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Nytter det at sige sin mening? Mit forslag er vist ikke noget særligt! Jo, det nytter
at sige sin mening og fremsætte sine forslag. Det er ikke sikkert at det lige er ens
eget forslag der vinder gehør, men ved at deltage i debatten inspirerer man til en
løsning som måske realiseres.
Hvor mange husker høringen om den nye busplan som blev afholdt i skolens kantine tilbage i april 2010? Kommunen stillede op og fortalte om baggrunden for
planen. Efterfølgende var der debat, og de fremmødte stillede gode forslag til inspiration for Mårslet Fællesråds indsigelse. Vi fik naturligvis ikke alle vore ønsker opfyldt, men to forslag - som har fået betydning for mange - blev gennemført. Det ene var et forslag om ændring af afgangstiderne om aftenen fra Park Allé. Det gode argument for dette forslag var at kulturelle arrangementer oftest slutter for tæt på bussens afgangstider fra Park Allé, som de var den gang. Så man
skulle skynde sig gevaldigt for at nå bussen! Forskydning af bus og togafgange
fra Mårslet var det andet forslag vi fik gennemført.
Det nytter at stille op og deltage konstruktivt i debatten. I Fællesrådets Forretningsudvalg er der arbejdet med idéer til hvorledes borgerinddragelse kan udmøntes. Borgerinddragelsen er den mulighed borgerne har for at påvirke udviklingen i deres område imellem kommunevalgene.

Aarhus Kommune er lige nu ved at færdiggøre skitser til Helhedsplan for Mårslet. Denne plan indgår i arbejdet med at planlægge den længe ventede BederJesper Andersen (Hørret Skov)
Bering vej. Når byrådet har godkendt embedsmændenes forslag til linjeføringer,
og dermed også Helhedsplan for Mårslet, sendes planerne i offentlig høring. Her
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene er din mulighed for at give din mening til kende. Planen for vores by skal vi leve
forfatteren og eller indsenderen.
med i mange år frem i tiden. Selv om I er en ung og meget travl familie, så prøv
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof. om I kan afse lidt tid til at deltage i arbejdet med indgivelse af høringsforslag. Det
vil være rart med deltagelse af en meget bred kreds af borgere når BorgerinddraDeadline er den 10. i måneden for stof til gelse skal praktiseres her i Mårslet.
Forsidefotos

efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på
2350
stk.— dog ikke i januar og august.
Distribution: Privat
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
Tlf. 86 72 20 00
Tryk: PR-OFSET
Klamsagervej 27
8230 Aarhus
Tlf: 86 15 88 00

19. november er der valg til byråd og regionsråd. Det er selvfølgelig årets chance
for at gøre sin indflydelse gældende i stemmeboksen, og der kan ikke opfordres
nok til at man bruger sin stemmeret. Men både politikerne og vi borgere skal huske at demokrati er mere end et kryds hvert fjerde år.
Vi kan med rette forvente at de lytter til os - også mellem valgene. Til gengæld
kan de også forvente at der er nogen at lytte til - nemlig borgere der vil sige deres
mening. Så bland dig. Måske er det dine forslag og argumenter, der giver inspiration til den bedste løsning
John Engelbrechtsen
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Stort og småt fra Fællesrådet
Støtte til omstridt sti
For at få en mere sikker skolevej for
børn i Frøkærparken, Baneleddet og
Møllegården har Fællesrådets forretningsudvalg (FU) besluttet at støtte
anlæg af en gang- og cykelsti som
skal forbinde den nuværende sti bag
Baneleddet og Møllegården med det
stisystem der fører hen til Obstrupvej
ved skolen.
Grundejerforeningen Mølleparken har
protesteret mod den nye sti, der vil gå
gennem et af deres grønne arealer.
Derfor mødtes FU 9. oktober med både repræsentanter for Mølleparken og
beboere i nabo-bebyggelserne, som er
tilhængere af stien.
Modstanderne i Mølleparken mener at
den nye sti med støj, indkig og risiko
for indbrud vil være til stor gene for
området, forringe mulighederne for
udvidelse af husene og forringe ejendomsværdierne i området.
Efter deres opfattelse skal skolevejen
hellere sikres ved at der anlægges en
ny tunnel under jernbanen, så børnene
kan komme i skole via stisystemet
ved Præstegårdsvej. Eller alternativt
ved at der anlægges fortov og cykelsti
på Obstrupvej.
Imidlertid vurderer et enigt FU at det
mindst vil have meget lange udsigter
– og i værste fald være umuligt – at
sikre skolevejen på anden måde end
med den nye sti. Det kan næppe lade
sig gøre at få kommunen til at bekoste
anlæg af en dyr tunnel under jernba-

nen det pågældende sted, og på Obstrupvej er der ikke plads til fortov og
cykelsti på hele strækningen til skolen.
Derfor støtter vi at stien anlægges,
men at det sker på en måde så der tages størst muligt hensyn til beboerne i
Mølleparken. F.eks. ved at stien anlægges så tæt på banelegemet som
muligt.
Prioritering af trafikanlæg
Den omstridte sti er et af en række lokale trafikprojekter, som Aarhus
Kommune har bedt FU om at tage
stilling til. Mere præcist er vi – som
det sker hvert år – blevet bedt om at
prioritere ønsker til næste års anlægsprojekt. Selv om kommunen kun har
meget begrænsede midler på anlægskontoen, er der dog råd til enkelte
mindre projekter.
Øverst på ønskesedlen fra 8320området har vi sat en sikring af
stikrydsningen, hvor jernbanen krydser Hørretvej. Også sidste år var det
vores første prioritet at få mere sikre
forhold for fodgængere og cyklister
på dette sted.
Kommunen har lovet at sætte lystavler op hvor stien fra stationen krydser
Hørretvej. Det bliver en ny slags som
kun tænder når der er fodgængere.
Men vi frygter at dette ikke er tilstrækkeligt og ønsker 40 km zonen
udvidet til nord for jernbanen.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Ønsker om sti og bedre veje
Næst-øverst på ønskerne til nye anlæg
har vi sat den omtalte sti ved Mølleparken.
Det tredje ønske på listen er forbedring af vejene nord og nordvest for
Mårslet – som minimum en udvidelse
af Ellemosevej med asfalt i begge sider, som det er sket med Jelshøjvej.
Det fjerde ønske på listen er at den
kommende helhedsplan for Mårslet
får sit eget budget, løsrevet fra bevillinger til Bering-Bedervejen. Dette vil
gøre at der kan laves en helhedsplan
indenfor en kort tidshorisont, selv om
anlægget af Bering-Bedervejen trækker ud.
Prioritet nummer fem er forlængelse
af cyklestien på Langballevej ud til
Langballevænget, eventuelt som kombineret gang- og cykelsti.
Det sjette og sidste ønske på den prioriterede liste er en gang- og cykelsti
med tunnel under jernbanen, anlagt så
den vil forbinde Præstegårdsvejkvarteret med cykelstien til Tranbjerg.
PerH.

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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Bliv trafikvagt - og få gode oplevelser
Som trafikvagt
• er du med til at gøre skolevejen
sikker for Mårslets børn
• vil du få mange smil og morgenhilsner fra børn og voksne
• vil du få 20 minutters frisk luft
som en god start på dagen

• bliver du en del af et fællesskab
med mindst én årlig hyggeaften

Tandervej-gruppen har vi en ugentlig
vagt hver.

Gruppen af trafikvagter på Tandervej
(ved den gamle kiosk) mangler to –
tre nye medlemmer for at vi kan være
to hver morgen, som politiet ønsker. I

Vil du være med, så kontakt
Per Henrik Hansen, Gl. Bedervej 10,
kringhansen@gmail.com,
tlf. 30 33 39 48.

Stelen på fortovet
Mange har sikkert bemærket, at den
lille firkantede jernstang (Vejteknisk
betegnelse, ’stele’), som har stået ved
indkørslen til butikscentret, er uskiftet
til en anden type i et plastlignende
materiale.
Den nye stele kunne heller ikke tåle
gentagne påkørsler, så nu ligger den
mast ud på fortovet. Kommunen vil
stille en ny stele op i nærmeste frem-

tid. Belært af lang erfaring fra stedet,
vil kommunen prøve at finde en type
stele ”der skulle kunne tåle et stort
antal overkørsler”.
Vi må afvente løsningen og vurdere
holdbarheden her i Mårslet. Præcist
tidpunkt for udskiftning kendes ikke i
skrivende stund.
John Engelbrechtsen
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Cykelstien Mårslet Tranbjerg er forbedret
De mange brugere af cykelstien fra
Mårslet til Tranbjerg kan glæde sig
over at det sidste stykke i Tranbjerg
fra busvendepladsen på Tingskov Alle til Nørrevænget er blevet udbedret.
Stien er på denne strækning udvidet
og belagt med ny belægning, dog ikke
asfalt men væsentlig forbedret i forhold til tidligere. Cykelstien kan anbefales til folk som cykler til og fra

Tranbjerg og Slet. Nu kan de bare
håbe på at Fællesrådets ønske om at
stien fra Frøkjærparken til skolen via
Mølleparken kan blive etableret så de
cyklende, herunder også skolebørnene kan komme mere sikkert til og fra
Mårslet centrum uden at skulle ud på
den befærdede og for cyklister farlige
Obstrupvej.
Jacob Lind

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Lokalhistorisk aften:
Tirsdag d. 19. november kl. 19.00
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

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

Tæmmet, tøjlet, tilbedt
– Hestekræfter i 500 år
Sara Heil Jensen, der er uddannet i
arkæologi på Aarhus Universitet,
projektmedarbejder på Moesgård og
leder af Vikingetræffet samme sted,
fortæller om et dyr, vi mennesker har
og har haft utrolig stor nytte af.

Foredragsholderen med sin trofaste partner gennem 14 år. Hoppen
går i sit 20ende år og lyder navnet
”mormor”.
Hesten slutter sig sent til gruppen af
tamme husdyr, men opnår alligevel at
være det dyr, som har haft størst betydning for menneskets teknologiske
udvikling.

deres kød, huder, pels, mælk og horn,
er det i levende live hestens krop har
været os til nytte, længe før motorer
og maskiner eksisterede, flyttede hesten grænserne for en dagsmach, og
føjede hurtig til, hvor oksespandet
kun har kendt kraft.
Fra religion til sportens verden er
hesten blevet tilbedt og beundret, men
har også slidt foran ploven, trukket
kanoner gennem mudder og båret
tunge læs over store afstande. Vore
forhold til dette dyr, er i lighed med
hestens forhistorie en broget affære.
Hvad enten tanken om at spise en
elsket ven fylder os med afsky, eller
den blot er et af mange midler til at
forøge en omsætning, har hesten altid
haft en særlig plads blandt mennesker.
Som arkæolog har jeg brugt det meste
af min tid på at forske om heste, og
vil gerne give et bud på, hvad der gør
denne, om ikke menneskets bedste
ven, så trofaste slave, til noget helt
specielt.
Sara Heil Jensen
Alle er velkomne ……….

Hvor mange dyr har tjent os gennem

Arkivernes dag: 9. november kl. 11-14 åbent hus, indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej
Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 13. nov. og onsdag d. 27.nov., begge dage fra kl. 16.00 til 17.30
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Nyt fra Miljøudvalget
indsats.
Til den ende har vi jo her i Mårslet
lanceret
en
spørgeskemaundersøgelse – af den gammeldags og
velprøvede slags – og opsat en kasse,
hvori alle, der har et oktobernummer
af nærværnede blad, kan udtage et
skema, som skulle kunne rumme alle
jeres krav og ønsker i forhold til miljøet her omkring.
Siden sidst har Miljøudvalget lagt sig
i selen for at samle de grønne ideer i
et inter-fællesråds-forum, der skal
sørge for, at vi i fællesrådene i Syd
(Højbjerg,
Beder-Malling–Ajstrup,
Tranbjerg, Mårslet og forhåbentligt
også Solbjerg) ikke konkurrerer om
de få penge, der er sat af til området,
men i fællesskab prioriterer de enkelte
ideer. På den måde tror vi, det vil
skæppe lidt mere i kassen til fordel
for kvaliteten i borgernes liv – og ikke
mindst være med til at oprette flere
arbejdspladser – og eller mere frivillig

Gennem deltagelse i flere møder i
kommunalt regi, er det nemlig gået op
for fællesrådet, at både forvaltning og
politikere i stadig højere grad
”hænger deres hatte” på fællesrådene,
"fordi I jo ved, hvad der rører sig i
jeres lokalområder"!
Så derfor – også – har vi med henblik
på at lodde stemningen blandt alle
husstande i Mårslet og omegn (8320)
udformet det omtalte skema med
spørgsmål om vand og miljø.

Skemaet blev som sagt bragt i sidste
blad. Man kan stadig nå at udfylde det
- og lægge det i den her afbildede kasse, der er sat op i Super-Brugsen.
Deadline er forlænget til mandag den
4. november klokken 17:00 - år 2013.
Vi skrev også i forrige blad: 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.
Måske har alle en fornemmelse for
om miljøet og det ”grønne” på lokalt
plan har "fået for meget eller for lidt"
– er vi trætte af det eller skal der gøres mere?
Kom med dit bidrag og put skemaet i kassen.
Miljøudvalget under
Mårslet Fællesråd.
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Køb en FolkeMursten

Køb en FolkeMursten
- til dig selv eller giv en i julegave og
vær med til at bygge MultiHuset.

Som en del af indsamlingen til Mårslet MultiHus kan vi tilbyde jer mårsletborge-re, at købe jeres helt egen
mursten med navn på, som vil blive
sat op på et synligt sted på byggeriet.
For at løbe linen helt ud har vi arrangeret det således , at I selv kan håndstryge stenen på Petersens Tegl i Sønderjylland- et teglværk fra 1791, der i
9 generatio-ner har produceret mursten. De laver bla. specialsten, som
f.eks. sidder i Skue-spilhuset, Tivolis
indgangsportal, engelske slotte og
snart i MultiHuset.
Når byggeriet går i gang, laver vi en
tur derned for jer, der har købt en FolkeMursten. I får selv muligheden for
at stryge stenen efter den gamle metode i træforme og til sidst sætte dit
navn, din ægtemands/-konens el. barnebarns. Vi får også en rundvisning

på Teglværket og i udstillingshaven.
Petersens Tegl har doneret de første
100 håndstrøgne sten - værdi 5000 kr
-, da de synes godt om Mårslets projekt, om at skabe et moderne forsamlingshus til byens fritidsaktivi-tiviter
for alle generationer. Endvidere har
de doneret 100 juniorsten i 1/3 størrelse, der udleveres som pant på den
endelige sten ved kontraktunderskrivelse.
En fysisk FolkeMursten koster 2400
kr. Man kan betale på en gang eller i
24 rater af 100 kr, så alle har en chance for at være med.
En billigere løsning er at købe en
virtuel FolkeMursten til 1200 kr, der
vil kunne ses som en mursten med
navn på - på hjemmesiden www.
Multihus.nu
Hvordan gør man:
• Du/ I skriver en tilsagnsblanket
i SuperBrugsen, i Motionscenteret, eller når vi frivillige pop-

per op rundt om i byen, eller
går ind på Multihusets hjemmeside www.multihus.nu og
følger vejledningen der.
• Lægger den i postkassen i SuperBrugsen eller i Halhuset,
hvor der står MultiHus på.
• Du/I vil derefter modtage et
brev med oplysninger om indbetalinger.
Grib til lommerne. Det er NU vi har
chancen for at få bygget det Hus som
Kom-munen, SuperBrugsen, Petersen
Tegl og flere Mårsletborgerere allerede har støttet.
Indsamlingen kan i øvrigt følges på
www.multihus.nu., og hvis nogle har
gode ideer til andre aktiviteter, der
kan generere penge til projektet, eller
I vil give en hånd med, så kontakt os
endelig.
Marianne Vinther-Jensen
IndsamlingsGruppen
Mårslet MultiHus.
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Giv drømmene liv med Multihuset

Med Multihuset dukker drømme, ønsker og ideer op på lystavlen i en lind
strøm. Vil vi gerne have et multihus i
Mårslet? JA -tror jeg mange vil sige.
Jeg vil også gerne have et multihus i
byen - både som mor, motionist, borger og formand for gymnastikforeningen.
Som mor drømmer jeg om et multihus som er attraktivt for mine børn,
fordi det byder på alsidige sportsgrene og arrangementer, der udvikler,
inspirerer og udfordrer både krop og
sjæl. Forestil dig, at ældstebarnet får
udvidet horisonten ved at skue ud
over Mårslet by igennem glasfacaden
fra toppen af klatrevæggen. Eller at
der bliver spillet floorball, dyrket
kampsport eller udforsket andre
sportsgrene, som endelig ser dagens
lys i Mårslet, fordi nu har vi faciliteterne. Jeg tænker, vi får et hus hvor
venskaber opstår, og de sociale kompetencer afprøves, fordi ungerne har
lyst til at være der – det er nemlig et
rart hus vi har, uanset om du er lille
eller
stor.
Som motionist ud i forskellige
sportsgrene vil jeg elske at tonse
igennem til crossfit på et hold med
plads til 40-50 personer – wauv en
stemning det kunne give. Nyt, lækkert
gulv og plads, plads, plads til at være

rytmegymnast og virkelig give den
gas med øvelser hen over gulv - det
bliver herligt. Det vil også være her
jeg møder mine med-motionister og
bliver inspireret til at prøve andre
sportsgrene, og det er her jeg får tjekket min cykel eller køber mit sportstøj, når leverandører fra tid til anden
lægger vejen forbi og giver gode tilbud til aktive Mårslettere. Er vi nogle
stykker, der vil dyrke mindfulness,
kan det lade sig gøre i aktivitetsrummet, og er jeg da på pletten til mixarrangementer a la MaxPuls, hvor
hele familien kan være aktive sammen.
Som borger vil jeg være stolt af at
have et multihus i Mårslet – at det
kunne lade sig gøre, og at byen stod
sammen og viste, at vi ville det! Andre foreninger kontakter os for at leje
huset til diverse arrangementer, vi har
et samlingssted i byen; og hvor godtfolk er…. . På hverdagsplan glæder
jeg mig over cafeen, som ikke bare
har et sundt udbud, men også tilbyder
aftensmad som take-away et par gange om ugen. Nemmere bliver det ikke
- uanset om du er småbørnsforælder
eller pensionist. Som borger går jeg
til foredrag, workshops eller musikalske arrangementer, der beriger og
motiverer, og manden og jeg smutter
ned i multihuset til midnats-event, når
Danmark spiller OL-håndboldfinale i
Rio de Janeiro i 2016.
Som gymnastik-formand er det både
visionerne og de mere fromme ønsker

der realiserer sig. Med multihuset er
TMG Gymnastik godt i gang med at
vækste medlemstallet fra 300 til 500,
fordi vi tilbyder bedre springfaciliteter, nye redskaber og flere hold. Vi
tiltrækker instruktører, der vil lave
gymnastik i moderne omgivelser, og
vi fanger f.eks. fodbolddrengene med
målrettet vintertræning mellem fodboldsæsonerne – hvem skulle have
troet det?! Vi udbygger samarbejdet
mellem TMGs afdelinger og holder
multisports-event eller ’Step/spinning
-marathon’, fordi vi har fået step-hold
på programmet, og der nu er plads til
at opbevare 25 stepbænke. Vi holder
træningssamlinger med andre gymnastikforeninger, og cafeen kan bespise
50 personer ved sådanne lejligheder.
På formiddage udbyder vi babygymnastik i et af aktivitetsrummene,
og på børneholdene kan vi øge antallet af deltagere og i endnu større udstrækning leve op til foreningens formål om ”Mest mulig gymnastik til
flest mulige”.
Hvad drømmer DU om, at Multihuset
skal betyde for dig og din familie?
Det er muligt at indfri drømmene,
men det kræver handling. Vil du også
have et multihus i Mårslet, så er det
nu, du skal give din økonomiske støtte. Gå ind på http://www.multihus.nu/
og se hvordan.
Jeg håber, at vi ses i Multihuset!
Tine Westergaard Clausen
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SuperBrugsen Mårslet
donerer 10.000 kr. til lokale foreninger

Til byfesten i august måned introdu-

cerede SuperBrugsen Mårslet et nyt
tiltag, hvor vi gennem en Donationsstander, donerer forskellige lokale
tiltag i løbet af året. I perioden frem
til nu, har alle kunder kunne tage en
Donationsmønt, når de handler og
dermed være med til at bestemme,
hvordan de 10.000 kr. skulle fordeles
mellem foreningerne.
Den første periode er netop afsluttet
og 3 lokale foreninger kan nu dele de
10.000 kr., som SuperBrugsen donerer i denne omgang.
Pengene skal deles mellem de 3 foreninger: MultiHuset, Skolens Venner
og Bridge klubben.
MultiHuset har fået klart flest stemmer og får hele 4.430 kr. Derefter

kommer Skolens Venner med 3.100
kr. og Bridge klubben modtager 2.470
kr.
Vi vil gerne takke foreningerne for
samarbejdet og ønske tillykke med
pengene.
Næste runde, hvor vi igen donerer
10.000 kr. til 3 lokale foreninger, bliver fra starten af 2014 og allerede nu
kan din forening ansøge om at være
blandt de 3 foreninger, som skal dele
pengene.
Kontakt uddeler Troels Laursen for et
ansøgningsskema til denne runde.
Med venlig hilsen
Troels
Uddeler SuperBrugsen Mårslet

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Frivillighedsdagen og alle de frivillige i Mårslet
Utallige venlige og taknemmelige
tanker blev sendt, den 27. september,
til de mange mennesker, der, frivilligt, har givet en hånd med i forbindelse med mine børns opvækst her i
smørhullet, Mårslet.
National Frivillighedsdag er forholdsvis ny i DK. Den blev indført i 2011
og placeret sidste fredag i september I år bl.a. fejret på Bispetorv i Aarhus,
hvor omkring 60 frivillige foreninger
og organisationer deltog.
Det slog mig netop denne dag: ”60
foreninger? Har vi ikke også det antal
hjemme i Mårslet? Så hold nu op hvor må vi også have mange frivillige
i min by!”
Og for at understrege med et eksempel overfor mig selv, så løb jeg lige

igennem de frivillige personer, hvis
store indsats mine egne drenge nød/
nyder godt af:

betydning for de spor, der har sat sig i
mine børn i løbet af deres barn- og
ungdom.

De mange frivillige trænere og ledere
i TMG- Fodbold, Håndbold, Basketball, Motion, Hovedbestyrelse samt i
HalHuset. De frivillige forældre i
skovbørnehaven, i SFO’en og i juniorklubben. De frivillige i drengenes
klasseforældreråd, i skolebestyrelsen
og i Mårslet Skole Venner. De frivillige spejderledere og dem i Mårslet
Skoleskak. De frivillige omkring
Mårslet-Bladet og www.maarslet.net.
De frivillige omkring Trampestier,
Juletræslaug, Borgerhus og Mårslet
Byfest samt de frivillige i dels min
grundejerforening dels i selve Mårslet
Fællesråd.

Og sådan er det heldigvis stadig for
de børn, der er så heldige at bo- og
vokse op her i Mårslet. Ligegyldig
hvilken kombination af de mange
forskellige ”opvækstveje” man vælger for, og med, sine børn, så vil begejstrede og utrættelige frivillige
hjælpe til - på alle felter.

Alle har de, i en eller anden grad, haft

Tusinde tak for hjælpen! - ”Længe
Leve Frivillighedens Mårslet!”
Med venlig hilsen
Kåre Th. Sørensen
Langballevej 124
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AKTIVITETER I OKTOBER 2013
Fredag d. 1. nov. kl. 14.00:
Pia Koller viser billeder fra Skotland
Tirsdag d. 5. nov. kl. 10.00-17.00:
Brugerrådsvalg
Onsdag d. 6. nov. kl. 14.00:
Gudstjeneste
Torsdag d. 7. nov. kl. 11.30
Tag-selv-bord
Søndag d. 10. nov. kl. 14.00:
Søndagsbanko
Onsdag d. 13. nov. kl. 14.00:
Syng med Josser Herold
Mandag d. 18. nov. kl. 14.00:
Tøjsalg og modeopvisning med Smartex
Mandag d. 25. nov. kl. 14.00:
Seniordans med Tranbjerg danserne
Lørdag d. 30. nov. kl. 13.30-15.30
Julemarked – se omtale i bladet!

Brugerrådsvalg den 5. nov. kl. 10.00-17.00 på Kildevang. Man skal bare komme med sit sygesikringsbevis,
så får man udleveret en stemmeseddel. Husk! Der
SKAL stemmes på 3 kandidater.
Følgende kandidater er opstillet: Hanne Torp, Grethe
Sørensen, Asger Poulsen, Henry Pedersen, Else Andersen, Karen Hedegaard, Ellen Nielsen, Henny Iversen,
Inge Mønsted.
Man kan købe hønsekødssuppe og tarteletter med høns
i asparges i caféen til middag.

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl.
15.00-17.00 samt den første lørdag i hver måned mellem kl. 10.00-12.00.
Henvendelse om Genbrugsen til:
Karen Kristensen 86 29 04 47
Villy Pedersen 86 29 45 79
Henry Lander 86 29 14 82

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.

* 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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Brugerrådsvalg Kildevang
Der afholdes brugerrådsvalg tirsdag
den 5. nov. kl. 10.00-17.00 på Lokalcenter Kildevang. Man skal bare
komme med sit sygesikringsbevis, så

får man udleveret en stemmeseddel.
Husk! Der SKAL stemmes på 3 kandidater.
Der kan købes hønsekødssuppe og

tarteletter med høns i asparges i caféen til middag.
Vel mødt til en festlig valgdag på
Kildevang!

De 10 kandidater til brugerrådsvalget den 5.11.2013
(Foto: Jørgen Lauritsen)

Else Andersen

Asger Paulsen

Karen Hedegaard

Henny Iversen

Bent Milan

Ellen Jensen

Inge Mønsted

Villy Pedersen

Grethe Sørensen

Hanne Torp
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Senior Netcaféen på Lokalcenter Kildevang
– en succes fra start!
Den nystartede Netcafé på Kildevang
er kommet rigtig godt fra start. Der
har været 15 besøgende og der er nu
dannet faste mandags- og tirsdags
’bander’ – men der er altid plads til
flere.

Fredag kl. 9.30-12.00

Obs! De tre frivillige undervisere er
til stede i Netcaféen hver mandag og
tirsdag fra kl. 9.30-12.00.

Åbningstiderne er mandage og tirsdage fra kl. 9.30-14.00.

Indsamling til bus
Da Kildevangs bus ikke kunne mere,
har vi været nødt til at samle ind til en
ny bus til lokalcentret.
Vi vil gerne sige tak for alle de bidrag

I har givet til bussen. Samtidig vil vi
gerne takke vore lokale firmaer og
forretninger for deres bidrag.
Vi håber at kunne købe en ny bus

senest til Nytår.
På Brugerrådets vegne,
Hanne Torp

Julemarked på Kildevang
Lørdag den 30. november afholdes
vores traditionsrige julemarked
Vi åbner dørene kl. 13.30.
Som sædvanlig er der salg af

gløgg, kaffe, æbleskiver, marcipan, nisser, engle, julekort, dekorationer, hjemmelavet marmelade,
småkager mm.

Desuden er der amerikansk lotteri
og tombola.
Alle er velkomne .

9.30-17.30
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Julen i Mårslet
Når dette nummer af Mårsletbladet
udkommer, er vi langt henne i den
mørke tid, og tænker på at få lys på
børnenes cykler, når de om morgenen
og om eftermiddagen bevæger sig ud
i traffiken.

kørt til pladsen foran kirken og sat det
i hullet, og fået fået sat lys på. Så det
hele er klar til den første lørdag i advent, når vi tænder træet.
LØRDAG 30. NOVEMBER
kl. 16.00

Vi har jo netop sagt farvel til sommertiden, og kan så småt begynde at
glæde os til jul.
Julen i Mårslet er efterhånden blevet
temmelig omfattende - med julestuer i
private hjem, men også som traditionen byder med julemarkeder på Lokalcenter Kildevang, og i Borgerhuset.

Juletræslauget har efterhånden en rimelig økonomi, alt den stund at vi
også i år, har fået en flot ædelgran fra
en familie på Gl. Bedervej, men økonomien er også god, fordi folk i byen
fortsat er villige til at købe vore støttebeviser, når vi begynder salget omkring maj måned.

Noget af det måske aller første er
Mårslet Brændevins julesnaps, der
kan erhverves på nettet, eller i Mårslets Superbrugs., og så kommer de
forskellige juleevents som perler på
en snor.

Juletræstændingen følger et helt traditionnelt forløb, som er indarbejdet
gennem årene. Programmet er med
julesange, salg af gløgg, julemanden
kommer og gaver (slik) til de fremmødte børn.

Når julesnapsen gives fri har vi i
Mårslet Juletræslaug været i gang
længe. Vi har fældet træet, og fået det

I år blev det jo trafikgruppen, der fik
tildelt Mårsletprisen.Vi håber at vi
kan få en fra denne Trafikgruppe til

at tænde Mårslets store juletræ. Bl.a.
fordi de er prismodtageren af årets
Mårslets pris, der de sidste mange år
har tændt juletræet, og sådan bør det
også være i år, selvom der er 12-14
stykker om æresprisen.
Vel mødt. / Mårslet Juletræslaug.
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E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Fed fest i club7up

Fredag den 27. september havde
Clup7up arrangeret en fest for 7.

Klasserne i Klub M’s festlokaler i
skolens kælder. Både drenge og piger
mødte op i deres pæneste tøj. Da dørene åbnede var der allerede fuld
gang i festen. Alle dansede og selv
dem med krykker og brækkede ankler. Der var mange høje hæle på dansegulvet men efter en halv time var
det blevet til strømpe sokker. De havde alle de sange man kunne ønske sig
bortset fra den ene sang som halvdelen af alle piger inderligt ønskede
(Told you so med Christoffer) Der

var mulighed for at købe sodavand,
chokolade og slik i baren. Vi var heldige at have de tre ”unge” bartendere
Rasmus, Micheal og Karin. Nogen
sad ved baren hvis man ikke havde
lysten til at danse. Vi syntes at Festen
var rigtig fed og en god oplevelse for
de nye 7. Klasser og vi håber at festen
kan holdes igen.
Emilia, Andrea, Astrid, Josefine 7.a

STEM LOKALT og
PERSONLIGT til
kommunevalget
- Det er vigtigt at vi har
indflydelse fra det
sydlige Aarhus
- Jeg vil arbejde for en
konstruktiv
samfunds,- kultur og
erhvervspolitik.
Jens Thomsen
Tranbjerggård
Mårslet
NR. 6 på liste C
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Lederen
Af INGE PEDERSEN, Skoleleder
Sundhed og trivsel i fokus
I sidste nr. af Mårslet Bladet skrev jeg
om skolereformen. I dette nr. vil jeg
skrive om noget af det, der foregår på
skolen lige nu, nemlig hvad vi har
arbejdet med i uge 41 – ugen op til
efterårsferien – hvor skolen traditionen tro har haft temauge og arbejdet
med sundhed og trivsel.
Ugen skydes altid i gang med en trivselsundersøgelse blandt alle skolens
elever. Her skal de fx svare på, hvor
glade de er for at gå i skole, om de er
udsatte for mobning, om de har en
god kammerat, om de har en voksen,
de kan tale med om søvn, mad- og
motionsvaner og meget mere. Undersøgelsen er fælles for Børn & Unge
og giver os voksne anledning til at
overveje, om der er noget, vi skal tage
fat på og gøre endnu bedre, så børnene og de unge på skolen i endnu højere
grad
trives
og
lærer.
Resultatet af årets undersøgelse kan
læses på skolens hjemmeside, og det
vil indgå som en del af skolens kvalitetsrapport, der kommer senere på
året.
Temaugen er blevet planlagt i vores
nye årgangsteam, og både SFO - og
som noget nyt også fritidsklubben har medvirket til planlægning og gennemførelse af de mange spændende
aktiviteter. Og der er foregået rigtig
mange sjove, tankevækkende og lærerige ting!
Børnene og de unge har bevæget sig
på rigtig mange måder: Massage,
morgenløb, orienteringsløb, kørestols-

rugby, rullebræt-bold, idræt med begrænsninger, hockey, dans, gps-løb,
m.v.
I år har flere årgange haft særligt fokus på det at have et fysisk handicap,
og ud over at gøre sig erfaringer med
handicapidræt, har de bl.a. hørt foredrag og set film om det at være handicappet. At det har gjort indtryk, kan
måske beskrives ved, at en pige gik
hjem og ønskede sig en kørestol – så
sjovt var kørestolsrugby.
Gode kost- og madvaner har også
været i fokus. Både store og små har
arbejdet med den nye madpyramide,
nogle har studeret madpakker, arbejdet med spiseforstyrrelser, og der er
blevet lavet sund mad i hjemkundskab. I Klubben er den sunde mad
blevet lavet over bål; det fik selveste
rådmanden lov til at smage, da han d.
8. oktober besøgte skole, klub og dagtilbud i vores område for at opleve,
hvad vi her i Mårslet er særligt gode
til og udfordret af. Besøget gav anledning til nogle gode drøftelser.
8. årgang har bl.a. haft besøg fra Sex
og Samfund og fået mulighed for at
stille spørgsmål om ”den første gang”
og meget mere. De har også arbejdet
med selvværd og selvtillid, lært om
make-up m.v. Sundhed og trivsel
handler om mange ting.
Ugen blev afsluttet med skolernes
motionsdag om fredagen – en dag
som afvikles på alle skoler i alle nordiske lande. Formålet med dagen er,
at motivere eleverne til at dyrke regel-

mæssig motion og på den måde fremme trivsel og læring. Og så handler
dagen også om at styrke fællesskaber
på tværs af klasser, årgange og aldre.
I år skulle 0.-2. klasse løbe langs Giber Å på en 1 km-rute, som de skulle
løbe flere gange. 3.-6. klasse havde en
3 km lang løberute i lokaleområdet,
og 7.-8. klasse har gennemført en mini- duatlon, hvor de cyklede til Marselisborg Skov, løb en rute i skoven
og cyklede retur til skolen. 9. årgang
fungerede som hjælpere ved de forskellige aktiviteter, så alle kunne
komme sikkert i havn og få en velfortjent efterårsferie.
I skrivende stund ser det ud til, at vejret er med os hele ugen – igen-igen,
må man vist sige efter denne sommer.
Med solskin og blå himmel bliver det
hele bare endnu skønnere!
Ny hjemmeside 1. november
Til sidst vil jeg fortælle, at skolen d.
1. november får en ny hjemmeside.
Det overordnede lay-out og de faste
menupunkter i bjælken øverst er fælles for alle kommunens skoler, fordi
man politisk vil understøtte det frie
skolevalg ved at sikre mulighed for at
sammenligne skolerne.
Det øvrige lay-out bestemmer vi selv.
Vores mål er at få lavet en seværdig,
læsbar og brugervenlig hjemmeside,
hvor man kan finde de oplysninger,
man skal bruge, samtidig med, at man
kan få et indblik i, skolens prioriteringer, indsatser og dagligdag med fortællinger om de spændende ting, der
foregår på vores skole.
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7. årgang på Bornholm
Mandag 2. september:
”Bornholm, Bornholm, Bornholm….”
Sådan lød det for en uge siden i bussen, hvor 7. årgang fra Mårslet skole
var på vej til nye eventyr. Far til fire
var der, og nu var vi der!
Tuuut…. Tuuut….
Bornholmerfærgen lagde til i Rønne
Havn sent om aftenen. Det havde været en lang dag, men nu kunne vi se
frem til at kravle under dynerne i
Hasle Ferieparks små huse, hvor vi
hurtigt faldt i søvn og drømte om de
sjove og spændende oplevelser, der
ventede os på Solskinsøen.

dage blev brugt som skrivesand og i
timeglas. Den sydligste spids på
Bornholm.
Så gik turen til Almindingen
(Danmarks trejdestørste skov). Herinde lå blandt andet Rytterknægten,
som var det højeste punkt på Bornholm. Vi kravlede op i Stentårnet og
kom derved 172 m over havets overflade. Vi gik videre ad en small sti til
Ekkodalen, og pludselig kunne man
høre ekkoet runge i ørerne:
“Hvad drikker Møller? ….”
“Hvad drikker præsten? ….”
Turen i poolen den aften var velfortjent!

Tirsdag 3. september:
1800 kr. Så meget havde hvert hus
med 6 elever til rådighed, og det skulle slå til en hel uges forbrug af mad,
drikke, toiletpapir, rengøring … og is
selvfølgelig! Så det var godt, at mange af os havde fulgt med i Teenage
Boss på DR ;-)
Vi gik Hammeren rundt og endte ved
Hammershus Slotsruin. Det var en
middelalderborg og Nordeuropas
største borgruin. Det var her, at Leonora Christina (datter af Christian den
4.) og rigshofmester Corfitz Ulfeldt
sad fængslet i 1620 for landsforræderi.
Inden aftensmad fik vi en dukkert i
poolen.
Onsdag 4. september:
Første stop den dag var Museet Natur
Bornholm, hvor vi hørte om Borholms natur og historie.
Dueodde med det fine hvide sand var
vores næste stop. Sand som i gamle

Efter pausen i Gudhjem gik turen til
Østerlars Rundkirke (Danmarks største rundkirke bygget i 1150). Vores
buschauffør fortalte os, at de ting, der
er om Østerlars Rundkirke i Tempelriddernes skat 1, er en illusion. F.eks.
til sidst i filmen hvor børnene løber
direkte ned på havnen fra rundkirken.
Østerlars Rundkirke ligger jo 3 km
fra havet. I i gamle dage gemte folk
sig i kirken, når der kom pirater.
Sidste aften fandt lærerne deres indre
legebarn frem – vidste ikke det kunne
lade sig gøre. Hoppepude, klatrestativ
og poolen, hvor de også skubbede
nogen af os i.
Fredag 6. september:
Mobiltelefonerne bimlede kl. 03.30,
og det var ikke bare en ond drøm.
Turen gik tilbage til Mårslet, men vi
vil aldrig glemme:
Bornholm, Bornholm, Bornholm
Du, min dejlige ferieø
Bornholm, Bornholm, Bornholm
Ved den herlige Østersø
Mit Bornholm! Dine piger er så kønne li´e fra Sandvig til Nexø og Rønne
Bornholm, Bornholm, Bornholm!
Tak for ferieglæder, min ven!
Bornholm! Vi vil mødes igen.

Torsdag 5. september:
18.101 skridt og 12,2 km viste min
‘App. Moves’ mig, at vi havde gået!
Vi gik helt fra Helligdomsklipperne
til Gudhjem.
Helligdomsklipperne var dybe kløfter
og grotter i klippevæggen, som var
blevet skabt af bølgerne gennem tusinder af år. Den mest berømte grotte
var ‘Den Sorte Gryde’, som vi kravlede ind i. Der var helt mørkt, og vi var
bange for, at vi pludselig stødte på en
af de største edderkopper i Danmark
– Grotteedderkoppen. Heldigvis så vi
ikke en!
I Gudhjem var vi inde i isbutikken
Gudhjem Special. Der fik vi de berømte bornholmer softice. Mange af
os valgte isen ‘Sol over Gudhjem’,
som var mango-softice, 2 iskugler,
mere mango-softice på topppen, og
pyntet med valgfrit drys og guf.
Uhmm…

Benedikte Serup Thomsen, 7D
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Endnu en pokal til skabet
På Mårslet skole er skolefodbold en
begivenhed, som mange af os piger
venter på. Selvom vi har vundet de
sidste mange år, så er vi stadigvæk
opsatte på at yde vores bedste til hver
kamp. Vi er et hold, som er mikset
sammen af tre forskellige årgange. Vi
er en del fra niende og ottende, og der
er et par stykker fra syvende. Inden
den første kamp mod Malling Skole,
havde vi en enkelt træning og allerede
der, kunne jeg se, at vi var et stærkt
og godt hold.

Efter et par uger med sommerfugle i
maverne skulle vi endelig spille den
første kamp. Vi kendte i forvejen godt
de fleste piger fra Malling. Vi vidste,
at det var et fysisk stærkt hold. Det
snakkede vi om inden kampen, men
det vigtigste i mine øjne var at fokusere på vores eget spil først. Vi spillede en flot kamp med mange fremragende detaljer. Da kampen blev fløjtet af, var resultatet 5-0 til Mårslet
Skole. Vi snakkede efter kampen om,
hvad der gjorde, at vi spillede så godt.
En af de ting som blev nævnt oftest
var vores positive kommunikation på
banen.

En uge efter skulle vi have spillet
mod Holme Skole, men de trak sig.
Vi vandt derfor kampen 3-0 uden
modstand.
To uger efter kampen mod Malling
Skole, skulle vi spille mod Grønløkkeskolen. Det var en kamp, som skulle vindes, hvis vi ville direkte videre
til semifinalen. Allerede fra starten af
kampen viste vi hvilket hold, der var

bedst. Vi trak endnu en sejr hjem på
6-0 til Mårslet Skole. I kampen mod
Grønløkke viste vi overskuddet i vores spil. Vi gjorde hinanden gode ved
at spille de lette bolde langs jorden.
Overskuddet førte til flere flotte detaljer og 6 fremragende mål.

dage senere skulle vi spille mod Højvangsskolen i semifinalen. Kampen
blev spillet på vores hjemmebane, og
der var god opbakning fra elever og
lærere fra skolen. Kampen blev fløjtet
i gang, og vi fik lynhurtigt fat på spillet. Da vi gik til pause efter første
halvleg, var vi foran 5-0. I pausen
snakkede vi om, at det var vigtigt, at
vi ikke faldt ned på deres niveau. Vi
forsatte vores flotte spil i anden halvleg, og vi fik scoret yderligere 6 mål.
Efter 11-0 sejren over Højvangsskolen, var vi klar til den spændende finale mod Skæring Skole.

Finalen blev spillet d. 3/10 på NRGI
ARENA (AGF stadion). Kl. 10.15
mødtes alle os fodboldpiger i kantinen, og vi blev sammen kørt ind på
stadion. Hele dagen havde jeg haft
sommerfugle i maven, og jeg kunne
overhovedet ikke sidde stille ovre i
skolen i de to første timer. Da vi ankom, fandt vi et omklædningsrum. En
af spillerne, Frida, havde taget en højtaler med, så vi fik hurtigt banket en
fed stemning op omkring os. Inden vi
gik ud på banen, havde vi en kort

snak om, at det var vigtigt at få taget
en dyb indånding, før vi gik på banen.
Jeg tror ikke, at vi var deciderede nervøse, mere spændte på, hvordan kampen ville komme til at forløbe. Vi
spillede også mod Skæring Skole sidste år, og der fik vi aldrig fat på spillet, så vi spillede under pres stort set
hele kampen. Vi var måske lidt heldige sidste år, hvor vi fik lavet et enkelt
mål, som førte til en 1-0 sejr over
Skæring. Derfor vidste vi, at Skæring
ville gøre alt for at få hævn over os.

Kampen blev fløjtet i gang, og vi lagde et hårdt pres på fra starten. Det
hårde pres gjorde Skæring stressede,
og et stykke inde i første halvleg scorede vi et flot mål. I starten af anden
halvleg blev vi lidt for nervøse, og
Skæring havde en kort periode, hvor
de lagde et hårdt pres på os. Det
vendte hurtigt igen, og 3 minutter før
slutfløjt lukkede vi kampen med endnu et mål. I de sidste par sekunder fik
Skæring dog lavet et mål. Kampens
resultat blev, velfortjent, 2-1 til Mårslet Skole. Efter kampen fik vi medaljer, en pokal og fribilletter til Tivoli
Friheden i Århus. Skolefodbold er en
super oplevelse, men det er klart selve
finalen, som er det fedeste. Den fantastiske stemning på stadion, sommerfuglene i maven og nogle gode modstandere gør fodbold lidt sjovere.

Jeg har nu været med Mårslet Skole
inde på stadion og spille tre finaler,
og alle kampe har været nogle gode
oplevelser. Jeg håber derfor, at Mårslet Skole vil fortsætte deres rytme og
vinde endnu flere pokaler til pokalskabet hjemme på skolen.
Emma Riis Mayer 9D
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Sundhedsuge
Som en af de mange traditioner på
Mårslet Skole, bliver ugen inden efterårsferien brugt på en trivsel- og
sundhedsuge. Om fredagen bliver
ugen sluttet af med manér – nemlig
med den årlige ”Skolernes Motionsdag”. Den er der selvfølgelig delte
meninger om, men alle børn på alle
klassetrin skal lave motion – det står i
”reglerne”. Men 7. årgangs temauge
var anderledes denne gang. Det var
selvfølgelig motions- og sundhedsuge
som det plejer, men vi fik lavet ting,
vi aldrig har prøvet; flyttet en masse
grænser, og bestemt også lært en masse nyt.

gen gik med et sundhedsløb i klubben
sammen med 7D.

Onsdag var efter min mening den
bedste dag. Vi tilbragte det meste af
dagen i Mårslet Motionscenter, sammen med vores lærer og de frivillige
trænere. Vi fik både mulighed for at
afprøve maskiner i fitnesslokalet,
hvor instruktørerne var rigtig gode til
at hjælpe os og fortælle, hvad maskinerne gik ud på. Desuden fik vi en
spinningtime, som vi alle sammen var
enige om var det sjoveste – men bestemt også det hårdeste og mest udfordrende. Der var glæde og god
stemning i fitnesscentret, og alle gik
til det med oprejst pande og et positivt
sind.

For vores vedkommende startede
mandagen med en tur i skoven, hvor
vi skulle lave forskellige teambuildingsopgaver og dyste som hold i
forskellige konkurrencer. Turen blev
afsluttet med hygge omkring bålet,
hvor der blev lavet snobrød.

Tirsdag havde vi biologi i naturen.
Eller rettere sagt; åen.
En sjov opgave for dem der havde
gode, solide gummistøvler på, og
knap så sjovt for dem der ikke havde
nogen. Og så var den formiddag også
gået, våde sokker eller ej. Eftermidda-

Resten af ugen forløb rigtig godt. Vi
fik både prøvet at lave sunde burgere i
Klub 7’up, lavet lækker frugtsalat og
set filmen ”En feminin dreng”. Vi har
talt om, hvorfor det er vigtigt at have
respekt for andre mennesker, hvorfor
det er vigtigt med en positiv holdning
og livsindstilling samt, hvilket ansvar
man har for sig selv og andre. Emneugen er en unik mulighed for at være
sammen på tværs af klasserne, vi får
set hinanden i nogle andre rammer, og
der er god plads til at knytte nye og
bedre bånd til hinanden.
Alt i alt en super god uge, som jeg
virkelig ser frem til næste år.

Jo Vestergaard 7C
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Mårslet Skole

Nyt fra

www.maarslet-skole.dk

Af Søren Dueholm

E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

Årligt Formel 1
Telefon: 8713 9640
Kontortid: 12.15 - 13.15

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
Billeder fra det årlige Formel 1,
som blev afholdt den 20. september
i SFO, Expressen

De heldige vindere af løbet blev Nicholas og Elias, som ses på billedet
øverst til venstre.

Skolebestyrelsen
Formand:
Rikke Lysholm

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

Redaktion af Skolesiderne
Skolens kontor
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn november 2013

Eet er fornødent
– Gregoriansk Aftensang i et tidsligt perspektiv
Mårslet Kirke blev bygget i 11-1200tallet og var derfor af gode grunde
katolsk de første 3-400 år.
Kirkens klokker, som vi er mange,
der hører hver dag - i sommerhalvåret
kl. 18 (foruden morgenringningen) har op gennem århundreder ringet for
at kalde sognebørnene til bøn, (det
var dog ikke tidebøn, man bad her
ude på landet i de små hjem; sandsynligvis tilbad man i stedet helgener og
Jomfru Maria).

Eet er fornødent – i betydningen: ét er
der brug for, eller ét er nødvendigt.
Sådan står der som underskrift på
Mårslet Kirkes gamle altertavle, som
nu hænger i kirkeskibet. Og det er
ikke Martas travlhed og handlen, som
Jesus hentyder til.
Det er hendes søster, Maria, som gør
det, der er brug for, - hun der sidder
ved Jesu fødder og lytter.
Det er skæbnens ironi, kunne man
kalde det, at billedet netop hænger i
Mårslets sognekirke – her hvor indbyggerne har en af de meget høje
gennemsnitlige årsindkomster. Det får
man ikke (alene) ved at sidde og lytte
til Herrens ord…
Gregoriansk Aftensang, også kaldet
vesper er i sin oprindelse en tidebøn,
der stammer fra de benediktinske klostre i den tidligere middelalder og
senere også indlemmet i den katolske
kirke.

Vi er paradoksalt nok her i Vesten et
produkt af de benediktinske munkes
strukturerede levevis: bed og arbejd,
ora et la-bora.
Bortset fra at vi har skåret bønnetimen væk, så arbejdet er kommet til at
fylde det hele. Og vi strukturerer og
effektiviserer og skærer pauserne
bort, ja, drikker tilmed kaffen eller
spiser rugbrødsmaden ved computeren. Og med iPhonen har vores multitasking nået nye højder, og det bliver
sværere kun at lave én ting ad gangen.
Mange melder ud i vore dage, at det
er blevet for meget! For vi har som
mennesker brug for tidslommer. Tidslommer hvor vi får kraft eller genvinder kraft til al vores given og yden.
Gregoriansk Aftensang er sådan en
tidslomme. Her skænkes vi kraft til at
gøre det, der nu en gang påhviler os,
støtte og gode råd til at handle ret og
gøre vel mod andre, men først og
fremmest får vi ubetinget kærlighed
fra Gud, som de unikke skabninger vi
hver især ér.
Ja, kanske det lyder alt for forjættende, som alt for store ord. Når man

synger fra Det Gamle Testamente og
læser fra det nye, som vi gør, får man
ikke bare alt serveret på et sølvfad
som føde, der er nem og ligetil at fortære.
Ordene skal åbne sig for én, som en
indpakket skat eller som en perle man
søger efter – og med tålmodighed
finder.
Hvad er Gregoriansk Aftensang ellers? Krop og fællesskab og glæde som vi sidder dér sammen i kirkens
kor rettet mod altret og synger og lytter og beder i stilhed. Du er meget
velkommen til at komme og prøve at
være med!
Der er således Gregoriansk Aftensang
følgende mandage:
Den 11. november
Den 25. november
– 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
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Kildevang
Onsdag d. 6. november
allehelgensgudstjeneste 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

Kirketiderne

November
SØNDAG d. 3. nov. kl. 10.00
Allehelgensdag
Matt 5,1-12
Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 10. nov. kl. 10.00
24. s.e. trinitatis
Matt 9,18-26
Gitte Lorentzen (praktikant) og
Hanne Davidsen

Juletræstænding
Det er blevet en rigtig hyggelig tradition med juletræstænding i Mårslet
ved kirkens parkeringsplads (se omtale heraf andetsteds i bladet). Så
igen i år glæder vi os til juletræslavets fine arrangement.
Som vanligt inviteres alle ind i kirken som afslutning på arrangementet
til julesang og hygge.
Hanne Davidsen

ONSDAG d. 13. nov. kl. 17.00
Børne Bamsegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 17. nov. kl. 11.30
25. s.e. trinitatis
Matt,15-28
Anne Vejbæk
SØNDAG d. 24. nov. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Matt 25,31-46
Hanne Davidsen

December
SØNDAG d. 1. dec. kl. 10.00
Hanne Davidsen
TORSDAG d. 5. dec. kl. 14.00
Adventsfest for seniorer
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 8. dec. kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
ONSDAG d. 11. dec. kl. 9.30
Engletræf for dagpleje og
vuggestuebørn
Mette Maria Kristensen
TORSDAG d. 12. dec. kl. 9.30
Engletræf for dagpleje og
vuggestuebørn
Mette Maria Kristensen

SØNDAG d. 15. dec. kl. 16.00
3. s. i advent
Musikgudstjeneste
Hanne Davidsen
ONSDAG d. 18. dec. kl. 15.00
Krybbespil
Åben forestilling
Hanne Davidsen
TORSDAG d. 19. dec.
kl. 10.00 + kl. 11.00
Krybbespil
For 0. klasserne og institutionerne
Hanne Davidsen
FREDAG d. 20. dec.
kl. 8.10 + 9.00
Skolens juleafslutning (5.-9. klasse)
Mette Maria Kristensen
FREDAG d. 20. dec.
kl. 10.00 + 11.00
Krybbespil (1.-4. klasse)
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 22. dec. kl. 11.30
Jette Rosenberg Christiasen
TIRSDAG d. 24. dec.
kl. 13.00 + 14.00
Mette Maria Kristensen
TIRSDAG d. 24. dec.
kl. 15.00 + 16.00
Hanne Davidsen
ONSDAG d. 25. dec. kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
TORDAG d. 26. dec. kl. 10.00
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 29. dec.
INGEN GUDSTJENESTE I
MÅRSLET KIRKE
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Børne Bamse Gudstjeneste
onsdag den 13. november
kl. 17.00

Alle Helgen
Mårslet
Hyggeklub
Seks år blandt
Rumæniens fattigste
Torsdag 14. november kl. 14.00 i Mårslet Sognehus kommer Ena Nørgård
Olesen og fortæller og viser diasshow
om arbejdet primært blandt romaer i
det nordøstlige Rumænien.

Tag din bamse med til gudstjeneste
og lad den være med til at synge salmer, bede en bøn og høre en bibel
historie.
Gudstjenesten er kort og afslappet i
dens form. Den henvender sig til de
mindste mårslettere og deres forældre/
bedsteforældre, men alle er velkommen til at være med.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad. Maden
koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr.
voksen.
Mette Maria Kristensen

Bl. a. fortæller hun om Maria, som i
nødværge dræbte sin mand og kom i
fængsel. Men også om besøg i fængselet og hjælp til at bevare kontakten til
børnene. Og mange andre små historier, f.eks. hvordan det er at køre hestevogn på små, mudrede veje, og blive
båret over floden af en stor romamand.

Temadag: Om JALOUSI – for 7.a og
7. 25. oktober og for 7.b og 7.c 1. november (begge dage 8.00-13.00)
Ungdomsgudstjeneste for alle 27.
oktober kl. 11.00 ved Mette Maria
Kristensen (BUSK)
Africa in Touch: Besøg fra Sierra
Leone den 31. oktober og den 6. november. Hvordan er det at bo i et fattigt og farligt uland? Hvordan er det
at være kristen i Sierra Leone? Hvor-

dan kan man hjælpe?
Mette Maria Kristensen og
Hanne Davidsen

Søndag den 3. november fejrer vi
Alle Helgen 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
gemt i Guds virkelighed.
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.

Man bliver aldrig den samme igen, når
man har været blandt fattige familier
med de mnage børn i deres små lerklinede huse.

Efter gudstjenesten inviteres alle
over i Sognehuset, hvor der serveres
dejlig varm suppe, en kop kaffe og
en småkage. Arrangementet slutter
ca. kl. 13.00.

Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemmebag.

Alle er hjertelig velkomne.

Konfirmand-Nyt!
Der sker ting og sager for konfirmanderne i denne tid.
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Mandagscaféen

Sognepræsterne Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen

Byder velkommen til en ny sæson
mandag den 11. november
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.

Altertavlens
125 års jubilæum
Vores smukke gamle altertavle, Anton Dorphs Martha og Maria fejrer
125 år. Det markerer vi efter gudstjenesten den 10. november.
Der vil blive serveret en kop kaffe/te
og en småkage, som kan nydes samtidig med at altertavlens historie,
motiv og udtryk vil blive belyst ved
korte oplæg ved en præst, en lokalhistoriker og en kunstkender.

Hanne Davidsen
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KulturCafé 8320 i November
Vi indbyder til to interessante arrange- Hvad mener vi, at kunstneren vil udmenter i november, en KunstCafé og trykke? Og hvordan bruger kunstneren
en FilmCafé .
sine virkemidler? Vi kan reducere de
mange ord til: MEDDELELSE, HENMen vi vil også lige minde om Sang- SIGT OG MÅDE.
Caféen den 31. oktober kl. 19.0021.00 i Sognehuset. Sognepræst Hanne Disser begreber vil vi benytte som
Davidsen vælger sange fra højskole- grundlag for aftenens samtale. Dialog
sangbogen ud fra temaet LÆNGSEL. er vigtig, for det er vores aktive sprog,
Medvirkende er desuden korleder og der øger og fasholder vores forståelse.
pianist Pia Labohn sammen med Mår- Mine ønsker for aftenen er:
slet Kirkes Pigekor.
1. at jeg kan være med til at åbne for
en dialog om billeder.
KunstCafé
Tirsdag den 12. november kl. 19.30
lukker vi dørene op for den første 2. at skabe grundlag for, at deltagerne
KunstCafé ved kunsthistoriker Jørgen med et ganske almindeligt udgangsThorendahl. Om aftenens indhold skri- punkt kan føle sig styrket og mere sikker i mødet med kunstværket.
ver han:
På samme måde som man vil få mere
ud af at se en fodboldkamp, hvis man
kender spillets regler, ligesådan vil
man selvfølgelig få mere ud af at se på
kunstens billeder, hvis man ved noget
og kender nogle af de regler, som
kunstneren har benyttet sig af. Der er
imidlertid en faldgrube.

FilmCafé
Søndag den 24. november er der FilmCafé kl. 11.30. Hvem der vil kan begynde dagen med gudstjenesten kl.
10.00, hvor Hanne Davidsen prædiker.
Cirka 11.30 er der frokost og derefter
filmforevisning.
Denne gang er det Mårslet sogns menighedsrådsformand, Keld SchmidtMøller, der har fået lov til at vælge
filmen, derfor kalder vi arrangementet
”The Chairman’s Choice”.
Hvilken film, det bliver, er en hemmelighed, men han løfter lige sløret lidt
ved at fortælle, at det er en engelsk
social-realistisk film med megen hjertevarme, humor, venskab, kærlighed
og en masse dejlig musik.

3. i en dialogisk form at inddrage eksempler på n billedets form -og teknik- Når vi har set filmen, vil der blive lejspørgsmål, som den enkelte kan drage lighed til en kort drøftelse.
nytte af.

Jeg vil vise udvalgte kunstværker og et Entré til alle KulturCafeens
par tekstplancher. Endelig indbyder arrangementer er 50 kr.
jeg til, at vi sammen tager en tur til
kunstmuseet AROS for at opleve billeMan kan fordybe sig meget i kunstvær- der i den moderne afdeling (praktiske
kets formspørgsmål, uden at værkets forhold om turen aftales inden vi forlaKulturCaféens Initiativgruppe
mening afklares. Vi må have det hele der caféen).
med. Hvad kan billedet fortælle mig?

Nyt kirkespil på vej
Et splinternyt kirkespil er på trapperne. Dramaet, der hedder Et halvfyldt
rum. En mosaik af billeder om tro,
fornuft og kærlighed, er forfattet af
Hanne Davidsen på basis af Gerd
Theissens lille bog, Det genfundne
paradis. Meditative tekster om tro og
fornuft, forlaget Alfa 2012. Premieren
bliver i november 2014.
Det sidste store kirkespil, der blev
opført i Mårslet kirke, var Legenden
om de tre ringe, 2009 af Ann Sofie
Oxenvad.

Nu er tiden inde til at prøve igen.
”Åben Himmel – Foreningen til Kirkepillets Fornyelse”, står igen bag
projektet, og inviterer igen frivillige
kræfter til at bakke op.
Derfor bringer vi allerede nu denne
foromtalte. Så når du planlægger næste års ferie, så husk at sætte tid af til
et stykke frivilligt arbejde omkring
opførelse af Åben Himmels næste
store opsætning.
Måske har du været med før, eller
måske trænger du til at springe ud i

noget nyt og spændende. Der er altid
brug for nogle ekstra hænder.
Der vil løbende i Mårsletbladet blive
informeret om projektet og i foråret
2014 indbydes til informationsmøde
for alle interesserede.

Hanne Davidsen,
formand for Åben Himmel
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Mårslet Indre Mission
november
Tema: Kristuskransen

Flemming Baatz Kristensen er 60 år,
blev cand.teol. fra Århus universitet
1981. Han har været sognepræst ved
Vigerslev kirke fra 1982-1989 og
sognepræst i Sct. Pauls sogn siden
1989.
Han har en lang række bestyrelsesposter og har desuden udgivet mange
bøger og prædikensamlinger. De
sidste år har vægten mest været på
sjælesorg og skriftemål.

Onsdag den 27. november, får vi
besøg af sognepræst Flemming
Baatz Kristensen, Sct. Pauls Kirke,
Aarhus. Emnet for denne aften er
Kristuskransen.

Han har således siden 2005 siddet i
Sct. Pauls Kirkes præsteværelse, så
mennesker, der havde brug for at gå
til skrifte, kunne komme der. I begyndelsen var det blot én time, hurtigt blev det to timer en fredag i måneden. Han har holdt mange foredrag om det personlige skriftemål.
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Menighedsrådet
Menighedsrådet indbyder til offentligt
regnskabs -og budgetmøde
Onsdag den 20. november kl. 18.30
i Sognehuset.
Regnskabet for 2012 vil bliver gennemgået og budget 2014 fremlagt.
Umiddelbart derefter afholdes der
menighedsrådsmøde
Onsdag d. 20. november kl. 19.00
i Sognehuset.
Menighedsrådets møder er offentlige og alle er velkomne til møderne.

Røsten
De fleste kristne i verden bruger en
bedekrans. Det er vi ikke så vant til i
den lutherske folkekirke, men i slutningen af 90`erne udviklede den
svenske biskop, Martin Lönnebo,
den protestantiske bedekrans, som
han ønsker også skal være fælleskirkelig.

Desuden er han stor AGF-fan. Sammen med 8 andre har han skrevet
bogen: ”Jeg holder med AGF”, redigeret af Søren Højlund Carlsen,
Klim, 2000. Indimellem er han også
speaker ved AGF`s hjemmekampe.

På svensk hedder den ”frelserkransen”, på dansk ”Kristuskransen”. Lönnebo har skrevet en
guidebog til kransen med samme
titel men også med den udførlige
undertitel: ”Øvelse i livsmod, livslyst, selvbesindelse og i at vandre
med Gud”. Det siger meget om hvad
Kristuskransen går ud på. Den vil
have os til at øve os i de fire væsentlige ting i livet.

Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet
Sognehus og alle er meget velkomne.

Aftenens foredrag vil være en fortælling om, hvordan kransen blev til,
hvilken betydning den kan have og
rumme en gennemgang af de tolv
runde perler og de seks aflange stilhedsperler.
Aftenens foredragsholder er sognepræst ved Sct. Pauls Kirke i Aarhus.
Han oplyser, at han siden han for
godt 10 år siden, begyndte at bruge
kransen, aldrig i sit liv har været så
bevidst om at leve og tro.

Nu udkommer første udgave af RØSTEN. Det nye, digitale magasin for
kirken i Østjylland.
Århus Stiftsråd har indledt et samarbejde med Folkekirkeinfo for at styrke
samhørighedsfølelsen og højne kommunikationsniveauet på tværs af Århus
Stift. Det har bl.a. resulteret i dette nye
talerør på tværs af stiftet.
Det digitale magasin ligger på følgende
link og læses nemt i din foretrukne internet-browser (anbefales):
http://issuu.com/kirkenioestjylland/
docs/magasinet_rosten_august_2013
Eller hent en PDF af det nye blad her:
RØSTEN_August2
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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 - 16.00.
Alle er velkomne til at slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det smukke kirkerum.
Er der herudover behov for at besøge
kirken på andre tidspunkter, så kontakt :
Sognepræst Hanne Davidsen i
præstegården, Obstrupvej 4,
8320 Mårslet.

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.

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 november
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt

MultiHus i Mårslet
Så er det NU!
Vi har skrevet og sagt meget om MultiHuset i årenes løb. Nu bliver det
virkelighed.
Vi skal have det hus op at stå næste
år, så det er lige nu vi skal bruge din
økonomiske støtte for at vi kan få
fremtidens forsamlingshus i Mårslet
med alsidige fritidsfaciliteter for
idræt, motion, kultur og alle generationer.
Vi har støtte fra kommunen, og vi har
næsten den første million af de penge
vi skal skaffe selv. Nu mangler vi
bare den næste, så er vi der.

Vi kan bruge alle størrelser af beløb.
For eksempel de 384 kroner i overskud fra et arrangement eller de
10.000 kroner som vi lige har fået fra
Tranbjerggård.
Udfyld og aflever den tilsagnsblanket
du fik i sidste måned med Mårslet
Bladet, eller som du kan finde rundt
om i byen.
Der arbejdes stadig med hvordan huset skal ende med at se ud. Du kan se
mere på www.MultiHus.NU.
For styregruppen
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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Stadig ledige pladser
Nyt fra Gymnastik: Stadig ledige
pladser på udvalgte hold .
Seniorholdet torsdag eftermiddag
kører nu efter planen, da vi har været
så heldige at få Birgitte Agersnap fra
BMI til at hjælpe. Ligeledes er der
plads på Herreholdet torsdag aften

hos
Benny.
Latinfit med Marie er blevet rigtig
populært, men der er stadig pladser på
timen fra kl. 19-20 tirsdag aften. Endelig er der ledige pladser på Gymnastik og Tons tirsdag kl. 17.30 hos
Elisabeth og Anne-Mie. Tilmelding
på www.tmggymnastik.com .

Husk også, at der er Stop-Op-OgHop Dag 9. november 2013 i Hallen
kl. 14-16.30, se plakaten andetsteds i
Mårsletbladet.

Tine

TANDLÆGERNE I MÅRSLET FÅR MERE PLADS
Undskyld at vi larmer og roder !!!!
Vi Bygger om , og
glæder os meget til ,
at vise vores nye lokaler frem I slutningen af november.

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet
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Skoleelever indtager centret
skulle træne rigtigt.
Besøget i motionscentret var led i en
hel trivselsuges fysiske aktiviteter
overalt i Mårslet og i skovene for alle
skolens 900 elever.

7. klasseeleverne svedte igennem, da
de trænede to timer i motionscentret
som led i skolens trivselsuge. (Foto:
Steen Bille)
Hver dag i fire dage indtog en 7. klasse fra Mårslet Skole motionscentret
for at svede den ud i fitnesslokalet og
på indoor cyklerne til høj musik.

Samarbejdet var kommet i stand for at
give de unge en anderledes oplevelse
af at træne. Som idrætslærer Helle
Marie Jensen forklarer det:
”I 7. årgang og i 8. begynder mange at
kvitte deres idrætsgrene. Kun 60 procent af de unge i 7. B dyrker idræt, så
vi ønsker at vise dem en anden måde
at træne på, når de bliver 15 om et år
til halvandet”.
Klassesnak om kroppen

”Det er rigtigt sjovt at prøve fitness.
Det er noget helt andet end badminton, fordi man går ind i sin egen verden, hvor man i badminton skal holde
øje med fjerbolden”, beskriver Mie
Daugaard fra 7. B sin oplevelse af de
to timers træning.
Eleverne var der nu ikke alene. TMG
motion var klar med to fitnessinstruktører og to indoor cykling instruktører
med til at forklare og vise, hvordan de

Inden klassen gik over i centret, havde de haft to timers undervisning på
klassen i kropsbevidsthed og hvordan
man bruger den.

krop fra film. Også selv om det ikke
er sådan i virkelighed.
”Derfor er det godt med instruktører,
der tager imod eleverne og f.eks. forklarer dem, at det ikke er nok at løfte
vægte for at blive flot, hvis de bagefter bare spiser dårligt”.
Hun tilføjer:
”Og så er det godt for dem at prøve at
løfte deres egen vægt og finde ud af,
at de måske ikke er så stærke som de
tror, især drengene”.
Sara Callsen er inde på samme tanke,
når hun siger, at det var sjovt at prøve
at løfte vægte.
”Den styrke, man kan få, har man
brug for i andet man laver”, mener
hun.
Det er Mie Daugaard enig med hende
i.

”Og så er det godt at gå direkte over i
centret og prøve det af, vi talte om”,
siger Helle Marie Jensen.

”Det har været en god måde at træne
på, at få brændt nogle kalorier af og
komme i bedre form måske”.

Hun nævner, at mange unge i den alder ofte har opfattelsen af den flotte

Steen Bille, formand TMG motion

Centertræning god for alle
Et medlemskab i Mårslet Motionscenter kan nytte for alle fra de er 15 år.
Du kan blive fit, du kan genoptræne
efter en skade, du kan styrke svage
led og muskler, du kan få en stærkere
krop og du kan forebygge livsstilssyg-

domme ved at træne i fitness og
indoor cykling.
Du kan hente gode råd og inspiration
til din træning fra uddannede instruktører – og du kan træne i centret mel-

lem kl. 5-23 hver dag alle ugens syv
dage.
Et års træning for voksne koster 2000
kr. , et halvt år 1100 kr. Men alt det
kan du se mere om på vores blog:
tmg-fitness.blogspot.com

HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
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Volleyball i Mårslet
Volleyballsæsonen er skudt i gang.
Der trænes hver mandag kl. 20.30 –
22.00 i Mårslet Hallen.
• Træningsaftenerne er for voksne
m/k
Niveaumæssigt er vi et mixmotionshold – alle er velkomne
Vi afholder 2 særlige gratis træningsaftener.
Det sker mandag d. 4. november og
mandag d. 11. november begge aftener kl. 20.30 – 22.00 i Mårslet Hal-

len.
Træningen kommer til bestå af:
• Introduktion til træning
• Individuel opvarmning
• Små opvarmningsøvelser i mindre
grupper
• Øvelser til koordination og grundteknik
• Smash og blokadeøvelser
• Opsamlingsøvelser
Træningskamp

Efter endt træning bydes der på øl/
vand, og der fortælles om klubben og
planer for sæsonen.
Mød op – få sved på panden – samt få
en sjov aften.
Har du ikke mulighed for deltagelse
disse 2 aftener, men er du stadig nysgerrig på hvad volleyball i Mårslet er,
så send en mail til formanden Claus
Jacobsen på:
krusejacobsen@gmail.com
eller ring på tlf.: 30 24 19 71.

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Find fem fejl……
Korrekt – der er kun 1 fejl – kiosken
er lukket !
Vi vil så gerne have noget liv i Halhuset / kiosken når vi afholder vores
hjemmestævner – så derfor hvis I kan
finde lidt overskud på en ellers fredelig søndag – så brug lidt tid i kiosken.

Dag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

Dato
10-11-2013
17-11-2013
24-11-2012
01-12-2013
08-12-2013
05-01-2013
12-01-2013

Klokken
09.00-15.00
14.00 - 15.50
09.00 - 17.20
14.00 - 15.50
09.00 - 13.30
09.00 - 10.50
09.00 - 16.30

i Halhuset.
Venligst fremsend en mail til undertegnede hvis man har lidt tid i overskud.
Frivillig idræt bygger på frivillig arbejdskraft og mange gør allerede i
dag en stor indsats men vi kan sagtens
bruge flere hænder.

Oplevelsen er sjov og spændende for
både børn og voksne – så spørg børnene………...
Der er i dag flere forældre og frivillige der alle yder en stor indsats, men
der er altid plads til flere – og jo flere
vi er – des flere er vi til at dele vagterne.
LIV i Halhuset er til stor fornøjelse
for os selv og vores gæster i Mårslet
Hallen.
Vi mangler børn og voksne til at tage

vagterne til vores hjemmestævner på
nedenstående datoer.
Meld venligst ind hvis I, evt. sammen
med jeres børn vil / kan investere 1 –
2 - 3 timer eller mere, så vi kan få liv

PRØV det – det er en sjov oplevelse
for børn og voksne .
Hvis I ønsker og har mulighed for en
vagt - så send en mail til
formand@tmg-haandbold.dk
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Damerne er tilbage i TMG Håndbold …..

Et fantastisk håndbold initiativ er
startet op i Mårslet…….
I den kommende sæson har vi tilmeldt et dame håndbold hold, hvor
der på nuværende tidspunkt er en
brutto trup på 10 – 12 damer der træner hver tirsdag fra klokken 21.00 –
22.00, under kyndig vejledning fra
træner Kirsten Nørgaard.
Hvis der inde i skabet ligger et par
håndbold sko og man er i aldersgrup-

pen 20 + og samtidig har lysten til
hyggeligt sammen vær omkring håndbolden, så mød op til træningen eller
kontakt Kirsten for yderligere information.

gerne være flere spillere så muligheden for afbud altid er tilstede”.
Kom frisk – tag de støvede sko ud af
skabet og lad os få lidt gang i dame
håndbolden igen.

Kirsten; ”Det kunne være rigtig godt
hvis vi havde en bruttotrup på 15 spiller, så muligheden for et afbud altid
var muligt. Vi har alle sammen mange ting at se til og det er ikke altid det
passer ind i programmet at spille en
kamp hver søndag. Derfor vil vi også

Vi er i år tilmeldt i Serie 3 - men det
primær er hyggen omkring håndbolden.
Træner;
Kirsten Kirsten Nørgaard
Tlf.
:
40622152
Mail: kirstennoergaard@live.dk
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U5 indtager Mårslet Hallen…………..

U5 håndbold er dog en blanding af
leg – bold og bevægelse, så det betyder at vi laver en masse spændende
øvelser hvor bolden er den centrale
del og selvfølgelig lærer man at spille
rigtig håndbold på to mål.
Forældrene har til de første træninger
været en uvurderlig hjælp, hvor de har
deltaget aktivt i alle øvelserne, men
som det fremgår af billederne er flere
af de ældre piger begyndt at deltage i
træningen, som hjælpetrænere.

Onsdag eftermiddag genlyder Mårslet
hallen igen af de kommende håndbold
talenter….

Det er skønt at opleve den kaos, som
der hurtig kan opstå når man giver en
flok U5 børn en bold og en hal at boltre sig i…..

Vi ser frem til mange sjove onsdage i
2013 og 2014.

HALHUSET
Åbent
Mandag - torsdag 17.00 - 22.00

17.00 - 22.00

Hilsen
trænerne
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Mette Valbjørn – din lokale stemme i Regionsrådet!
−
−
−

−
−
−
−
−

Fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere
Hospitaler med specialiseret
behandling af høj kvalitet
Bedre samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og
kommuner med borgeren i centrum
Vækst og øget beskæftigelse i
hele regionen
Nyt psykiatrisk center i sammenhæng med Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Sikre udvikling af den faglige
kvalitet på det specialiserede
socialområde
Udvikling af it på sundhedsområdet
Kollektiv trafik til gavn for
vores miljø og sikring af borgerens mobilitet.

Mette Valbjørn har lang erhvervserfaring fra sundhedsområdet i det tidligere Århus Amt og på Aarhus Universitetshospital. De senere år har hun
arbejdet som projektleder og itkonsulent i Aarhus Kommune inden
for det sociale område og i Børn og
Unge. Mette er 44 år og bor i Malling
med sin mand og to teenagebørn.
Mette har et stort netværk, og hun er
meget aktiv i det lokale politiske arbejde i Aarhus Sydkreds.

Mette Valbjørn genopstiller til regionsrådsvalget den 19. november
2013. Mette er spidskandidat for Socialdemokraterne i Aarhus Sydkreds,
og hun er nr. 6 på liste A.
Mette Valbjørn opstillede første gang
i 2009, hvor hun blev valgt ind i Regionsrådet med over 4.900 personlige
stemmer, hvilket var blandt de højeste
personlige stemmetal i Region
Midtjylland. Heriblandt var der mange som stemte på Mette i Mårslet.
Mette har i sine 4 år i Regionsrådet
gjort et virkelig stort og vigtigt arbej-

de for Aarhus-området og for Region
Midtjylland. Blandt andet har Mette
været med til at gennemføre forbedringer af kræftbehandlingen via indførelse af pakkeforløb, diagnostiske
centre på regionens akuthospitaler der
sikrer borgerne hurtigere udredning,
kortere ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien, letbanen i Aarhus fra
2016 og samdrift af Grenaa-banen og
Odderbanen og meget andet.
Hvis Mette Valbjørn opnår genvalg til
Regionsrådet, vil hun arbejde for:

Vi håber at rigtig mange i Mårslet vil
stemme personligt på Mette Valbjørn
til regionsrådsvalget, så hun også de
næste fire år kan være vores lokale
stemme i Regionsrådet og kæmpe for
fortsat udvikling af de vigtige velfærdsområder som Regionen har ansvaret for.

På vegne af Socialdemokraterne
Solbjerg-Mårslet
Formand Sven Andersen
På vegne af Socialdemokraterne
Aarhus Sydkreds
Formand Jørgen Tjørnehøj
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MultiHus i Mårslet
Så er det – også – NU med
”Mårslet-Armbåndet”
Så er Mårslet-Armbåndet sendt i produktion og er snart klar til at blive
præsenteret i den første ”pop-upshop”
Nu er der for alvor sat gang i FolkeIndsamlingen til Mårslet MultiHus.
Der sælges FolkeMursten; vi tegner
sponsorater hos virksomheder og organisationer; vi modtager tilsagnsblanketter med tilsagn om større og
mindre støttebeløb til det kommende
”Fremtidens Forsamlingshus”.

Og nu er vi så også på vej med Mårslet’s eget Armbånd, som snart vil
dukke op
”i landskabet”. Prisen er kr: 150,- pr.
stk. – heraf går kr. 90,- til MultiHuset.
Armbåndet er mørkeblåt læder med
”nittehuller” og regulerbar størrelse.
Køb et – køb to – køb flere og husk at
tage det på som et tegn på, at du
også støtter Mårslet MultiHus.

Tag godt imod os, når vi ”popperup”.
Hanne Marklund, IndsamlingsGruppen Mårslet MultiHus
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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

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Kraft mod kræft
– at leve med døden!
Kom og hør karatemester og kræftpatient på 10. år Vitus Bilking fortælle
om livet med kræft
d. 5. november 2013
kl. 19.00 i Mårslet Sognehus
Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet
Gratis adgang for alle
Vitus Bilking fortæller om livet med
kræft; fra meddelelsen om at have 3-5

år tilbage, behandlingerne, til på 10.
år at leve med sygdommen. Han taler
åbent og ærligt om de problemer og
udfordringer en sådan sygdom bærer
med sig. Han deler ud af personlige
historier om blandt andet skilsmisse
og forelskelse, at have døden i hælene, overleve flystyrt, at miste sin elskede og stadig bevare et positivt livsmod og overkomme livets luner.

Kom til en aften med passion for livet
og hør en personlig beretning om at
overkomme livets største udfordringer, og stadig bevare livslysten og
optimismen.
Arrangør: Grønløkke Aftenskole –
Tranbjerg J
Mårslet Aftenskole
Læs mere på aftenskolens hjemmeside
www.groenloekkeaftenskole.dk
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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
9,25 x 5,5 cm

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

12,5 x 2,5 cm
kr. 2.000
12,5 x 5,5 cm
kr. 3.100
12,5 x 8,5 cm
kr. 4.000
12,5 x 11,5 cm kr. 4.750
12,5 x 14,5 cm
kr. 5.300
19,00 x 2,5 cm kr. 2.400
19,00 x 5,5 cm kr. 4.000

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. 4.900
kr. 5.825
kr. 7.200
kr.12.850
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Dagplejen i Mårslet søger dagplejere
Vi søger dagplejere som har erfaring med børn i alderen 0-3 år,
og kan støtte børnene i deres udvikling
•
•
•
•
•

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

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

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

I samarbejdet tilbyder vi gode og engagerede kollegaer
• fællesskab i legestuegruppe
• støtte, faglig vejledning og inspiration af pædagogisk leder, som følger børnenes og din
hverdag.
• ugentlig arbejdstid er 48 timer
• 7 fridage om året ud over de 6 ugers ferie
• der er mulighed for at optage egne børn under 3 år i din dagpleje
• lån af legetøj og inventar
• et introduktionskursus
• løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med FOA og KL.
• ud over personlige fradrag er det et skattefradrag på 46% til dækning af bl.a. kost og slitage på hjemmet.
Læs evt. mere om dagplejen på
www.dagtilbud-aarhus.dk
Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Hanne Mikkelsen på
telefon 29208381 og få mulighed for
at se vores legestue samt svar på
eventuelle spørgsmål.
Er dagplejen en arbejdsplads for dig,
send din ansøgning snarest muligt til
Hanne Mikkelsen,
c/o Solhuset Hørretvej 14a
8320 Mårslet
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”Vi har jo alt i forhold til dem”
sørge familien. Også de fik skolepakker med kridt, blyanter og undervisningsmateriale på det lokale sprog
karensk.

”Vi er jo egentlig utaknemmelige.
Tænk at jeg klager over, at jeg ikke
har fået en ny iPhone endnu efter den
anden gik i stykker. Vi har jo ALT i
forhold til dem,” siger Emilie Tindbæk.
Emilie og hendes spejderveninder fra
de grønne pigespejdere har fået deres
eget danske luksusliv sat i perspektiv.
De har haft besøg af Nanna, en spejder fra Odder, som sidste år var en tur
i Karenstaten i Burma (Myanmar)
med Spejderhjælpen.
Her vandrede hun rundt til en række
små landsbyer på grænsen mellem
Burma og Thailand for at dele skolepakker med blyanter, kladdehæfter og
viskelæder ud til børnene. Samtidig
var der også løn til lærerne, så de kan
koncentrere sig om at undervise uden
at skulle arbejde i marken for at for-

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

Fritiden går med husarbejde
Nannas fortælling, som var krydret
med billeder og film fra turen, har
gjort stort indtryk på pigerne.
”De børn havde slet ikke nogen fritid.
De stod op klokken 4 for at gå i skole.
De gik i skole fra 8 til 12. Så skulle
de selv lave frokost og så var der skole fra 14 til 16.30 og så ellers hjem og
lave lektier, passe søskende, lave mad
–og i deres fritid skulle de stå ved
floden og vaske tøj,” fortæller Emilie.
I sin egen fritid har hun sammen med
Elisabeth gjort rent, samlet hækaffald
og renset græskanter og på den måde
tjent næsten 400 kroner. Og de skal
ikke bruges til at forsøde teenagehverdagen; de skal afleveres til Spejderhjælpen, så de kan gøre gavn for
skolebørnene i Burma.
Mårslet hjælper 146 burmesiske
børn
Spejderhjælpen er en fond stiftet af
alle de danske spejderkorps. Fondens
formål er at støtte projekter til fordel
for nødlidende, syge og vanskeligt
stillede børn både i Danmark og uden
for landets grænser.

Spejderhjælpen bruger i år også nogle
af de indsamlede midler til at støtte
oplysningskampagner om landminer i
Karenstaten. Kampagnen skal sikre,
at de børn og unge og voksne, der bor
i minerede områder, lærer, hvordan
de genkender landminer og anden
ikke-eksploderet ammunition, der
typisk ligger på stier og rundt om
landsbyerne.
Nogle af pigerne har –som Emilie og
Elisabeth - tjent penge ved at gøre
rent og lave havearbejde. Men også
borgere i Mårslet har doneret penge
til projektet via indsamlingsbøsser i
Fakta, Rema og Superbrugsen, ved
Høstgudstjenestearrangement i Sognegården og bilrudevask ved Superbrugsen og Fakta.
De grønne pigespejdere i Mårslet har
indsamlet og tjent i alt 2350 kroner.
Én skolepakke med papir, blyanter og
viskelæder koster 16 kroner, så Mårslet kan i alt hjælpe 146 burmesiske
børn. Vi takker for hjælpen.
På burmaiskole.wordpress.com kan
man læse mere om projektet i Burma
og se film fra én af de landsbyer Nanna besøgte.
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Vilhelmsborg Festspil får ny formand
Vilhelmsborg Festspil kan efter en
dejlig sommer med Skatteøen, afrunde sidste sæson med skindet på næsen
på trods af et lettere skuffende publikumstal. Nu ser alle frem til næste års
produktion, hvor Vilhelmsborg Festspil opsætter den folkeelskede musical The Sound of Music.
Vilhelmsborg Festspil er i konstant
udvikling, og især i skiftet mellem 2
sæsonener, hvor brikker flyttes rundt
og nogle stopper, mens andre begynder. Formand for Vilhelmsborg Festpil Fonden, Niels Thorsen har valgt at
takke af efter 7 år som formand. Han
overtog posten i januar 2007 efter
Hans Lund. Faklen er sendt videre til
Lisbet Lautrup, som indtog posten d.
1. oktober 2013. Lisbet Lautrup har
en lang karriere med teater fra blandt

andet Gellerupscenen. Hun indtrådte i
Vilhelmsborg Festspil Fondsbestyrelse i januar 2013. Til hendes nye rolle
som formand siger Lisbet Lautrup:
Jeg vil arbejde på, at Vilhelmsborg
Festspil bliver ved med at holde et
højt kunstneriske niveau, så de talenter vi har på og bag scenen til stadighed bliver udfordret, og får udviklet
deres kompetencer. Vilhelmsborg
Festspil er en vigtig brik i det aarhusianske kulturlivs fødekæde, da det er
det eneste sted, hvor børn, unge og
voksne talenter kan få lov til at udvikle en rolle i løbet af et så stort antal
forestillinger. Samtidig giver
Vilhelmsborg Festspil også en unik
mulighed for at knytte venskaber og
lave erfaringsudveksling både på og
bag scenen, hvilket vores mange fri-

villige da også vidner om.
Man kan møde Lisbet Lautrup til Vilhelmsborg Festspils informationsmøde d. 24. oktober på Rosenteatret,
Aarhus, hvor det professionelle team
bag The Sound of Music vil fortælle
nye og gamle frivillige om planerne
for forestillingen, de mange opgaver
der venter, og ikke mindst de mange
muligheder man oplever som frivillig.
Alle interesserede er velkomne til
informations-mødet.
Læs mere om Vilhelmsborg Festspil
og The Sound of Music på
www.vbf.dk og på

" slagter " Per stopper

" slagter " Per stopper efter 22 år i
Mårslet Brugs og får nye udfordringer
i Skåde Brugs . Held og lykke med
det , Per.
Venlig hilsen
Niels Jesper Andersen
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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