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Mårslets herligheder - bevares og
udvikles – som f.eks. Giber Å?

Der er ingen grund til at fortvivle over de småting, der generer øjet, når man
objektivt og opmærksomt gennemgår Mårslet og nærmeste omegn. Ret beset
REDAKTION
har vi en lang række herlighedsværdier, som andre kan misunde os.
Der er ikke umiddelbart meget at lave om på – men med de helt objektive
Redaktør
briller på – så er der en del at gøre. I miljøudvalget har vi vurderet et par af de
John Engelbrechtsen
vigtige punkter på den liste, som er sammensat ud fra kriterier om forbedring
Ovesdal 30
8320 Mårslet
af herlighedsværdien på den ene side og rettidig omhu overfor virkningen af
Tlf. 86 72 09 02
det forandrede vejrlig og den tiltagende trafik på den anden.
john.engelbrechtsen@8320.dk
På listen over tiltrængte forandringer har vi en del omkring midtbyen, som
mange gange er omtalte – og nok er under overvejelse. Her taler vi om indsigIndlæg til bladet indleveres til
ten til Kirken og opretning af det unikke byrum i den gamle ”landsbymidte”.
Hanne Salling Jensen
Det punkt, der er virkeligt vigtigt, er åen og dens løb gennem byen – eller kan
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
Tlf. 86 72 20 00
man sige - sommetider dens manglende evne til at komme igennem byen uden
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
at oversvømme de omliggende matrikler og det der er på dem.
Her løber vi ind i et kompliceret problem. På den ene side mangler åen vand
Annoncer
om sommeren og somme tider også om vinteren - set fra fiske-yngelens synsHanne Salling Jensen
punkt. På den anden side kommer der for meget vand i åen, når det regner helt
Kratleddet 5
vildt, som det jo mere og mere gør.
8320 Mårslet
Udover de gammelkendte mængder skal åen også viderebringe alt overfladeTlf. 86 72 20 00
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk
vandet fra de mange nye bebyggelser, der sender vand fra tage og terrasser
ned i åen. Et beskedent tilskud på op imod det tredobbelte af den slags.
Forsidefotos (Høj vandstand)
Åens herlighedsværdi er stærkt afvekslende. Som noget nyt og særdeles opSteen Bille Kilde: Mårslet web
muntrende er det faktum at de ædlere ferskvandsfisk nu vil betro den deres
Jesper Andersen
æg.
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene Følger man Giberen fra vest ved Testrup og til Vilhelmsborg veksler billedet
fra afrettet ”kanallook”, tålt frihed og forfalden ”lorterende” til frie snoninger
forfatteren og eller indsenderen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
gennem uplejet, utilgængeligt krat.
redigere indleveret og offentliggjort stof. Så kravene til en gentænkning af åens løb er dels, at den skal kunne befordre
mere vand ved spidsbelastning for at undgå fremtidige oversvømmelser, hvor
Deadline er den 10. i måneden for stof til
også huse vil drukne – og dels at løbet gives frit i renoverede bredder, der
efterfølgende nummer.
bedre fremhæver den naturlige samklang mellem det smukke vandløb og den
Udkommer hver måned i et oplag på
2350 stk. - dog ikke i januar og august. gamle landsbymidte.
Giber Å er samlet set et godt vandløb og dens særlige egenskaber danner ligeDistribution: Privat
frem skole for andre vandløb i kommunen, der bruger den som reference, når
Udebliver bladet, så kontakt:
noget trænger til forandring og vurdering. Også derfor bør vi ikke sætte os
Hanne Salling Jensen
hen at revne af stolthed, men sørge for at stille de rimelige krav til vores kære
Tlf. 86 72 20 00
vandvej.
At den får de rammer den fortjener og byen fortjener af rimelig sikkerhed
Tryk: EJ Offset
mod oversvømmelser af den kedelige slags.
Højvænget 5
8330 Beder
Sven Voxtorp
Tlf. 86 93 66 33
Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd

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

John Engelbrechtsen
Jens Thomsen
Lars P. Nielsen
Per Henrik Hansen
Poul H. Poulsen
Margrethe Bogner
Lars Munk
Anette Poulsen
Sven Voxtorp

Ovesdal 30
Tranbjerggårdsvej 20
Nymarks Alle 109
Gl. Bedervej 10
Hørretløkken 48
Hørret Byvej 13
Tingskovvej 10
Nymarksalle 128
Engleddet 1

8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 86 72 09 02
Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 75 56 83 18
Tlf. 30 33 39 48
Tlf. 86 29 63 49
Tlf. 86 29 20 70
Tlf. 86 29 58 88
Tlf. 29 20 96 34
Tlf. 26 29 47 59

john.engelbrechtsen@8320.dk
tranbjerggaard@hotmail.com
lpn@privat.dk
ph@perhenrik.dk
php@kpf.dk
margrethe@bogner.dk
lars.munk@live.dk
anpo@aarhus.dk
svenvoxtorp@hotmail.com
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Stort og småt fra Fællesrådet
Politikerne må ikke glemme BBvejen
Fællesrådets forretningsudvalg (FU)
arbejder på at samle alle fem fællesråd i Aarhus Syd til endnu et fælles
foretræde for byrådets tekniske udvalg for at minde dem om at det er på
tide planlægningen af BeringBedervejen bliver gennemført og at vi
ikke finder det acceptabelt med flere
udskydelser.
Vores initiativ kommer efter kommunen for nylig udskød offentliggørelsen af den såkaldte VVM-redegørelse
fra slutningen af 2013 til primo/medio
2014 – se forrige nummer af MårsletBladet.
Udskydelsen af VVM-redegørelsen –
og dermed beslutningen om hvor vejen præcis skal ligge – er stik imod
ønskerne fra alle fællesråd i Aarhus
Syd.
I Solbjerg kritiserer formanden for det
lokale fællesråd udskydelsen i det nye
nummer af Solbjerg Nu, som svarer

til Mårslet-Bladet.
”Gyseren fortsætter med næste afsnit,
hvor usikkerheden bliver holdt ved lige til ugunst for borgerne i de berørte
områder, medens ulemperne i trafikken vil være i fortsat god vækst, hvilket er ganske urimeligt”, mener skriver Finn Krogslund, formand for Solbjerg Fællesråd, i bladets leder.
Kritik af kommunal strategi for
kontakten til borgerne
FU har i et høringssvar kritiseret et
kommunalt udkast til såkaldt kanalstrategi. Det vil sige en strategi for
hvordan kommunen skal kommunikere med borgerne i forskellige situationer.
FU har to kritikpunkter:
1. Udkastet er svært at forstå for borgerne.
2. Der er risiko for at den foreslåede
strategi vil forringe servicen for de
borgere som ikke er vant til at digital
kommunikation.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
Repræsentantskabsmøde
Når disse linjer læses, er Mårslet Fællesråds årlige repræsentantskabsmøde
blevet afholdt. Det skete 25. februar,
og altså efter deadline for nærværende blad.
Et referat vil snarest komme på
www.maarslet.net og vil også blive
trykt her i bladet.
På www.maarslet.net kan man også
læse FU’s skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet.
PerH.
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Generalforsamling i
Mårslet og Omegns Brugsforening
Tirsdag d. 8. april kl. 19.00-22.00 i Bankbygningen ved SuperBrugsen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer.
Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
Forelæggelse af årsregnskab.
Bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.
Forslag fra bestyrelsen herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være underholdning og vi serverer mad fra Slagtermester Peter&Co. Afhentning af billetter ved kassen i SuperBrugsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Mårslet og Omegns Brugsforening
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1800-talsfestival
Århundredets Festival er en historisk
vidensfestival i og omkring Aarhus.
Festivalen præsenteres af en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner. I et miks mellem viden, kunst og
kultur sætter festivalen hvert andet år
spot på en historisk periode for at skabe debat om det liv, vi lever, og det
samfund, der omgiver os. I år er det
1800-talsfestival og i den forbindelse
vil vi prøve i Egnsarkivet at finde emner fra denne periode at skrive om her
i Mårslet Bladet.
I denne anledning har Lokalhistorisk
Forening også inviteret forstander
Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole
til at fortælle om højskolens spændende historie. Lige fra sin grundlæggelse i 1866 har Testrup Højskole spillet
en toneangivende rolle i den danske
højskoleverden.
Se nærmere omtale af foredraget her

på siden.
Aserne i Testrup og jætterne i Viby
For snart 150 år siden var egnen syd
for Aarhus slagmark for en kulturkamp, som delte befolkningen i to
lejre. I 1857 oprettede Lars Bjørnbak
Viby Højere Bondeskole, og i 1866
byggede Jens Nørregaard Testrup
Højskole. Kampen stod mellem to
modsatrettede livsanskuelser, som
hver i sær havde deres bastion på de
to skoler. Kulturkampen brød ud i lys
lue på en række stormøder, hvor Lars
Bjørnbak og Jens Nørregaard bekrigede hinandens synspunkter for en tusindtallig tilhørerskare. Nørregaard
var ivrig grundtvigianer og Bjørnbak
var en lige så energisk kritiker af
grundtvigianernes nationale sværmerier og bragesnak.. Og bølgerne gik
højt.

I sit foredrag vil Jørgen Carlsen fra
Testrup Højskole berette om baggrunden for den gamle strid mellem
”aserne i Testrup og jætterne i Viby”.
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Generalforsamling
Onsdag den 26.marts kl. 19,30
i sognehuset Obstrupvej 4
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

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens aktiviteter
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg
1. Valg af bestyrelse jf. paragraf 4
På valg er:
Ingerlise Wendland
Lisbet Thorendahl
Jørgen Kraglund (ønsker ikke genvalg)
2. Valg af to bestyrelsessuppleantet
På valg er Leif Andersen og Jens Noes (ønsker ikke genvalg)
3. Valg af to revisorer
På valg er Hugo Kristensen og Tage Andersen
4. Valg af en revisorsuppleant
På valg er Hans Vedholm
6.
Fastsættelse af kontingent
7.
Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. marts kl. 18,00
Efter generalforsamlingen er der foredrag af Jørgen Carlsen, Testrup Højskole.
I pausen serveres kaffe/the med hjemmebag. I år skal vi have boller og lagkage da Lokalhistorisk Forening fylder 30 år.

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 12. marts og onsdag d. 26. marts, begge dage fra kl. 16.00 til 17.30

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

8

MÅRSLET-bladet MARTS 2014

MÅRSLET-bladet MARTS 2014

9

Revyen inviterer nye folk
- og holder generalforsamling i Borgerhuset
Efter den nye regerings tiltrædelse er
gækken slået løs – klarer den det til
næste valg uden flere udskiftninger.
Det spørgsmål findes i den ene ende
af alt det revyfolket skal tage sig af i
dette nye å – 100 år efter slaget ved
Helgoland, hvor den danske flåde
vandt stort over en overmægtig fjende.
Hvem er den store fjende for os mårsletter i år – mange vil sige kommunen, men er det nu også rigtigt – kom
selv og vær med til at skabe den 34.
revy i Mårslet – en revy der ikke skal
lade sig nøje med at slå en enkelt kat
af tønden.
Revyen tager altså fat om nælden i
det nye år og har opstartsmøde den 5.
marts 2014 kl. 20 i Mårslet Borgerhus.
Lige inden opstartmødet er der generalforsamling i den gode revyforening
der jo hedder ”105 gr. Blandet” (Den
mængde bolsjer hvert barn fik med
billetten – de første vilde år.) Nu er

navnet forbundet intuitivt med det
vide spand af emner der behandles i
revyen – enten det nu er på den sjove
måde – eller den alvorlige. Og det er
ikke bolsjer af den dagligdags slags –
det er festbolsjer!
Så med denne lille notits vil vi gerne
opfordre alle, der har lyst til at være
med, til at stille op – både til at melde
sig ind i foreningen – eller til selve
revyen. Man behøver ikke at gå efter
en hovedrolle ved første forsøg, der er
også brug for folk backstage. Det giver også fornemmelse for faget – og
ikke mindst vigtigt – en masse gode
venner og et kammeratskab, man skal
lede længe efter.

kaffe samt ost og flutes mv.
Selve Revyen afvikles som tidligere
år i uge 40.
Vel mødt,

Hvis I skulle være forhindret den 5.
marts - men alligevel gerne vil deltage i revyen, så giv gerne formanden,
Henning Hansen Tlf. 8692 6969 et
praj derom inden opstartsmødet.
Revyen er vært for lidt vin/øl / vand /

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

7 klasses medlemmerne i Club7up
får i år mulighed for at komme til Samsø eller København i
Kristi Himmelfartsferien D.29-31. maj 2014.
Medlemmerne har mulighed for at
stemme på enten at komme til Samsø
eller København
som afslutningtur på deres medlemskab i Club7up
Hvis medlemmerne vælger Samsø
Så skal vi sove i Shelters på Stensbjerggård, hvor der er plads til 6 personer i hver hytte.
På Stensbjerggaard er der mange muligheder at fordrive tiden med fx
”human football”, fodbold golf, klatrevæg, hoppepude, bueskydning,
BMX-cykelbane, frisbeegolf, beachvolley, kæmpebrætspil, petanque.
Herudover kan der planlægges en
fodboldkamp imellem vores seje
drenge og piger i Club7up mod de
lokale drenge/piger i fodbold J det har

prøvet før engang, og de er ikke nemme at slå.

ansborg eller Fristaden Christiania,
der masser af muligheder.

Hvis medlemmerne vælger København
Så skal vi sove på Frederiksberg i en
Fritidsklubben Louis P som er i 3 etager, om som rummer over 300 unge
medlemmer, i klubben er der mulighed for at være sammen om stort set
de samme aktiviteter som vi har i
Club7up.
I københavn er der et hav af muligheder, turen kunne godt bestå af andet
end blot strøgture og Tivolibesøg.
Derfor er der andre muligheder i at få
en kulturel oplevelse, måske et besøg
i DR Byen, i deres produktionsafdeling hvor X-Faktor bliver optaget eller Borgen, eller et besøg på Christi-

I Club7up har de medlemsindflydelse,
det betyder at det er medlemmerne
der skal afgøre hvor vi tager hen, og
det skal være er en tur hvor alle kan
mærke, at det er et sted hvor det giver
mening at være når man er ung i Mårslet.
Vi håber på, at vi bliver så mange så
mulig til denne afsluttende tur for
Jeres tid her i Klubben, og at I er med
på, at gøre netop denne tur til en positiv, fantastisk, sjov og oplevelsesrig
tur sammen med os.
Michael
Club7up.

Klubmesterskab i Fifa 14 i Club7up
Vi startede med at skrive os på en
liste, vi var 10, der havde meldt os på,
lodtrækningen var at man skulle trække et papir hvor der stod hvilken pulje
man var kommet i og der efter skulle
man trække hvilket hold man var. der
var en pige med og hendes navn var
Anna Kirstine Møller, hun blev nummer 10 men hun scorede 2 fantastiske
mål, det ene mål blev scoret mod
Rasmus Juul, som blev nummer 2.
Adam Karsø spillede fantastisk i
bronze-kampen som han vandt 2-0
over Rasmus Zacho. det var en meget

tæt kamp som blev vundet på marginaler
Rasmus Juul siger at det var en hård
turnering især i finalen mod Christian
Knudsen som endte 3-2 til Christian
Knudsen hvor Christian scorede i
overtiden men Christian blev reddet
at sin keeper Buffon som hev en masse gode redninger frem. Det gjorde at
Christian blev holdt inde i kampen
der stod 1-1 ved pausen så det var en
rigtig spændende kamp.

Medarbejder Rasmus havde lavet en
guld støvle til topscoren som Rasmus
Juul vandt overlegen. Guldstøvlen var
blevet lavet af Rasmus’ gamle fodbold støvle som var fuldt med slik.
Første præmien var et par biograf
billetter med popcorn
Anden præmien var noget slik
Tredje præmien var en pak lakrids
pipper.
Alt i alt en rigtig god turnering at afvikle i Club7up.
Andreas Burgdorf

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

BLÅ MANDAGS FEST I BEDER FRITIDSKLUB
TIL FORÆLDRE TIL DE KOMMENDE KONFIRMANDER FRA
MÅRSLET SKOLE.
Vanen tro bliver der afholdt en Blå
Mandags fest i Beder Fritidsklub. Festen er for Beder, Malling, Solbjerg,
Lyseng og Mårslets konfirmander og
finder sted den 19. Maj 2014.
Det har i efterhånden flere år været
kutyme for konfirmanderne fra disse
byer at deltage i festen, hvad enten
man har Blå Mandag den ene eller
anden mandag. Sidste år var der således over 200 konfirmander med. Med

andre ord plejer festen altså at være
en ubetinget succes.
Traditionen tro er der booket livemusik, i år med kommer musiker Shaka
Loveless og standup-komikeren Torben Chris, de kommende konfirmander kender dem både fra radio og TV!
Sidste år var det eksempelvis komikeren Simon Talbot og musikeren
Wafande der stod for underholdning
og musik.
Invitationen er i skivende stund på vej
ud til jer konfirmander, dette er blot
en reminder om, at festen naturligvis
bliver afholdt igen i år.

Der er også sat plakater op i klasseværelser og i Club7up klubben. Derudover kommer der også en videotrailer med klip fra sidste års fest.
Fra Club7up`s side ønsker og håber,
at I vil støtte op om festen, så i konfirmanderne kan få en fest, i vores
lokalområde hvor alle er med, uanset
hvilken dag man bliver konfirmeret.
Der er tre ansatte fra Club7up på selve aftnen.
Mvh. Rasmus
CLUB7UP

Ung i Aarhus mesterskaber i Gocard indendørs
Jonas Druså Kristiansen fra Mårslet
gik hele vejen, da han i super stil og
tid blev vinder af dette års Ung i Aarhus mesterskaber i Gocard i Racehall
i Århus.

i Ungdomsskolen ung i Aarhus Oddervej sammen med Anders Bertelsen, der inspirer og udfordre de unge
knægte.
Stort tillykke til Jonas

Jonas og andre unge fra Mårslet
knokler med maskinerne hver mandag

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING
finder i år sted

SØNDAG den 6. april
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sidste år kr. 48.361.50 eller om muligt overgå dette beløb.
Vort mødested bliver som sidste år cafeen på lokalcentret Kildevang.
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 6. april
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte
’mail: anemie@profibermail.dk. Jeg bor Agervej 7.
Ane-Mie Nielsen

MÅRSLET-bladet MARTS 2014
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AKTIVITETER I MARTS 2014
OBS! ’MormorMad’ arrangement den 12. marts kl. 17.00-19.00!! Alle er velkomne!
Onsdag d. 5. marts kl. 14.00:
Gudstjeneste

Mandag d. 17. marts kl. 14.00:
Syng med Solveig

Torsdag d. 6. marts kl. 11.30:
”Tag selv bord”
Pris 60 kr.

Onsdag d. 26. marts kl. 14.00:
Hugo og Karen viser billeder fa Rusland
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

Søndag d. 9. marts kl. 14.00:
Banko
Mandag d. 10. marts kl.14.00:
Modeshow og tøjsalg ved Smartex
Onsdag d. 12. marts kl. 17.00-19.00: ’Mormor Mad’.
Gullasch og kartoffelmos, budding og kirsebærsovs.
Pris: 30 kr. voksne, børn 3-12 år 20 kr., børn under 3
år gratis.
Max. 100 kr. per familie.
Tilmelding senest d. 5. marts til Brugerrådet på tlf. 87
13 44 34 mellem kl. 9-15.30 (ikke tirsdag og torsdag
eftermiddage) eller per mail: brugerkildevang@msn.com

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.: 87 13 44 32
Obs! Nu kan caféens menuplan for r hver uge ses på
opslagstavlen i forhallen på Kildevang.

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen
Brugerrådet
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
Område Syd’s hovednummer: 87 13 30 00
Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00

Forårsfest i Venneforeningen
Fredag den 21. marts Kl. 18,00 – 23,00
Kun for medlemmer
til en hyggelig aften med dejlig mad til Kr. 150,00 Vin, øl og vand kan købes
Tilmelding i Cafeén eller til Inger Christiansen 2292 3016 Senest fredag den 14. marts
Vi glæder til at se rigtig mange
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Værd at vente på
I efteråret var der gang i ansøgningerne til Mårslet Skoles Venner –og vi
sagde ja til en masse. Det eneste vi
forlanger til gengæld for vores støtte
til arrangementer i undervisningen, er
at vi får en lille beretning fra den gode oplevelse. Det er selvfølgelig for,
at vores medlemmer kan følge med i,
hvad de penge, de indbetaler til foreningen, bliver brugt til.Men tiden
flyver, så først nu får vi lov at læse
mere om, hvad hele 6. årgang og to
femteklasser fik støtte til i efteråret.
Vi synes, beretningerne er værd at
vente på. Det lyder som om, begge
klasser har haft nogle oplevelser ud
over det sædvanlige –og det er jo dét,
vi er sat i verden for.
6. årgang satte fokus på tilgængelighed og handicap
I uge 41 havde vi på 6. årgang en temauge med fokus på tilgængelighed
og handicap. Vi lavede en masse sjove aktiviteter og hørte spændene foredrag fra mennesker, der selv har et
handicap. Vi spillede sjove spil i skolens idrætshal, imens vi sad i kørestole. Det var en spændene oplevelse, og
man satte sig lidt ind i, hvordan kørestolsbrugere har det. Vi så nogle kortfilm om mennesker med et handicap,
som sagtens kunne leve et normalt
liv. Vi så også en dokumentar om,
hvordan det er at have en handicappet

søster eller bror. Vi satte os ind i
hvordan man klare hverdagssituationerne som for eksempel blind eller
uden en arm. Vi spillede også fodbold
med tunnelsyn, og det var rigtig svært
men også sjovt. Uden tilskuddene fra
Mårslet skoles venner var en masse af
aktiviteterne ikke mulige, så vi er rigtig taknemmelige. Vi havde en super
sjov uge.
”God net og mobil-stil” i 5. Klasse.
Vi oplever, at de sociale medier fylder mere og mere i elevernes bevidsthed, frikvarterer og undertiden
også timer.
For at ruste eleverne bedre til at navigere i de sociale medier, fik 5.b og
5.d besøg af en repræsentant for
’Cyberskolen’. Det er en del af
’Center for Digital Pædagogik’, som
har specialiseret sig i børn og unges
brug af digitale medier.
Repræsentanten fra Cyberskolen havde en indsigt i den digitale verden,
som skabte en ligeværdighed og åben
dialog, hvor eleverne følte de blev
taget alvorligt. De kom blandt andet
omkring:
Smileys, slang, ironi er blot nogle af
de redskaber vi bruger, når vi taler
sammen på sms’er og på sociale medier. Slang og ironi kan være svært
nok at aflæse – selv når man står
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overfor hinanden. Når det så pludselig er bag en skærm, og der tilmed
kommer smileys i alle afskygninger,
er der ikke noget at sige til, at vi –
voksne som børn – bliver forvirrede.
Eleverne er enige om, at det har stor
betydning, at man ikke har kropssprog og tonefald at støtte sig til.
Sociale chatforums er spændende.
Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube og mange andre navne
bliver nævnt med begejstring, undren
og forsigtighed. Alle er enige om, at
lige som der findes overvejende positive oplevelser med de forskellige
chatforums, er der også mindre positive erfaringer, som de kender til. Repræsentanten fra Cyberskolen præsenterede nogle cases for klassen og
gav dem derefter fire valgmuligheder
i forhold til at handle på situationen.
Efterfølgende blev de valg diskuteret
og begrundet.
Christina 6.d og Sigrid 6.c
Telefonen kalder på dig - og når
nogen kalder på én, så svarer man da!
– Gør man ikke? Hvornår man skal
reagere, når man bliver ringet op/
sms’et, er der åbenlyst forskellige
meninger om. Generelt er der forskel
på, om man tager telefonen, når man
spiser aftensmad, om man sover med
Fortsættes næste side
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telefonen på værelset, eller har det
fint med næsten ikke at bruge sin telefon. ”Nogle gange er det jo bare opdateringer fra et spil - og det er jo lidt
træls at blive vækket om natten, fordi
man ikke har slået opdateringerne
fra”.
Snakken blev ledt videre hen på, om
man i virkeligheden kan skrive sms’er
til hvem som helst, når som helst.
Endnu et felt hvor meningerne var
mange.
Misbrug af billeder, video og personlige oplysninger er alle dog enige
om, er det, der kan gøre ondt – virkelig ondt. Repræsentanten fra Cyberskolen fortalte blandt andet, at når
man først har sendt et billede videre
via sms eller på nettet – så er det ude.
Det kan kopieres og flere steder som
for eksempel Snapchat, hvor billeder
forsvinder på under et halvt minut,
kan man bare tage et screenshot, og så
er billedet gemt.
Der er dog mange timers sjov i forunderlige selfies og videoer, bare man
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husker at overveje, hvad der kommer
på billederne - og hvem de deles med.
Med den hurtige udvikling af de
sociale medier og vores forskellige
tidsforbrug i den digitale verden, er
vores niveauer ikke det samme men
derimod et stillads med mange platforme. Dog er vi heldigvis blevet klogere på den digitale pædagogik og de
etiske overvejelser man bør have, når
vi selv og vores børn forsøger at finde
ind til god net- og mobil-stil.
Vi har i klasserne fået en fælles referenceramme, som vi kan bruge i dagligdagen. Efterbehandlingen har været
forskellig, men har givet mening i
begge klasser.
Oplægget har givet et godt og konstruktivt udgangspunkt for en fortsat
dialog mellem elever, lærere og forældre, uden en løftet pegefinger, men
med dialogen som holdepunkt for at
finde en vej i cyberspace.

E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

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

Nyt fra
Af Søren Dueholm
Der er i 1. klasse blevet afholdt ”Let’s
dance” turnering og Skakturnering.
Nedenstående billeder er fra den afholdte skakturnering.

Mårslet Skole
www.maarslet-skole.dk

Nedenstående billeder er fra 3. klasses Skrotværksted, som har været udstillet i PLC’en.

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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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn marts 2014

Gudsbilleder
i konfirmandernes optik (7.a og 7.d)
I januar holdt vi en ungdomsgudstjeneste, der havde temaet Gudsbilleder.
Vi havde et par uger i forvejen arbejdet med emnet, og ved gudstjenesten
skulle nogle af de tanker, konfirmanderne havde gjort sig, præsenteres. Vi
havde læst nogle tekster fra Bibelen,
der fortalte om Gud, f.eks. at Gud er
den, der skaber liv, at han er Kristus,
der kommer med frelse og trøst, at
han er Helligånden, altså kærlighedens og fredens ånd i verden. Han
omtales også som hyrden, brudgommen, hønen (der passer på sine kyllinger, bonden (der sår korn/ord) og ikke
mindst som FAR. Men Gud kan ikke
sådan klemmes ind i en skabelon, og
vi bliver aldrig færdige med at nærme
os en forståelse af, hvad og hvem Gud
er.

4. Gud er som en, der har grønne
fingre. Guds sjæl er gemt i hvert et
træ og får det til at gro. Gud hjælper
naturen og os. Han er kernen i liv og
natur. Han hjælper babyen og det lille
frø og gør vores opvækst mindeværdig.

10. Gud er som ren energi.
11. Gud har skabt farten. Han er som
en racerbil, der bare vil frem og igen
og igen overhaler os.
12. Gud viser os den rette vej i livets
labyrint.

5. Gud er som ilden i vores hjerter.
6. Gud er som et hjerte. Han giver
kærlighed, beskytter vores hjerter
mod det onde og indvier os i glæder
og vægter hvert et hjerte lige højt.

13. Gud er som en far, der sidder oppe i Himlen og passer på os.

Med inspiration fra nogle billeder
formulerede konfirmanderne nogle
korte sætninger, der indkredser forskellige aspekter af Gud.
7. Gud er som en stor humlebi. Han
flyver rundt og giver nektar til alle,
men ikke alle kan lide ham.

14. Gud er som et kæmpe øre, der
lytter til alle. Han har altid tid og lytter til os, vores familier, men også til
soldaterne i Afghanistan og alle andre
mennesker i verden, der beder til
ham.
15. Gud er som en sej kriger. Han vil
være med os i alle situationer. Til
hverdag og til fest. I fred og i krig.
16. Gud skaber kærlighed, han fører
de elskende sammen.

1. Gud er som lyset, der skinner i
mørket.
2. Gud er liv og giver liv. Han er som
en omsorgsfuld mor.
3. Gud er vores forsvarer. Han elsker
både de onde og de gode.

8. Gud kender livets sammenhæng.
Han er livets DNA.
9. Gud gør folk glade. Han skaber liv
og fest og gør folk specielle, ser at
alle er noget særligt.

17. Gud har skabt os og giver alle
nyfødte børn gode hjerter og kærlighed.
18. Gud er mild og varm som en dejlig sommerdag.
Fortsættes på næste side
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Fortsat fra forrige side

Kirketiderne

19. Gud er som et lys, der hjælper os
gennem mørket og viser os vej, når
vi farer vild.
20. Gud er nogle gange som en, der
vender ryggen til os.
21. Gud er som kærlighed i familien.
Han skaber fællesskab og mødesteder for folk, så de knytter bånd til
hinanden og til ham.
22. Gud er som en rejsekammerat.
Han er med dig på livets rejse.
23. Gud er som en læge, der hjælper
mod smerter.
24. Gud skaber sammenhold og viljestyrke. Hvis vi har det svært, kan
vi altid bede Gud om hjælp, eller
hvis vi er glade over noget og har
haft en god dag og oplevet noget
dejligt, så vil Gud gerne høre det.
25. Gud er som en svamp, der suger
alt og alle til sig.
26. Gud er som et fyrtårn, der viser
os vej i mørket.

Marts
SØNDAG d. 2. mar. kl. 10.00
Fastelavn
Familiegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 9. mar. kl. 10.00
1. s.i fasten
Luk 22,24-32
(ingen dåb)
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 16. mar. kl. 10.00
2. s. i fasten
Mark 9,14-29
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 23. mar. kl. 10.00
3. s. i fasten
Joh 8,42-51
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 30. mar. kl. 10.00
Midfaste søndag
Joh 6,24-35
Hanne Davidsen

Sådan kom vi omkring mange forskellige gudsbilleder, og alle fik noget at tænke over.
Så tak for en dejlig gudstjeneste!

TORSDAG d. 10. april kl 15.00
Påskespil
Åben forestilling
Hanne Davidsen
FREDAG d. 11. april kl. 10.00
Påskespil
For 0.+ 1. klasse
Hanne Davidsen
FREDAG d. 11. april kl. 10.00
Påskespil
For 2.+ 3. + 4. klasse
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 13. apr. kl. 10.00
Hanne Davidsen
TORSDAG d. 17. apr. kl. 19.30
Hanne Davidsen
FREDAG d. 18. apr. kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Haydn: De 7 korsord
Hanne Davidsen

MANDAG d. 21. apr. kl. 10.00
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 27. apr. kl. 11.30
Jette Rosenberg Christiansen

Kildevang

Mandagscaféen

Onsdag d. 5. marts
gudstjeneste kl. 14.15

mandag den 10. marts
kl. 9.30 – 11.00
i Sognehuset

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 14.00, hvorefter der
kl. ca.14.15 er gudstjeneste
med altergang.
Prædikant: Hanne Davidsen

Sognepræst Hanne Davidsen

SØNDAG d. 6. apr. kl. 10.00
(ingen dåb)
Hanne Davidsen

SØNDAG d. 20. apr. kl. 10.00
Mette Maria Kristensen

Ved gudstjenesten spillede et musikvalghold fra Mårslet skole – under
ledelse af lærer Martin Bay Rasmussen. De spillede bl.a. Go down Moses, der er en gammel ’negro spiritual’, der viser os billedet af Gud som
frelser og befrier. Det er blevet en
sang, som mange undertrykte folk
har hentet håb i.
Vi sluttede gudstjenesten med nadver – det havde konfirmanderne selv
valgt! Og her møder vi billedet af
Gud som den barmhjertige og tilgivende Gud.

April

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.
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Påskemåltid – Påsken i Musik!
Mårslet
Hyggeklub
Torsdag d. 13. marts
kl. 14.00
Jørgen Ryg
-Monologens mester
Skuespilleren Henning Hansen fortæller i et finurligt foredrag om mennesket og kunstneren med den helt specielle lune og humor.
Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemmebag.

Fastelavn er mit navn

Efter en pause i 2013 og på opfordring genoptager vi traditionen med
at afholde et festligt påskemåltid
(altså nu for 8. gang). Temaet i år er
PÅSKEN I MUSIK. Det er fredag
den 4. april kl. 17.30 i sognehuset.
Der er skrevet masser af musik til
påskens fortællinger: salmer, sange,
storslåede passioner og stille musik –
af mange forskellige komponister til
forskellige tider. I løbet af aftenen vil
vi blive præsenteret for et lille udvalg
af den dejlige påskemusik. Men det
hele begynder med en lille kammerkoncert. Cellist Bent Fomsgaard spiller et klassisk program med værker af
bl.a. Johann Sebastian Bach. Han
akkompagneres af Pia Labohn ved
klaveret.

Afsyngelse af påske – og forårssange
Forskellige musikalske indslag med
påskemusik fra hele verden
– og måske en dans!

Menuen
Forret:
Krydderurteblinis med stenbiderrogn,
avocado, rødløg og créme fraiche.
Hovedret:
Udbenet lammekølle fyldt med sødme og Judasører, pommes Anna, dertil salat med fortvivlet bitterhed
og sauce.
Dessert:
Champagne Fromage med
marcipanbånd og marinerede
appelsinbåde. Pyntet med
Granatæblekerner og
mørk chokolade fantasi.

Kaffe med hjemmebagte småkager

Vi holder familiegudstjeneste søndag
den 2. marts kl. 10.00.
Kom udklædte i kirken for igen i år
byder vi velkommen til en festlig fastelavnsgudstjeneste, hvor kirken er
smukt pyntet til lejligheden.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning udenfor sognehuset. Tønderne er
på forhånd pyntet flot af minikonfirmanderne fra 3.c og 3.d. Når alle kattekonger og kattedronninger er fundet, går alle i sognehuset, hvor der er
kaffe/te/saftevand og fastelavnsboller
til alle.
Herefter vil der være konkurrencer,
fastelavnssange og sjove lege.
Vi glæder os til at se jer!
Sognemedhjælper Mette Bugge og
Sognepræst Mette Maria Kristensen

Husk, at man selv medbringer drikkevarer.
Lidt om Bent Fomsgaard: han begyndte at spille cello som 10-årig.
Spillede i teenageårene i amatørsymfoniorkester i Herning. Senere uddannet med celloen som hovedfag på
Det Jyske Musikkonservatorium i
Århus afsluttende med diplomeksamen. Har efter 2½ år i Radiounderholdningsorkestret i København spillet freelance i de fleste danske symfoniorkestre og i mange teater- og musicalsammenhænge. I de senere år
har Bent Fomsgaard spillet en del
kirkemusik og salonmusik i forskellige sammenhænge.
Aftenens program:
Kammerkoncert ved pianist Pia
Labohn og cellist Bent Fomsgaard
Indtagelse af et pragfuldt måltid.

Deltagerne opfordres til at tage noget
musik, en sang eller en god historie
med, der kan fornøje selskabet. Måske har man været på en rejse oplevet
en anderledes påske, hørt noget sjovt
eller tankevækkende, DEL det med
os!
Tilmelding:
Tilmelding skal finde sted senest
torsdag den 27. marts kl. 16.00. Man
melder sig til og betaler ved henvendelsen til Hanne Davidsen, Obstrupvej 4 i hendes træffetid eller på kirkekontoret Obstrupvej 4a tirsdag og
onsdag mellem 9.00 og 13.00. Pris:
150 kr. Max deltagere 60, så det er
først-til-mølle-princippet, der gælder.
KulturCafé-gruppen i samarbejde
med aktivitetsudvalget
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Koncert i Mårslet kirke
”Det jyske
Musikkonservatoriums Pigekor”

Informationsmøde
om konfirmation for
forældre og konfirmander

Søndag den 30. marts kl. 16.00

Vi indbyder til en aften om de
kommende konfirmationer. Møderne er for både forældre og konfirmander, og de afholdes i kirken
begge dage kl. 19.00 – ca. 20.30.

Mødet for 7.b og 7.c holdes
onsdag den 19. marts
Mette Maria Kristensen
Det Jyske Musikkonservatoriums
Pigekor består af 35 sangglade og dygtige piger i alderen 13 – 19 år, som
hver torsdag eftermiddag arbejder med
kormusik fra mange lande og forskellige genrer.
Koret giver koncerter i og uden for
Aarhus og samarbejder ofte med andre
kor og orkestre – også ofte med Aarhus
Jazz Orchestra og Aarhus Symfoniorkester.
I april 2013 medvirkede koret i en eksperimenterende rap-forestilling med
Den Jyske Opera, og i december
medvirkede koret i konservatoriets traditionelle julekoncert i Domkirken.
Pigekoret har en lang tradition for ca.
hvert andet år at tage uden for landets
grænser til aktuelle korbegivenheder,
korudvekslinger eller koncertrejser i
Europa.
Koret har flere gange deltaget i internationale korkonkurrencer, senest i Barcelona i efteråret 2012, hvor koret høstede 2 sølvmedaljer.
Koncertrejser er gået til Mallorca, Litauen, Island og Paris, hvor koret har

været en enestående ambassadør for
dansk korliv.
Indenlands har koret også deltaget i
konkurrencer, heriblandt i 2010, hvor
det vandt en 1. pris i den kendte
”Sangerdyst fra Kyst til Kyst”, som
desværre ikke eksisterer længere.
I påskeferien i år går turen til Riva del
Garda i Italien og en international korkonkurrence, hvor koret vil opføre
nogle af de værker, som synges i Mårslet Kirke, og dyste med kor fra mange
lande.
Ved koncerten i Mårslet kirke optræder
pigekoret med et varieret program, især
med vægt på dansk musik. Komponisterne er bl.a. C.E.F. Weyse, Carl Nielsen, Jakob Lorentzen og John Høybye.
Koret dirigeres af Helle Høyer Vedel
og akkompagneres af Zara Pirumian.

&
Mødet for 7.a og 7.d holdes
torsdag den 20. marts
Hanne Davidsen
Vi vil orientere om konfirmandundervisningen og gennemgå konfirmationsgudstjenestens forløb og
synge nogle af de salmer, som vi
skal synge ved gudstjenesten.
Udover info om forskellige praktiske forhold i forbindelse med konfirmationen vil vi fortælle lidt om,
hvorfor vi egentlig holder konfirmation.
Undervejs vil også blive serveret
lidt godt til ganen.
Vi ser frem til nogle hyggelige aftner!

Entré kr. 50,- ved indgangen.
Børn/unge (til og med 16 år) gratis.
Organist Pia Labohn

Hanne Davidsen og
Mette Maria Kristensen
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Kirkens Studiedage marts 2014
vet over mennesket - andre lægger
mere vægt på vores samhørighed med
Gud.
Med udgangspunkt i nogle af sine
egne salmer, som vi skal synge undervejs, vil Iben Krogsdal fortælle om
moderne danskeres forestillinger om
Gud, om deres tvivl på Gud - og
længslen efter at blive "set".

29. marts 2014
Astrup sognegård
Provst Elof Westergaard:
Emne: Levende gudsbilleder i
kunst og digtning
Et foredrag om gudsbilleder i nyere
kirkekunst og i bønnens sprog. Elof
Westergaard tager udgangspunkt i de

Livet på kirkegården
Gran fjernes fra gravsteder, hvor der
er vedligeholdelse og hvor kirkegården har udført grandækningen.

Det vrimler op af jorden med forårsløg og andre små skud af forårsbebudere og selvfølgelig masser af ukrudt.
Aftagning af gran
I marts går vi i gang med at fjerne
granpyntningen på gravstederne og
gør klar til plantning af forårsblomster.

Kirkernes studiedage 2014

Gudsbilleder og dannelse
i det moderne

Er Gud indenfor eller udenfor? Foran
mig eller over mig?

I skrivende stund ved jeg ikke, hvordan marts-vejret er, men traditionelt
bliver dagene længere og lysere og
solen varmer mere og mere.

Sidst Gudstjenestens Bønner I, hvor
han har skrevet to ny rækker kollekter
til kirkeåret. Desuden sammenligning
og udblik til moderne kirkekunst.

I samarbejde indbyder menighedsrådene fra sognene Mårslet, Tranbjerg,
Tiset og Astrup til fire spændende
formiddage med foredrag og debat.
Temaet for studiedagene 2014 er:

15. marts 2014
Tiset sognegård
Forfatter og ph.d. Iben Krogsdal:
Emne: Hjertes dannelse – om gudsbilleder i den folkelige religiøsitet

Iben Krogsdal har indsamlet en række
helt almindelige danskeres livshistorier for at finde ud af, hvordan de bruger kristendommen som en livstolkning i deres eget liv. Hvordan opfatter
de Gud? Hvor vigtig er Jesus? Der er
i dag især to gudsbilleder på spil.
Nogle ser Gud som en kraft højt hæ-

to nye bønnebøger, som han har været medredaktør og skribent på.

Kranse, mospuder, julepynt m.v. fjernes fra alle afdelinger på kirkegården
med plænegravsteder samt gravsteder, hvor der er tilknyttet vedligeholdelse, - og hvor kirkegården har udført grandækningen.
Ønsker gravstedsejeren eller pårørende at bevare en pyntegenstand, bedes
det fjernet fra gravstedet inden den 1.
marts.
Skulle der være nogen, der endnu
ikke har bestilt stedmoder eller fået
andre aftaler på plads for i år, bedes I
kontakte kirkegårdskontoret snarest
muligt.
Graver
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at kunne være med.
Alle studiedage ligger på lørdage
kl. 9.30-12.00
Pris: 25,- pr. gang.
(Prisen inkluderer formiddagskaffe)

Sorggruppe i Mårslet Sogn
Her i Mårslet har vi oprettet en sorgog livsmodsgruppe, der henvender sig
til sørgende, der mangler nogle at dele
deres sorg med.
Mødernes indhold er en åben og ærlig
samtale, hvor man i al fortrolighed
deler sine erfaringer med hinanden.
Håbet er, at samtalen, hyggen og det
rummelige samvær kan være med til
at bane vejen for et nyt livsmod.
Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller maile til sognepræst Hanne Davidsen, 8629 0234,
hda@km.dk som er koordinator, men
deltager ikke i møderne.

Gruppelederne Susanne Lauritsen,
Kaj Lolholm
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KulturCafé 8320 i marts
og Lemvig Kammerkor. Han er en
efterspurgt underviser og er også aktiv
som orgelsolist, jazzpianist, korinstruktør og foredragsholder. Desuden
komponerer han folkelige og kirkelige
sange, og modtog herfor i 1995 Den
Folkelige Sangs Pris. Han er repræsenteret med hele 12 melodier i den
nye højskolesangbog.

KulturCaféens næste arrangement er
en Komponist- og Sangcafé med Erling Lindgren torsdag d. 13. marts
kl. 19.00 i Sognehuset.
Erling Lindgren er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, samt fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977. Siden 1991
har han været organist ved Lemvig
kirke og er leder af Lemvig Kirkekor

”Det giver en god
fornemmelse i maven”
Under dette motto deltager Mårslet
Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling.

Det gør vi søndag
den 9. marts 2014

Der lægges op til en aften med herlig
sang og musik med Erling Lingren
ved klaveret. Mårslet Kirkes Pigekor
vil også under ledelse af Pia Labohn
synge et par af Lindgrens salmer.

Tag godt imod vore indsamlere søndag d. 9. marts 2014, når de kommer
forbi din dør og beder om et bidrag ,
som ubeskåret går til Folkekirkens
Nødhjælps bestræbelser på at begrænse den omfattende sultkatastrofe
i verden.

Der er entre på 50 kr, men så får man
også dejlig kaffe/te og kage.

På vegne af Mårslet Kirke og menighedsråd:

KulturCaféens Initiativgruppe
Pia Labohn, Anna Johnsen, Lisbet
Thorendahl, Rigmor Nilson og
Hanne Davidsen

Knud Lunderskov
Tlf.: 8629 0629/4011 0175
PS. Hjælp til indsamlingen modtages
gerne.

Nyt kirkespil
– kom til infomøde
Åben Himmel – Foreningen til Kirkespillets Fornyelse sætter et splinternyt
kirkespil op i Mårslet Kirke til efteråret.
Stykket hedder: ”ET HALVFYLDT
RUM – en mosaik af ord og billeder
om tro, fornuft og kærlighed”. Der er
premiere søndag den 9. november kl.
17.00. Stykket er skrevet af Hanne
Davidsen, men er baseret på Gerd
Theissens bog, Det genfundne Paradis. Meditative tekster om troens fornuft, forlaget Alfa 2012 (som hun i
øvrigt har været med til at oversætte).
Instruktør er Birthe Bonde Niilonen,
der også instruerede ”Legenden om
De Tre Ringe”, der blev opført i
2002.
INFOMØDE 27/3 kl. 19.00
Der indbydes til informationsmøde
om projektet, der kun kan realiseres,
hvis mange frivillige hænder træder

til. Vi har brug for skuespillere, syersker, scenefolk, sminkøser, kaffebryggere, kogekoner, plakat – og program designer, plakatopsættere, prfolk. Så kom til møde, hør mere og
meld ud.
Det er torsdag den 27. marts kl.
19.00 i Mårslet Sognehus. Her vil
Hanne Davidsen, Birthe Bonde Niilonen og Åben Himmels bestyrelse være til stede. Projektet støttes bl.a. af
Århus Stiftsråd, Folkekirkens Udviklingsfond, DATS, Y’s Mens’ Club
Marselisborg, Århus Kommune, FO’s
- debatskabende pulje.

Åben Himmel blev stiftet 6. august
1997 og har tidligere stået for følgende opførelser:
1. Tåbernes Testamente 1998 - blev
genopført samme år i Horsens Statsfængsel
2. Jobs Bog – et læseteater 2000
3. Dario Fo´s ”Moralitet om den halte
og den blinde” bearbejdet til opførelse ved en fastelavnsgudstjeneste, der
blev transmitteret i DR. , 2000
4. Legenden om De Tre Ringe, 2002
– genopført i Langenæskirken 2003
5. Gælilæerens Skygge 2009
Dertil kommer 2 små liturgiske spil,
som er blevet opført i forbindelse
med friluftsgudstjenesten i Bomgårdshaven.

Hanne Davidsen
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Mårslet Indremission
marts:
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Kirkelig Statistik
Mårslet Sogn 2013

”Faste – er det noget for os?”

Antal 2013

Onsdag den 12. marts får vi besøg af
Sognepræst Birgitte Gråkjær Hjort,
Århus.
Emnet for denne aften er: ”Faste – er
det noget for os?
Er faste ikke noget for muslimer og
jøder? Er det også for kristne?
Flere og flere kristne i en dansk folkekirkesammenhæng er begyndt at faste i
begrænset omfang i de senere år.
Hvorfor gør de det?
Hvad er formålet?
Og er det godt at gøre det?”
Birgitte Gråkjær Hjort er sognepræst,
ph.d. og ekstern lektor på pastoralseminariet og præsternes efteruddannelse.
Desuden har hun indtil for nylig været
formand for Rederne og KFUKs Sociale Arbejde i en længere årrække.

Fødte

69

Døbte

57
(heraf 23 dåb af tidl. navngivne)

Navngivne

28

Døde

35

Jordfæstelser

5

Bisættelser

17

Vielser

17

Kirkelig velsignelse af
Ægteskab

2

Konfirmerede

70

Minikonfirmander
Forår 2013 (2 hold)
Efterår 2013 (2 hold)

34
31

Udtrædelser af folkekiken

12

Optagelser/genoptagelser i
folkekirken

2

Navneændringer
Navneændringer på
bryllupsdagen

17
31

Mødet er i Sognehuset og starter
kl. 19.30.
Alle er hjerteligt velkomne.

Befolkningsantal Mårslet Sogn
pr. 1.7.2013: 5.532
En tilvækst på 172 personer i 2013
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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.

Menighedsrådet
Der afholdes menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19. marts 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.

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
René Lunderskov
Præstegårdsvej 84
Tlf. 8621 2186
rl@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for marts
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt

Gymnastikopvisning 29. marts 2014!
Kom til en underholdende eftermiddag hvor TMGs gymnastikhold viser
de spring, rytmer, dans og tons, de

har lært i løbet af vinteren. Ud over
TMGs egne hold, vil der også være
gæstehold på programmet. Opvisnin-

gen finder sted i mårslet hallen lørdag
d. 29. marts kl. 14-17.

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

formand@tmg-haandbold.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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Rygter skal manes i jorden
Nogen fortæller os i bestyrelsen for
Mårslet Motionscenter, at der kører
rygter rundt i byen om, at der nom er
eller har været medlemmer, som doper sig.
Det ærgerlige er bare, at rygter aldrig
bygger på viden.
Derfor må vi slå utvetydigt fast, at
resultaterne var negative, da Anti Doping Danmark testede to af de
”større” medlemmer. Det vil sige, at

der intet tegn var på anabole steroider
eller væksthormoner i deres urin.

instruktør i indoor cykling stoppede i
midten af februar.

Og derfor må vi på det skarpeste afvise de løse rygter og bede om, at alle
medlemmer eller borgere kommer til
os i bestyrelsen med spørgsmål om
hvad som helst omkring centret.

I marts uddannes en ny fitnessinstruktør, mens vi søger efter en afløser til
at tage et eller flere af de hold i
indoor cykling, vi desværre har måttet
lukke midlertidigt.

Ud over det er der sket det i centret,
at der skiftes lidt ud i instruktørkredsen. Efter tre års frivillig indsats har
en fitnessinstruktør besluttet sig for at
stoppe i slutningen af marts, mens en

Vores løbeskole ventes at tage hul på
et nyt 12 ugers forløb, men det kan du
læse mere om i marts-nummeret af
Mårslet Bladet.
Steen Bille, formand for TMG Motion

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Det er gratis at spille håndbold i TMG
Med den store bevågenhed det nylige
afsluttede EM havde – ved vi at der er
rigtig mange der har fulgt fulgt de
mange spændende og intensive kampe
i fjernsynet….

på en streg

Bertel
U10;
- Fordi man får trænet nogen muskler.
Sjov sport, får leget med bolde. Gode
trænere ellers ville jeg aldrig havde
Hvorfor ikke tage det næste skridt og været så god, som jeg er nu
prøve det i TMG Håndbold ?
Mathias
U12;
– vi er rigtig mange der allerede spil- - Rigtig sjovt man lære en masse nyt og
ler i Mårslet – så der er noget for en- får en masse nye venner og kommer ud
hver aldersgruppe.
at spille kampe -super gode trænere sjov træning - svært Nej – ikke så svært
Se nedenstående udtalelser fra de for- – ikke det sværeste
skellige spillere når de er blevet spurgt
om ”Hvorfor det er sjovt at spille Felina - U10;
håndbold i TMG”
- det er fordi man kan drible, score
mål og vi har nogen søde trænere. Det
Alexander
U5; er rigtig sjovt at spille kamp. Jeg er
- jeg kan godt lide det og jeg er også lige startet og det er ikke svært men
god til det. Det er hårdt men sjovt mega sjovt…
Casper - Herre Senior;
Frederik
U12;
- Sammenhold hygge det sociale - kom- - Fordi man laver meget forskelligt –
håndbold er bare sjovt - I TMG Håndbineret med at vi får rørt os lidt
bold skal vi til Flensborg – lækkert
Noah
U8;
- Det er sjovt at spille kamp og vi har Josephine
U12;
nogen søde trænere. Det er lidt hårdt, - Fordi man kender mange – godt sammen ikke svært - selvom vi har nogle menhold – Sjovt - Svært nogen gange øvelser der er svære og andre er ikke - Det er bare dejligt at være sammen
med alle de andre.
det er godt at vi har mange kampe
U14;
Oliver
U8; Laura
- Det er sjovt at spille kamp og drible - fordi man får venner - det er en helt

speciel måde at være sammen på, en
god fælles ting
Jesper - U16;
- Spillet i mange år – Fællesskabet Fedt at man kan spille med sine venner
- Dejlig måde at slutte 9. klasse af på
Jacob
–
Old
boys
- Man møder altid glade mennesker
omkring håndbolden – håndbold er lig
med
hyggelig
samvær
På www.tmg-haandbold.dk kan man
altid finde kontaktpersoner og nyheder
*Gælder resten af sæsonen indtil april
2014
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Nyt cykelskolehold i 2014
duer ikke her.
Inga Holm fra MCM bliver den primære turleder, hjulpet af andre fra QMCM og en gang imellem én fra
MCM.
Har du spørgsmål kan du kontakte
Tina
Vestergaard
(tina@medievest.dk) eller Johnny
Odgaard (kasserer@maarslet.com).
Eller bliv tilmeldt vores Facebookgruppe ved at sende mail til Johnny
Odgaard.

Q-MCM vil i det kommende år stå for
en ny cykelskole, så har du lyst til at
cykle sammen med andre kvinder,
nyde de smukke omgivelser og friske
luft i Mårslet og omegn på to hjul, er
dette måske noget for dig?
Planen er, at der cykles en række lørdag formiddage op til sommerferien
og videre efter en sommerferiepause,
hvor man selvfølgelig kan aftale at
tage nogle ture sammen. Turene bliver på forskellige planlagte ruter på
veje, du normalt ikke kommer. Der
lægges vægt på, at det bliver på et
niveau, hvor alle kan være med.
På turene vil der blive øvet cykling i
grupper, hvor man skiftes til at give
læ for vinden. Du vil også få pulsen
op, når vi øver bakketræning og andre
former for intervaltræning. Når du når
slutningen af august, vil du uden problemer kunne cykle mindst 50 km og
måske have lyst til at prøve kræfter
med et rigtigt cykelmotionsløb.
Hvis det er noget for dig, møder du
blot op den 26/4 kl. 9:00 med en cy-

kel, der skal have udvendige gear, da
vi ikke kan håndtere en punktering på
baghjulet. Ellers stilles der ikke de
store krav til din cykel. Men jo lettere
den er desto bedre. Bedstemorcyklen

Træningen ligger lørdage fra
kl. 9 og varer ca. to timer.
Første træning bliver den 26/04 med
start fra Mårslet Hallen

MÅRSLET-bladet MARTS 2014

En forårsdag i april mødte 14 kvinder
og to trænere fra MCM op til første
tur med den nyoprettede cykelskole
under TMG motion. Den første tur på
godt 25 km gik til Blegind, videre til
Stilling og op ad bakken ved søpavilionen ved Stilling sø og hjem til Mårslet via Solbjerg.
De næste 7 lørdage blev der kørt en
bred variation af ruter, hvor længden
gradvis blev øget, så vi inden sommerferien cyklede omkring 75 km.
Onsdagene blev brugt til at cykle træningsturer på egen hånd med dem, der
nu engang havde lyst og tid. Det blev
aftalt i vores Facebookgruppe fra
gang til gang.
Efter sommerferien begyndte lørdagstræningen igen. Inden den store dag
med Tour De Femme, som var målet
for de fleste af cykelskolens deltagere, nåede træningsturerne op på over
100 km. Tour De Femme er på 103
km. Forberedelsen gav pote. Alle 16
deltagere fra cykelskolen gennemførte i flot stil.
Der var 27 tilmeldte i vores Facebook

gruppe. Nogle kom kun ud at cykle
en enkelt gang, nogle slet ikke. Cykelskolen var sidste år langt an på, at
målet var deltagelse i Tour De
Femme. I 2014 har vi et helt anden
grundlag at starte cykelskolen på. Se
andet sted i bladet om den nye cykelskole.
For de let øvede og øvede
Vi fortsætter med cykling for kvinder
i Mårslet. Der er dannet cykkelgruppen Q-MCM, som bliver en kvindeafdeling af MCM(Mårslet cykel Motion)
Sideløbende med cykelskolen 2014
vil gamle og nye deltagere kunne cykle sammen i én af to andre grupper, vi
opretter.
En gruppe, der ønsker at cykle et par
timer eller tre i et ikke alt for heftigt
tempo 40 – 50 km og en gruppe, der
er indstillet på, at det drejer sig om at
få lidt fart og kilometer i cyklen så
man kan nå ca. 50 – 75 km lørdag
formiddag.
Begge grupper kan bruges til at forberede sig på deltagelse i Tour De
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Femme.
Første træningstur, hvor vi lægger
moderat ud, bliver lørdag den 12/4 kl
9 fra Hal-huset.
Målet for de to grupper er deltagelse i
Tour De Femme den 7/9 og eventuelt
Marselis cykelløbet ugen før den
30/08, hvor der er to distancer (50 og
100 km)
Vi regner med at træningen lægges
efter følgende plan: Start med træningen den 12.4. (35 km) sammen med
mellemholdet
Lørdag den 19/4 (40 km). 26/4 (50
km), 3/5 (45 km), 10/5(50 km), 17/5
(55 km), 24/5 (60 km), 31/5 (65 km),
7/6 (70 km), 14/6 (75km), 21/6(80
km), 28/6(90km) - sommerferie, hvor
man holder træningen ved lige selv.
Så velkommen til både gamle cykelskoledeltagere og nye, der vil prøve
kræfter i en af de to ”gamle” grupper.

Q-MCM
Styregruppen.
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Frivillig arbejdskraft tilbydes
På brugsens vegne vil jeg gerne tilbyde nogle af mine ressourcer til det
lokale foreningsliv, hvis der er en forening i Mårslet der kan bruge Uddeleren som en ressourceperson til noget
bestyrelsesarbejde og hvor det giver
mening for undertegnede og SuperBrugsen.
Nu har vi ikke en Handelstandsforening i byen hvor det vil være naturligt for mig at sidde med, men hvis
du/i alligevel mener mine kvalifikationer gennem relationen til SuperBrugsen, kan gavne jeres forening, så
kontakt mig endelig. Alle henvendelser vil blive behandlet seriøst og naturligvis fortroligt hvis ønsket.

Jeg har nu været uddeler i SuperBrugsen Mårslet i over et år og jeg er stadig rigtig glad for mit spændende og
udfordrende job.

Som uddeler i en lokal butik som vores i Mårslet, ser jeg det som en naturlig del af både brugsens og mit eget
formål, at være aktiv lokal.

Med venlig hilsen
Troels
Uddeler
SuperBrugsen Mårslet
Troels.Laursen@superbrugsen.dk
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Er på torvet igen.
Foråret er formentlig lige om hjørnet
og vejret bliver mere cykelvenligt på
ny.
Det betyder også, at Cykeldoktoren
kommer frem fra sit vinterhi og er
klar til at tage imod syge og halv dårlige cykler.

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

Første gang vil være tirsdag d. 8. april
og herefter hver tirsdag kl. 14,30 –
17,30. Ligesom sidste år vil jeg være
at finde på parkeringspladsen ved
Brugsen.
Kom forbi og få en snak, om hvad jeg
kan gøre for dig og din cykel. Husk
også, at jeg har nye cykler, bl.a. Cube,
Principia, Centurion og Nishiki, diverse udstyr, og tøj, samt stort set alt i
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reservedele.
Du kan altid ringe på 22247393 hvis
din cykel har svært ved at komme til
Cykeldoktoren, så kommer Cykeldoktoren til dig og klare problemet
hjemme på din adresse.
Med Venlig Hilsen og god vedvind
fra Cykeldoktoren v/Mikael Nymann
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Lad det summe i Mårslet
og hent stort udbytte af dine frugttræer og -buske
Bier er helt afgørende for, om din
have giver store æbler, jordbær og
solbær til sommer! Hvis ikke dine
træer og buske i haven bliver bestøvet, får du et ringe udbytte!
Honningbier er smarte, de flyver kun
så langt, som der er nødvendigt for
deres overlevelse, så er dine træer
mere en 2 km fra et bistade, så får du
dårlig bestøvning.
Der mangler bier i Mårslet til bestøvningen, og hvis du har bier i din have,
får du som ekstra belønning den dejligste honning. Prøv den nyslynget på
dine jordbær.
Et bistades ca. 50.000 beboere kan
naturligvis bestøve meget andet end
lige dine træer og blomster. De er
også til glæde for dine naboer, og
først og fremmest er de til gavn for
bestøvning i det hele taget. Værdien
af biernes bestøvningsarbejde overstiger langt værdien af den honning, der
høstes fra dem.
Moesgaard Biselskab for holistisk
biavl er med sine to år på bagen en af
de nyeste foreninger i området. Der er
stor interesse for biavl i disse år, og i
skrivende stund optages medlem nr.
100 i foreningen. Og der er rigelig
plads til og brug for mange flere biavlere. Mange medlemmer kan berette
om deres første oplevelser med bier,
som næsten altid fandt sted hos deres
bedstefar. Der er en hel del bedstefædre blandt medlemmerne, men der
er også mange bedstemødre og rigtigt
mange medlemmer af begge køn
langt under bedsteforældrealderen,
kort sagt er det en meget blandet skare.
Foreningen gør et stort arbejde for at
hjælpe nye biavlere godt i gang, samtidig med at der er indholdsrige møder for alle medlemmer hver anden
uge gennem hele sæsonen (april –
september). Mandag den 10. marts er
den første af fire kursusaftener for
begyndere i år. Har du – og eventuelt
din nabo – lyst til at være med, så

tilmeld dig kurset på tlf. 26296775.
På
foreningens
hjemmeside,
www.moesbi.dk, kan du se, hvad kur-

set indeholder.
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Skolerne i 200 år
I år fejrer vi 1800-tals festival, men
samtidig er det også præcis 200 år
siden at Kong Frederik VI underskrev
en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn.
Dette skal også markeres her.
Siden 1814 har alle børn i Mårslet
Sogn haft ret og pligt til at blive undervist. Der var dog også skole i Mårslet før den tid, men kun for dem, der
kunne og ville betale for det. Før
1814 var skoleholderen ansat af baronen på Vilhelmsborg.
Fra 1814 var der skole i Mårslet og
Hørret. Siden kom skolerne i Langballe og Testrup til. Skolen i Testrup
var dog en friskole og ikke en kommunal skole. I dag er der som bekendt
kun én stor skole i Mårslet.
I Egnsarkivet vil vi fortsat gerne indsamle og bevare skolebilleder, elevog lærererindringer og andet materiale vedrørende skolerne i sognet.
Herunder ses et udvalg af billeder af
skolebygningerne. Vi er meget interesseret i, om der findes et ældre billede af den gamle skolebygning i
Mårslet, det nuværende Borgerhus.
Hørret Skole ca. 1912. Hørret Byvej
15. Skole fra 1903-1949. Før 1903
var skolen på Hørret Byvej 27. På
mælkevognen ses Michael Bang.
Langballe Skole ca. 1910. Skole fra
1885-1969. Eksisterer ikke længere,

men var placeret ved Oddervej/
Langballe Bakken. Før 1885 var der i
nogle år en privatskole i et af Moesgårdhusene langs Oddervej. I haven
ses lærerfamilien Stenshøj.
Testrup Friskole ca. 1910. Testrupvej 119. Der var friskole i Testrup ca.
1870-1927. Selvom det var en friskole, blev den benyttet af hele Testrup
og nærmeste opland. I de første og
sidste år foregik undervisningen på
gården Enggård i Testrup.
Mårslet gamle Skole ca. 1930. Banevej 2. Skole fra 1885-1930. Før 1885
var der en stråtækt skole på samme
sted. Bygningen fungerer i dag som
Borgerhus.
Mårslet Skole 1931. Testrupvej 4.
Opført 1931 og siden udvidet mange

gange.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Mårslet Egnsarkiv
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MÅRSLET VANDVÆRK
a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10.
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12.
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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