige fra frygt til salighed– og vi
vender gerne tilbage til dem i tankerne og nogle gange helt konkret. De er
vores helt private mindesmærker.
Men de er også pejlemærker, hvorfra
vi kan tænke og handle fremadrettet.
Uden forankring flagrer vi jo orienteringsløse rundt i rummet.

Mårslet kirke som
holdepunkt
Nu bor vi i Mårslet, nu er det vores
sted og vores by, her hører vi hjemme
og har slået rod. Det er et særligt sted
for os, for nu er det her, vi har vort
hjem, - og dér midt i byen ligger vores kirke. Det gamle 800 årige hus.
Også kirken er fuld af minder og betydning. Her er nogle af os blevet
døbt og konfirmeret, andre er blevet
viet og mange har deltaget i begravelser og bisættelser i årenes løb. De
store begivenheder i vores liv er blevet markeret i kirken – Mårslet kirke
eller i en anden kirke, men altid et
bestemt sted, en bestemt kirke. Det er
noget sært sanseligt og unikt ved at
røre ved de gamle mure og vi siger tit:
tænk om de kunne tale.
Meget er hændt i kirken igennem de
mange århundreder. Men altid har her
været plads til kærlighed og sorg, tro
og tvivl, levet og brugt menneskeliv,
skrøbelighed og bekymringer. For her
er himlen åben, og fred og velsignelse

I Det Gamle Testamente læser vi
beretningen om Jakob. Da han på
sin flugt fra sin bror Esau havner
ude i ørkenen og lægger sig til at
sove med en sten som hovedgærde,
får han er mærkelig drøm. Han ser
himlen åben og Guds engle vandre
op og ned ad en himmelstige. Pludselig træder Gud selv frem og Jakob og hele hans slægt velsignes.
Da Jakob vågner, forstår han at han
har sovet på et ganske særligt sted.
Her bor Gud og der er adgang til himmel. Det er både et frygtindgydende
sted, for Gud er stor, men også et godt
sted, for netop her velsignes han, han
får Gud tilgivelse og Guds løfte om at
han aldrig skal vandre alene. Jakob
rejser stenen han har ligget på, gyder
olie ud over den for på den måde at
markere, at her er et helligt sted. Og
så drager han glad videre. Andre der
kommer dér forbi kan nu se, at dette
sted er helligt.

Guds nærvær
Sådan er det også med kirken. Den er
et helligt sted, hvor vi får Guds tilgivelse og velsignelse, så vi kan gå
frisatte og forløste hjem. Her møder
vi Gud og får fred.
Men kan vi da ikke også hjemme i
stuen, eller derude i naturen, når vi
går en tur i den smukke skov eller ved
stranden, føle Guds nærvær. Jo, da,
det kan vi helt sikkert.

Fortsætter på næste side

22

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013

Fortsat fra foregående side
Kører vi en tur og betragter den
skønne natur, de bølgende kornmarker og hører lærkesang, så undres vi,
og takker Gud for denne herlighed;
og derhjemme kan vi nok bede en
stille aftensbøn i håbet om at få fred
for tanker og fred i natten. Og så kan
det ske, at vi føler, at Gud er os nær,
og roen indfinder sig.
Men i kirken er det alligevel lidt anderledes, for her har Gud altid boet,
her har Guds ord altid lydt, her er
velsignelsen blevet lyst igen og igen,
børn blevet døbt, mens Guds engle
løb op og ned af himmelstigen. Her
er mange juleaftner og påskemorgener blevet fejret, og livets, lysets,
håbets og fredens evangelium er blevet forkyndt. Her på dette sted, i dette rum i Mårslet.
Man fornemmer historiens vingesus,
og vi kan glæde os over, at Gud var
her, er her og kommer igen – til os i
vores liv, på vores sted.
Hanne Davidsen

Mandagscaféen
mandag den 14. oktober
kl. 9.30 – 11.00
i Sognehuset
Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak
i et uforpligtende samvær med
andre fra Mårslet Sogn.
- og så er det tilmed helt gratis.

Kildevang
Onsdag d. 2. oktober 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

Alle Helgen
Gudstjeneste med efterfølgende
samvær i Sognehuset
Vi fejrer Alle Helgen søndag den 3.
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 (4. november 2012). Denne
søndag er der ikke barnedåb.
Ved gudstjenestens begyndelse tænder vi lys og mindes i stilhed de kære,
vi har måttet tage afsked med.
Gudstjenesten er således en mindegudstjeneste, 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.
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. Efter gudstjenesten inviteres alle over i sognehuset, hvor der serveres en dejlig varm
suppe, en kop kaffe og en småkage.
Arrangementet slutter ca. kl. 13.00.
Alle er hjertelig velkommen.
Sognepræsterne Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen

Gregoriansk Aftensang
Der er Gregoriansk Aftensang følgende mandage:
Den 14. oktober
Den 28. oktober
– som altid mandage i lige uger.
(Lunt tøj anbefales)

Program:
17.15 Introduktion og indøvning
17.55 Gregoriansk aftensang der indledes med stilhed.
Yderligere oplysninger på Mårslet
Kirkes hjemmeside.
Eva Wildt Nielsen

Kirketiderne

Oktober
SØNDAG d. 6. okt. kl. 10.00
(Ingen dåb)
19.s.e.trinitatis
Mark 2,1-12
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 13. okt. kl. 10.00
20.s.e.trinitatis
Matt 22,1-14
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 20. oktober kl. 10.00
21.s.e.trinitatis
Joh 4,46-53
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 27. oktober kl. 11.00
22.s.e.trinitatis
BUSK gudstjeneste
Mette Maria Kristensen

November
SØNDAG d. 3. nov. kl. 10.00
Allehelgensdag
Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 10. nov. kl. 10.00
Gitte Lorentzen (praktikant) og
Hanne Davidsen
ONSDAG d. 13. nov. kl. 17.00
Børne Bamsegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 17. nov. kl. 11.30
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 24. nov. kl. 10.00
Hanne Davidsen
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Mårslet Indre Mission
Oktober

Temadage for konfirmander
og elever i 7. klasse på
Mårslet Skole

Tema:
Hviledagen og hvordan vi
holder den hellig

Fredag den 25. oktober
8.00-13.00 holdes dagen for
7.a og 7.d
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Konfirmand - og
konfirmandforælderaften
tirsdag den 1. oktober
kl. 19.00-21.00 i Mårslet Kirke
Alle konfirmander i 7. a, b, c og d er
velkommen til at tage én forælder
med til foredraget.

&
Sognepræsterne

Fredag den 1. november
kl. 8.00-13.00 holdes dagen
for 7.b og 7. c
Onsdag den 30. oktober får vi besøg
af Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.
Vi skal høre om hviledagen og hvordan vi holder den hellig.
Et af Jesu markante udsagn lyder:
"Sabbatten blev til for menneskets
skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld" (Mark 2,27). Sætningen
understreger et brud med samtidens
forståelse og overholdelse af sabbatten, men fastholder samtidig, at Gud
har givet os en helligdag. Vi vil se
på, hvordan helligdagen kan blive en
gave til os - og måske også en opgave for os.
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet
Sognehus.
Alle er hjertelig velkommen.

Efter aftale med 7. klassernes lærere
har vi fået lov til at låne eleverne hele
dagen. Vi skal arbejde med temaet
JALOUSI – ud fra en kristen synsvinkel.
Eleverne fordeles klassevis i tre-fire
hold, som skal rundt til syv forskellige
poster, inden vi slutter af i kirken.
De elever, der ikke går til konfirmandundervisning, har mulighed for at gå
hjem inden afslutningen i kirken.
I formiddagspausen serverer vi lidt
frugt og vand, men husk en frokost
madpakke.
Vi glæder os til nogle gode, sjove og
lærerige dage

Venner på trods
er temaet for
BUSK-gudstjenesten 27. oktober
kl. 11.00
BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og
Kirke.
I samarbejde med spejderne i Mårslet
holder vi gudstjeneste for børn og unge.
Vi skal synge salmer, finde en helt og
høre koret synge. Undervejs vil Mette
Maria Kristensen holde en kort prædiken, inden kirkegængerene skal op og
bevæge sig lidt. Som afslutning på
gudstjenesten er der altergang med
hjemmebagt brød og alkoholfri druesaft.
Mette Maria Kristensen

Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen

Fakta
Jørgen Bækgaard Thomsen er født
1947. Gift med Martha siden 1973.
Parret har tre børn. Jørgen Bækgaard Thomsen er Cand.teol. fra
Københavns universitet i 1973.
Sognepræst i Rinkenæs 1974-1984.
Udsendt af Den Danske Israelsmission til tjeneste i Jerusalem for
dansk og hebraisktalende menigheder 1984-1989. Sognepræst i Vorbasse-Skjoldbjerg 1989-2010. Siden 2010 bosat i Beder som pensionist.

kaffe på Restaurant Skovmøllen i
Femmøller.
Pris pr. person 150 kr. Hjemkomst ca.
kl. 17.00.

Mårslet
Hyggeklub
Løvfaldstur
Torsdag d. 10. oktober kl. 12.30
Bussen kører fra Kildevang kl. 12.25
og fra Sognehuset kl. 12.30.
Vi kører en smuk rute til Mols og får

Tilmelding senest 5. oktober til
Olga Nielsen 86 29 04 70 eller
Else Svendsen 86 93 60 38 –
else.svendsen@gmail.com
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KulturCafé 8320
Så begynder vi en ny sæson med et
nyt initiativ ”KulturCafé 8320. Vi er
glade og stolte over, at vi i år ved
Mårslet Byfest fik tildelt Fællesrådet
Initiativpris på 2000 kr. Dem vil vi
bruge til at skabe nogle hyggelige
rammer for KulturCaféens arrangementer.

”Prinsens

På programmet står i oktober:

Kvintetten har siden afholdt en del
kirkekoncerter og bruges også flittigt
til at repræsentere musikkorpset på
opgaver, hvor koncertlokalerne eksempelvis er for små til at rumme et
fuldt musikkorps, eller hvor der ønskes mere kammermusikalsk optræden. Således her i Mårslet Kirke.

Koncert i kirken
med Prinsens Musikkorps
Messingkvintet
søndag den 6. oktober
kl. 16.00
(bemærk det ændrede tidspunkt)

Musikkorps Messingkvintet” blev dannet i 2007 af faste
medlemmer af Prinsens Musikkorps,
som til daglig holder til i Holstebro.

SangCafé i Sognehuset
torsdag den 31. oktober
kl. 19.00

De 5 medlemmer ønskede sammen
med det daglige arbejde i musikkorpset yderligere udfordringer.

De 5 medlemmer af kvintetten, der
alle er uddannede på landets
konservatorier, er:

Barbara Vestfalen Laursen,
Euphonium

Anledning til denne aften er SyngDansk dagen, der afholdes hvert år
rundt i hele landet for at styrke den
danske sangtradition. Vi skal synge
efter den nye højskolesangbog. Sognepræst Hanne Davidsen vælger 10
sange ud fra temaet LÆNGSEL. Der
vil også være mulighed for at deltagerne kan komme med sangforslag.
Organist Pia Labohn spiller til sangene, og Mårslet Kirkes Pigekor medvirker ligeledes. Der er midtvejs indlagt en lille kaffe/te pause med lidt
godt til den søde tand.

Janus Mogensen,
tuba

Entre til alle KulturCaféens arrangementer er 50 kr.

Gert Skovlod Hattesen,
Trompet
Lars Ole Schmidt,
Trompet
Mathias Jensen,
Waldhorn

KulturCaféens Initiativgruppe

”Syng med Sigurd”
Søndag den 27. oktober kl. 16 kommer Sigurd Barrett, hans velspillende
trio og dukken ”Snapper” til Odder
Spektrum for at optræde med koncerten ”Sigurd fortæller bibelhistorier”.
De 15 børn i Mårslet Kirkes Korskole er inviteret med som kor med Sigurd
på scenen ☺

KOM OG LYT ☺
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Kirkebil
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt
Jensen 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. 23. oktober 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-kalendere, 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.
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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 2446 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
GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Tlf. 8629 4841
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården.
graver@maarslet-kirke.dk
Adresse: Kirkegård, graverkontor
Ved Kirken 1,
8320 Mårslet
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Keld Schmidt-Møller
Ovesdal 38
Tlf. 8629 3410
ksm@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for oktober
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

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 bliv medlem af
Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening.
Årligt kontingent:
Personligt 50 kr. og husstandsmedlemskab 80 kr.
Ring til Ingerlise Wendland, på tlf.
8629 2680 eller e-mail:
wendland@mail.dk

Omegnstur til Malling Kirke og Odder Museum
På bustur med Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

.

Egnsarkivet er åbent den 2. og 4.
onsdag i hver måned fra kl. 16.00 til
17.30 undt. juli og december. Indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej. Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening
være til stede for en snak, tegning af
medlemskab, og evt. modtagelse af
arkiv-materiale. Mail:
maarsletegnsarkiv@gmail.com
Hjemmeside:
http://maarsletegnsarkiv.dk

Efterlysning
3. klasse 1963/64
Genkender du disse personer hører
Egnsarkivet gerne fra dig på E-mail.
maarsletegnsarkiv@gmail.com

Søndag den 18. August var der med
bus afgang fra Mårslet Kirke til et par
af omegnens interessante og historiske seværdigheder, nemlig Malling
Kirke og Odder Museum. Turens
guider var Jørgen Thorendahl og Jørgen Kraglund. Vejret havde om formiddagen været noget blandet, men
da vi kl. 14 drog af sted brød solen
frem. Første stop var Malling Kirke.
Undervejs havde Jørgen Thorendahl
fortalt om kirkens historie samt om
nogle af de sagn, der knytter sig til
kirken.
Ankommet til Malling Kirke stødte
forsamlingen – 35 personer i alt – på
en forhindring. Kirken var nemlig
låst. Nøglen sad i kirkedøren, som det
var aftalt, men døren lod sig ikke åbne til trods for, at der var adskillige,
der mente at have det rette tag på at
åbne den. En telefonisk henvendelse
til kirketjeneren gjorde, at der blev
skaffet den helt rigtige nøgle, så vi
kunne komme indendørs. Og her fortalte Jørgen Thorendahl interessant
om kirken, dens udsmykning med
løvehoveder på døbefonden og andre
steder i kirken, altertavlen med apostlene, prædikestolen med udsmykning
i barok stil og meget mere. Udenfor
fortsatte Jørgen Thorendahl med at
fortælle om gravsten og ikke mindst
om det yderst solide fæstningstårn.
Men vi skulle videre med bussen mod
Odder Museum. Undervejs sang vi
Ingerlise Wendlands Mårslet-sang
efter at Jørgen Kraglund havde leveret et forspil på sin klarinet, og således underholdt nåede vi Odder Museum. Jørgen Kraglund havde lang tid i

forvejen lavet aftale med Odder Museum, så vi blev straks budt velkommen af en af museets kyndige medarbejdere. Men først var der kaffebord i
Jagtstuen med efterfølgende dram fra
Mårslet Brændevinslaug.
Odder Museum er en del af Moesgård
Museum. Af museets rundviser fik vi
gennemgået, hvori de to museer adskiller sig fra hinanden, blandt andet
deri, at Odder Museum ikke beskæftiger sig med arkæologi med tilhørende
udgravninger. Under gennemgangen
af en stor illustrativ planche fik vi en
grundig gennemgang af det store
spand af år lige fra tidlig bondestenalder til op i jernalderen, som er repræsenteret i museets samlinger. Efterfølgende var der mulighed for selv at gå
rundt og se de udstillede genstande.
Navnlig det gamle Bjørnkærdestillationsapparat syntes at have
vore medlemmers særlige interesse.
Også den gamle mølle var værd at se
nærmere på med dens maskineri, der
endda er i funktionsdygtig stand.
Vi sluttede af i det smukke anlæg,
som museet ligger i, inden vores
chauffør, Dennis, fragtede os sikkert
tilbage til Mårslet. Skulle der blandt
vore medlemmer være nogle, der ikke
havde mulighed for at deltage, kan
det anbefales at aflægge Odder Museum et besøg. Medlemskortet fra
”Moesgårds Venner” gælder også til
Odder Museum.
Tekst: Carl Gerhard Crone
foto: ©2013 Børge Helmer

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 9.oktober og onsdag d. 23.oktober, begge dage fra kl. 16.00 til 17.30
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TMG - Nyt
TMG har fået en fælles webside: www.tmgsport.dk

Mette Burgdorf har lavet et kæmpearbejde for at få vores nye fælles webside lavet. Vi er startet med hovedforeningen, Basketball, Gymnastik og
Petanque. De øvrige afdelinger kan
også nås via siden, men de er ikke
alle integreret endnu. Det kommer
hen ad vejen når der er tid og behov.
Hos Gymnastik kan man endog melde
sig på hold og betale elektronisk.
Gymnastik prøvekører denne facilitet
som senere formentlig skal udbredes
til

Tag godt imod siden, og giv os kommentarer til forbedringer.

TMG Forretningsudvalg
Kurt Kirkedal Laursen

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

20 45 29 39

kurt@kirkedal.dk

Næstformand og halhusansvarlig

Kent Pedersen

20 30 73 50

makpedersen@mail.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

41 31 13 79

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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Ny energi i motionscentret
Aftenmørket har sat ind, de lune, sene
sommeraftener er forbi og lysten til at
træne trænger sig på.

per TMG gymnastik i det nye tilbud
crossfitness, der skal få sveden frem
hos deltagerne vinteren over.

Det er, hvad vi kan mærke i motionscentret.

En snes af byens kvinder er aktive i
cykelskolen i landevejscykling. 16 af
de 31 tilmeldte deltog i kvindecykelløbet Tour de Femme.

Nye mårslettere melder sig ind og får
et introforløb, mens tidligere medlemmer fornyer deres medlemskab for at
holde formen og vægten ved lige.

TMG motion bidrog til MaxPulseventen i byfesten med crossfitness
og åbent hus i centret, bl.a. med korte
cykelsessions. Det førte til seks nye
medlemmer.
Hjælp til nyt center

Far og søn cykler en tur sammen på en
MaxPuls session på indoor cykler i byfesten. Foto: Steen Bille)

Og ikke mindst, så har bestyrelsen på
dette tidspunkt sendt et nyhedsbrev ud
til samtlige medlemmer, især med ét
vigtigt punkt:

De vil træne fitness, de vil cykle deruda’ på indoor cyklerne og de vil motionere i løbeskolen. Men TMG motion bevæger sig videre end blot inden
for centrets fire vægge.

En invitation til at støtte det kommende Mårslet MultiHus økonomisk nu
og ikke blot om tre-fire måneder Behovet for at få penge i multihuskassen nu presser sig på inden multihus-gruppens ansøgning til Aarhus
Kommune om en yderligere bevilling.

Fire af vores fitnessinstruktører hjæl-

TMG motions medlemmer får – som

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

de øvrige TMG-afdelinger, byens borgere og erhvervsdrivende – en opfordring til enten at tegne en PBS-aftale
om 100 kr. per måned i 1 eller 2 år.
Eller at købe en mursten for 1200 kr.
eller 2400 kr. for en sten med indgraveret navn.
Aktuelt har multihus-projektet indsamlet godt 900.000 kr. af de 2,2 millioner kr., som Mårslet selv skal samle ind.
Bidragene vil bl.a. føre til et nybygget
og opdateret motionscenter i det nye
hus.
Se andre artikler i dette MårsletBladet eller tjek www.multihus.nu ud
for flere oplysninger om indsamling.
Følg med i motionscentrets liv på vores blog: tmg-fitness.blogspot.com
eller
på
Facebook:
https://
www.facebook.com/#!/tmgmotion?
fref=ts
Steen Bille, formand TMG motion
(bille1113@hotmail.com)
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Mårslets fantastiske gymnastikinstruktører

Når du læser dette, har du måske allerede fået oplevelsen af Crossfit-holdet
eller Latinfit om tirsdagen og måske
mærket en ømhed hist og pist i en
ukendt muskel? Børneholdene er rullet i gang, og poderne har øvet de første vejrmøller og prøvet redskabsbaner af i forskellige udformninger alt
efter alderstrin. Dette kan lade sig
gøre, fordi TMG Gymnastik har nogle fantastiske instruktører, der nye
som ”gamle” har fundet vej til gymnastiksalen og har skudt sæson
2013/14 i gang med hver deres hold.
2. september var instruktørerne samlet til kick-off på sæsonen, og energien var høj og nysgerrigheden stor, for
Gymnastik har fået nyt musikanlæg,
der nok kan spille op til tons og tummel. Anlægget blev testet, og der blev

nikket anerkendende. Redskabsrummet er i skrivende stund ryddet op, og
der er opsat nye billeder, der viser,
hvor hvert redskab har sin plads. Så
håber vi, at det bliver nemt for instruktører, medhjælpende forældre og
skolens SFO at holde god orden i tingene.
På instruktørmødet blev der hilst og
snakket på kryds og tværs, og over
kaffen fik vi styr på trøjer, nøgler,
kurser og arrangementer for den kommende sæson. Det er en fornøjelse at
være i bestyrelse for en flok iderige
og engagerede instruktører, der byder
ind og spiller med – tak for det!
Sidder du og får lyst til at stå i spidsen for et hold, eller er I to, der vil
dele, så savner de søde seniorer 60+

meget en instruktør om torsdagen.
Eller er du særdeles morgenfrisk, så
er der plads i programmet til et børnehold fra 3-6 år lørdag morgen.
Ledige pladser
Har DU glemt at melde dig til gymnastik? Så se på
www.tmggymnastik.com , om ikke
der er et hold for dig. Der er få pladser på flere af holdene.
Sæt også kryds ved lørdag d. 9. november, for så er der Stop-Op-OgHop, som er en herlig, aktiv eftermiddag i hallen for hele familien. Information følger på hjemmesiden og
www.maarslet.net .
Tine Westergaard Clausen

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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MÅRSLET’s største grill fest”

”

Forløb over alle forventninger

Det var dejligt at se, at så mange havde valgt at tilbringe en lørdag aften i
hyggelig selskab og i en kulisse, som
viste sig fra sin smukkeste side.
”105g Blandet” underholdte med revy
numre, der var fundet frem fra gemmerne i dagens anledning, og humøret
samt stemningen steg radikalt, da de
entrerede scenen og stjal hele opmærksomheden. Decibelmåleren røg
hurtig i det røde felt da grinene og
klapsalver
fyldte
Bomgårdshaven……
”Touch of Shadows” der gik på scenen efter 105g blandet formåede i
bedste Cliff Richard og The Shadows
stil, at få teltdugen til at vibrere til
stor fornøjelse for alle. Danseskoen
blev fundet frem og stemningen steg

yderligere i løbet af aftenen.
En aften præget af stor opbakning hvor alle aldersgrupper i Mårslet var
repræsenteret – underholdning der
sjældent har set sin lige – alt i alt et
arrangement der vil forsøges gentaget
i 2014.
Et arrangement, som dette kræver
naturligvis frivillige hænder – en stor
tak til Niels Borgbjerg, Per ”Pjort”
Mikkelsen og vores egne U16 drenge.
Taverna styregruppen har vha. overskuddet fra ”Mårslet største grillfest”,
fået mulighed for at tilgodese alle
holdene i TMG Håndbold, ved at indkøbe mere end 50 nye bolde, til den
kommende sæson.

Støt vores sponsorer - De støtter lokalt i Mårslet
REMA 1000, ÅRHUS BRYGHUS,
MATCH BILER, SLAGTER ZACHO, SUPERBRUGSEN, KAAE’S
FISK,
DJURSLANDS BANK
Yderligere billeder findes på
www.tmg-haandbold.dk under fanen
galleri
Ris og ros samt forslag modtages med
glæde – hilsen styregruppen – formand@haandbold.dk
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EM håndbold indtog i Mårslet
og rådmand Kristian Würtz klippede snoren….

”Kender I nogle af landsholdsspillerne ?”
”Ja da. Mikkel Hansen,” lyder svaret
prompte fra en af drengene, da Lars
Møller fra Dansk Håndboldboldforbund fredag morgen den 13/9 sender
spørgsmålet ud over flokken af elever
fra Mårslet Skole.

EM Håndboldkaravanen er Danmarks (Jysk) Håndboldforbunds initiativ på skolerne i forbindelse med, at
Aarhus er vært ved EM i herrehåndbold i januar 2014. Håndboldkaravanen er rundt i hele landet – og er nu
nået til Aarhus, hvor otte skoler er
med.

Kristian Würtz rådmand for Børn og
Unge markerede dette arrangement
ved at klippe den røde snor over og
erklærede derved håndboldkaravanen’s tur i det østjyske for igangværende. Det var ikke bare de fremmødte elever der tog del i de mange forskellige aktiviteter – rådmanden var
naturligvis ligeledes, at finde med en
bold i hånden i selskab med eleverne.

Konceptet er simpelt – i løbet af en
formiddag bliver en række af de yngste klasser kørt igennem et skægt
håndbold – leg – forløb. I Mårslet
kunne man måle sin skudstyrke, skyde på mål, lave hopskud, spille kampe, øve sine færdigheder i at drible,
kaste og lege med en bold. Der blev
gået intensivt til de forskellige opgaver man løbende blev udfordret med en formiddag fyldt med aktiviteter og
smil.

Besøget af EM Håndboldkaravanen er
et samarbejde mellem Jydsk håndbold
– Mårslet Skole og TMG Håndbold.

Efter 1½ times intensiv aktivitet på

højt niveau var det kærkomment, at
REMA 1000 var vært med vand og
frugt til de over 100 børn der deltog i
dette arrangement.
Vi håber naturligvis at mange af børnene tager udfordringen op og fremadrettet vil prøve sine færdigheder af
på håndboldbanen.
Vores U10 piger og drenge håber,
efter dette arrangement, at der vil være flere piger/drenge der vil komme til
træning og opleve fællesskabet og
legen med bold…….
Der kan skrives mange ord – men
billederne taler for sig selv – oplev de
mange billeder fra dagen på
www.tmg-haandbold.dk.
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Mårslet byfest fotos
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Billederne er taget af Kaj Christensen, Ole Gade og Steen Bille

HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
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Xtreme Mandehørm på Vilhelmsborg
lørdag den 12. oktober

Lørdag den 12. oktober vil det vrimle
med rigtige mænd på Vilhelmsborg
som kommer på ridecentret for at vise
at de er klar til Xtreme udfordringer.

Inden løbet skydes i gang vil der være
show med mand og motorcykel.
Alle er velkommen til at komme og
kigge inden og under løbet.

Der forventes 13-1400 deltager i
eventen som skydes i gang kl. 14.00
med løbsstart på Springbanen mod
Mårslet. Herfra sendes løberne ud på
en ca. 12 km lang forhindringsbane
med masser af mudder-, vand-, kravle
-, krybe- og klatreforhindringer med
mere. Der bliver rig mulighed for at
komme ud på ruten i skoven øst for
Vilhelmsborg og se de vilde og skøre
passager.

Efter løbet skal alle mand til fest i den
store opvisningshal, til tyrolerfest,
med musiker henter fra Østrig. Så er
der helstegt pattegris og øl. Her er
kun adgang for deltagerne.
Praktiske informationer til beboer i
området:
Bedervej mellem Mårslet og Oddervej, vil være spærret for gennemkørsel i tidsrummet kl. 12.00-18.00. Ligeledes vil Hovstien fra Langballevej

til Vilhelmsborg være spærret.
Så vi anbefaler en spadsere eller cykeltur for at komme og se på.
Århus Firma Sport er arrangør af
eventen og du kan læse mere om det
på www.mandehorm.dk
Skulle du have fået lyst til at deltage
kan det måske nås endnu – tilmelding
på www.mandehorm.dk
Skulle der mod forventning være problemer på dagen for jer lokale er I
velkommen til at kontakte undertegnede.
Brian York,
tlf. 20 21 25 69
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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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Kvindelig iværksætter fra Mårslet
bag Årets Spil for Voksne 2013
så har savnet et spil som Modspil,
netop som hun selv:

Boghandlerne har netop kåret Årets
Spil for Voksne 2013. Vinderen blev
det nye lokalproducerede quizspil,
”Modspil”.
Bag ”Modspil” står iværksætter, Kristine Nielsen, fra Mårslet. Hun er glad
for, at spillet har fået så positiv en
modtagelse fra juryen og at andre og-

”Jeg synes, der mangler et spil som
”Modspil”. Et spil for dem, der, ligesom jeg, elsker at spille quizspil men
savner et, som er mere enkelt og ligetil. Alt for mange spilleaftener drukner i komplicerede spilleregler og
lange ventetider, før det bliver éns tur
igen. Derudover synes jeg, at der
mangler et spil, hvor det rent faktisk
handler om reel viden og ikke held og
terningekast. Det er dejligt at juryen
og så mange familier deler min opfattelse”, siger Kristine, der har lavet
samtlige af de mere end 3000 spørgsmål til spillet selv med hjælp fra den
nærmeste familie, internettet og en
bunke leksika.
Om Modspil
Modspil bygger på principperne i tov-

trækning og vindes udelukkende på
baggrund af strategi og viden. Der er
7 kategorier og 2 sværhedsgrader.
Spillerne vælger selv kategori og
sværhedsgrad hver gang, og på denne
måde kan alle være med uanset interesse og vidensniveau. Er man mere
end to spillere, spilles der i hold. Netop holdspillet har været et vigtigt element for Kristine, som synes at det er
sjovest at spille, hvis man samtidig
kan have det sjovt med at diskutere
spørgsmålene med sine medspillere
inden man svarer.
Modspil er produceret i samarbejde
med en anden lokal aktør, nemlig
Scandinavian Boardgames, som har
til huse i Brabrand.
Yderligere information: www.modspil.dk eller kontakt Kristine på
tlf. 20 78 93 60
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Anette Poulsen
Byrådskandidat for Socialdemokraterne i Solbjerg og Mårslet,
og bor i Mårslet.
Mærkesager:
Ældreområdet.
Anette har stor erfaring som sygeplejerske, og har 20 års ledererfaring indenfor ældreområdet. Anette kender
derfor problemerne fra nærmeste hold. Og ønsker tit at hun kunne gøre mere for de ældre i hverdagen. Pengene skal gå til pleje og ikke til bureaukrati.
Miljøområdet.
Anette vil kæmpe for rent drikkevand, grøn energi og økologi.
Infrastrukturen.
Anette har fokus på de offentlige transport muligheder. Det er ingen hemmelighed, at busforbindelserne især
fra Solbjerg er utilstrækkelige. Og at morgentrafikken på indfaldsvejene mod Aarhus, glider for langsomt, og
er til stor belastning for miljøet. Derfor vil hun kæmpe for at Beder-Bering vejen hurtigst muligt bliver gennemført; med størst mulig hensyntagen til beboerne i Solbjerg og Mårslet.
En sikring af skolevejene og udbygning af cykelstier er også vigtige områder.
Kulturen bliver ikke glemt. Anette støtter initiativet med at Aarhus skal være kulturhovedstad i 2017.
Det er vigtigt for Anette at få din personlige stemme!
Du får til gengæld en erfaren, moden og lokal kvinde i Byrådet
Du kan kontakte Anette på: anettepo@gmail.com
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Mårslets velrenommerede revy kører over scenen
– med fuld damp

Mårslet Revyen tager atter i år handsken
op overfor den store og komplicerede
verden vi lever i. Man glemmer ikke, at
det gælder om at fornøje – og gavne, hvis
det er muligt.
Revy er jo nærmest indført ved Grundlov
i dette land – og er derfor siden 1849 et
tilbagevendende dansk fænomen – en
form for ytringsfrihed, glæde og vilje til
forandring, både i demokratiet og privatlivet. En sikkerhedsventil i danskernes
liv.
Revyen henvender sig til alle i samfundet
– og vores revy selvfølgelig til alle i Mårslet og omegn – til glæde med det!
En af revyens vigtigste forudsætninger er
forfatterne fra lokalområdet, som hele

året går rundt og lader op til noget sjovt
og observerer, hvad der dog sker i vores
del af verden. Resten af verden får også
en sang eller en sketch med for at sætte
løjerne i perspektiv. Så på hjemvejen
skulle der også være stof til eftertanke,
når latteren har forladt øregangene.
I år er titlen Ulv i Uld – altså fåreuld. Det
er en farefuld titel, men kære publikum,
der er ingen ulve her – det er kun i Malling, de netop har set en. Her nøjes vi
med at lammetæve et par imaginære stykker af slagsen - i god tid – inden de får for
snuden for langt frem.
Revyen opføres som sædvanligt i Borgerhuset onsdag, torsdag, fredag og lørdag i
uge 40 - dvs. den 2., 3., 4., og 5. oktober
2013 – alle dage klokken 20:00. Fredag

og lørdag kan man købe og få serveret
Super-Brugsens velsmagende Revysmørrebrød.
Billetterne koster i år 125 kr. det er lidt
mere end sidste år, men til gengæld koster spisningen kun 50 kr.
Billetter til revyforestillingerne i vores
gamle og romantiske BORGERHUS kan
købes i Super-Brugsen. Salget startede
den 9. september – så skynd jer.
Se meget mere om revyen på vores hjemmeside: www.maarslet.net/revy/

PR-gruppen i 105 gr. Blandet
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Borgerhusets JULESTUE 2013
Den kendte, den uundværlige og traditionsrige JULESTUE afholdes i
BORGERHUSET lørdag den 30. november og søndag den 1. december
2013.

Så sæt datoen i kalenderen og kom en
af dagene. Der er også lejlighed til at
hygge med gløgg, æbleskiver og Mårslets egen JULEØL, som præsenteres
om lørdagen kl. 14.00.

Allerede nu er det bestemt, at alle
staderne vil holde åbent om lørdagen
fra kl. 10.00 – kl. 17.00 og om søndagen fra kl. 10.00 – kl. 15.00.

Om søndagen vil det fine kor ”På opadgående Fod” synge julesange – og
andre gode sange.

Alle bordene er fordelt, så det er sikkert, at den JULEHYGGELIGE sal
vil vise et bredt udsnit af vores JULEFANTASIER og vores lyst til at fejre
højtiden på en hjertelig måde.

Herudover er der naturligvis samværet med andre nye - og gamle Mårsletter – ikke det mindst vigtige op mod
jul.
Bestyrelsen for Mårslet Borgerhus

Der vil igen være et stort udvalg af
gaveideer og masser af pynt - inden
for næsten alle slags kunsthåndværk.

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Annoncepriser og størrelser for år 20113
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms.
Annoncer for mindre perioder kan også aftales.
Bladet udkommer 10 gange om året år til alle Husstande i postnummer 8320
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2013 udgør ca. 2.300 husstande

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

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

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

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

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

Annoncer sendes til:
Hanne Salling Jensen
Tlf: 86 72 20 00
E-mail : annoncer@maarslet-bladet.dk

kr. 2.400
kr. 4.000
kr. 4.900
kr. 5.825
kr. 7.200
kr.12.850
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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