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Forår, lys, sol, sommer og naturen
Vi går en dejlig tid i møde med mange flere lyse timer og meget mere udeliv. I diverse
medier kan vi læse, at det er rigtig godt for vores sundhed, både den mentale og fysiske.
Men nu er det jo ikke sådan, at hverken kulden eller mørket holder mårsletterne tilbage
for motionsoplevelser, hverken ude eller inde. Året rundt møder du overalt aktive personer, der går, løber og cykler i naturen eller er aktive i motionscentre, i hallen eller på
idrætsanlægget.
Initiativgruppen bag aktiviteten Hold-Mårslet-Ren vil gerne ”bruge” dig i 2 timer, hvor
du får god motion og bevægelse, men samtidig giver du en hånd med rengøringen af vejkanter og grøfter langs vore fælles indfaldsveje og andre fællesområder i byen. Det er 16.
år, at vi gennemfører aktiviteten, og hver gang har vi været mellem 25 og 60 deltagere.
Deltagerne hygger sig med andre mårslettere og der er altid smil på læben. Vi får en masse opmuntrende bemærkninger og ros fra forbipasserende. Der er ganske enkelt grobund
for den gode energi. Det er en fornøjelse at opleve den entusiasme og ildhu, folk går til
skidtet med! Børnene og de unge mennesker ikke mindst. De kan nå langt ind i buskene
med en gribetang for at fange en plasticpose, eller hvad de nu finder, som skal i skraldespanden. ”Se far, hvad jeg har fundet”, råber Frida og Oskar siger ”Den her lakridspose
hører da ikke til her i naturen, vel mor”. De yngre blandt vore børn og børnebørn har lært,
at vi ikke griser i naturen og en del af æren herfor, sender vi videre til børnehaver og skolen. Tak for det.
Hvordan ser det så ud blandt os voksne? Vi må konstatere, at der fortsat er behov for at
samle affald, så nogle forsømmer sig altså stadigvæk og smider affald i naturen i stedet
for i skraldespanden. Men hvem er så synderne? Vi tror ikke, at motionisterne, løberne
og cyklisterne smider affald i naturen. De nyder at bevæge sig i naturen og helst i ren natur. I mange tilfælde dømmer vore iagttagelser en del bilister! Og selvfølgelig ikke nær
alle, det er klart.

Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
Men vi ser nogle bilister rulle vinduet ned og ud kommer: Cigaretskod, tomme cigaretforfatteren og eller indsenderen.
pakker, øl- og sodavandsdåser, Mac Donalds indpakningspapir, spritflasker (vodka) m.v.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indleveret og offentliggjort stof. Det undrer os meget, hvad der får folk til at bruge naturen som losseplads. Det ser ikke
godt ud, uanset hvilke øjne der ser. Det er da også vores opfattelse, at alle efterhånden har
Deadline er den 10. i måneden for stof til hørt om, hvor lang en nedbrydningstid, de forskellige former for affald har. Ellers skal de
i hvert fald lytte til deres børn, for de har lært om det i skolen.
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: EJ Offset
Højvænget 5
8330 Beder
Tlf. 86 93 66 33

I øvrigt kan vi anbefale alle bilister at have en affaldspose i bilen. For der opstår ofte
”affald” i bilen. Vi er jo forbrugere og sandt at sige, så kører vi ikke langt på literen, inden vi skal spise eller drikke!
Nu kommer der ikke flere løftede pegefingre i denne artikel, for vi er såmænd nogle meget glade og positive mennesker, der holder utrolig meget af Mårslet og dens omegn. Vi
elsker naturen omkring os og glæder os til at se dig på søndag, den 27. april 10.00 på byens torv.
På gensyn og bedste hilsner fra
Initiativtagerne til Hold-Mårslet-Ren
Emma Søe, Marianne Rasmussen og Jørgen Brandt Andersen

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget
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Stort og småt fra Fællesrådet
Borgerinddragelse diskuteret på repræsentantskabsmødet
På fællesrådets repræsentantskabsmøde 25. februar var der bred enighed
om at forretningsudvalget (FU) skal
arbejde for en stærk borgerinddragelse ved udformningen af den kommende helhedsplan for Mårslet.
Flere deltagere talte for at FU skal gå
i offensiven i forhold til kommunen
og arbejde for at helhedsplanen virkelig kommer til at omfatte alle aspekter
af byens fremtidige udvikling.
FU's formand John Engelbrechtsen

lovede at tage de mange ideer og forslag med i FU's opfølgning på repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabet godkendte beretning, regnskab og budget enstemmigt.
Brugsuddeler suppleant i FU
Ved repræsentantskabets valg til FU
var der ingen kandidater ud over tre
de nuværende FU-medlemmer der var
på valg. Alle tre blev dermed valgt for
to år mere.
Af de to suppleanter ønskede Anette
Poulsen ikke at genopstille, efter hun

MÅRSLET FÆLLESRÅD
ved kommunevalget blev valgt ind i
byrådet for Socialdemokraterne.
I stedet blev Troels Laursen nyvalgt
som sekretær. Han er kendt i Mårslet
som den nye uddeler i SuperBrugsen..

Fællesrådets Forretningsudvalg (FU)
har konstitueret sig for det næste år ved FU – mødet den 11. marts 2014
Konstituering ifølge vedtægterne er
foretaget og det nye Forretningsudvalg for Mårslet Fællesråd ser således
ud.

FU’s forretningsorden for 2014
Den hidtidige forretningsorden er
gældende, som den kan læses på fællesrådets hjemmeside.

•
•
•

Nedsættelse af udvalg og grupper
Foreningernes Dag udvalg: Margrethe Bogner, Jens Thomsen Troels
Laursen og Sven Voxtorp
Projekt-udvalg: Poul H. Poulsen og
ad hoc medlemmer.
Trafik-udvalg: John Engelbrechtsen,
Lars Munk, Jens Thomsen og Margrethe Bogner.
Børn og Unge-udvalg: Lars Munk
og Sven Voxtorp
Miljø-udvalg: Sven Voxtorp

•
•

•

Formand: John Engelbrechtsen
Næstformand: Jens Thomsen
Kasserer: Lars P. Nielsen
(Meddelt fuldmagt)
Sekretær: Per Henrik Hansen
Menige medlemmer:
Margrethe Bogner, Lars Munk
og Poul H. Poulsen
Suppleanter: Sven Voxtorp og
Troels Laursen, idet Anette Poulsen blev valgt til Byrådet

Sti-udvalg: Poul H. Poulsen og Sven
Voxtorp samt Søren Rosenkrantz Riber
Flagalle-udvalg: Lars P. Nielsen
Byfest-udvalg: Lars P. Nielsen og
John Johansen
Web-gruppe: Kurt Søe, Hans Ole
Kaae med flere
Mårslet-Bladet: Ansvarshavende o.f.
Presseloven og fungerende redaktør,
John Engelbrechtsen, i redaktørgruppen er også Hanne Salling Jensen og
Poul Erik Jensen. Annonce/økonomi direktør er Lars P. Nielsen.
Hold Mårslet Ren dagen: Jørgen
Brandt Andersen organiserer dagen.
FU- sekretær fg.

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Referat fra repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd
Tirsdag 25. februar 2014, i Mårslet Borgerhus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af stemmeberettigede
repræsentanter samt valg af to stemmetællere
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år
5. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
8. Valg til forretningsudvalget
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant10. Eventuelt
Pkt. 1. Valg af dirigent. Kurt Kirkedal Laursen valgt.
Pkt. 2. Valg af referent. Per Henrik
Hansen valgt
Pkt. 3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg
af to stemmetællere. Forretningsudvalget (FU) foreslog at Boligkontorets afdeling 71 blev godkendt som
nyt medlem. Vedtaget uden indsigelser.
Repræsentanter for 25 medlemsgrupper til stede.
Per Enevoldsen og Søren Rosenkrantz Riber valgt som stemmetællere.
Pkt. 4. Aflæggelse af beretning om
fællesrådets virke i det forløbne år.
FU-formand John Engelbrechtsen
fremlagde mundtligt første del af den
skriftlige beretning, der i sin helhed
kan læses på maarslet.net.
Af årets aktiviteter fremhævede John
blandt andet:
FU har foreslået kommunen at der i
forbindelse med den kommende
helhedsplan for Mårslet skal arbejdes med nye former for borgerinddragelse. Der er sået nogle tanker

hos politikere og embedsmænd og
forhåbentlig kan vi senere høste
konkrete resultater.
Planlægningen af Beder-Beringvejen
er blevet forsinket, men nu forventes VVM-redegørelse med vurdering af tre forslag til linjeføring at
komme i offentlig høring primo/
medio 2014. Det store spørgsmål
er stadig hvorledes politikerne vil
prioritere projektet og finde finansiering til det. Det er et dyrt projekt, lige godt 640 mio. kr. er det
seneste skøn vi har fået oplyst.
Trafikstyrelsen har betegnet perronovergangen ved Mårslet Station
som en af de seks farligste i landet. FU har overfor kommunen og
Midtjyske Jernbaner presset på for
at få øget sikkerhed, men der har
manglet penge til en forbedring.
Seneste nyt er at der arbejdes på
projektering af en løsning.
I vore ønsker til Aarhus kommunes
Anlægsprogram for 2014 handler
de to højst prioriterede projekter
om sikring af skoleveje. Det drejer
sig om forlængelse af 40 km. zonen på Hørretvej samt anlæggelse
af sti langs banen bag om Mølleparken.
Trafikvagternes initiativ med at få
genetableret fodgængerfeltet i
midtbyen støtter vi selvfølgelig
også op om. Der er desværre ikke
noget positivt nyt i sagen.
Spildevandsplanen har været i høring,
og vi har indsendt et svar hvor vi
anførte at vi gerne vil tages med
på råd inden planerne for Mårslet
realiseres. Som det ser ud nu, bliver der etableret separering i ’det
gamle Mårslet’ syd for Giberåen i
sommerferieperioden i 2014. Det
bliver et omfattende ledningsarbejde, hvor Tandervej afspærres i
en periode på ca. fire uger. Der vil
blive afholdt et borgermøde, hvor
Aarhus Vand vil redegøre for planen og stille sig til rådighed for
spørgsmål.
Efter den mundtlige beretning spurgte
Søren
Rosenkrantz
Riber
(Langballevænget) om man kan for-

bedre bumpene på Tandervej, når vejen alligevel skal graves op i forbindelse med spildevandsplanen. Det
mente John godt, at man kan.
Søren fremhævede også behovet for
at få mere sikre forhold hvor skolebørn og andre fodgængere krydser
Hørretvej ved jernbaneoverskæringen. Han spurgte i den forbindelse
om der er eller vil blive lavet en undersøgelse af effekten af de nye lysende skilte ved den gamle kiosk på
Tandervej, som trafikvagterne på stedet tænder og slukker hver morgen.
Per Henrik Hansen – som er med i
trafikvagtsgruppen - oplyste at der
ham bekendt ikke er planlagt sådan
en undersøgelse.
Ivan Dybvad (Venstre) roste FU for
sammen med de andre fællesråd i
Aarhus Syd at have presset på for at
få en afklaring af Beder-Beringvejens
linjeføring. Der er brug for en snarlig
beslutning om både linjeføring og
vejens type – om det skal være en
lokal vej eller hænge sammen med en
eventuel kommende Kattegatforbindelse. Det er nødvendigt at BB-vejen
bliver bygget før den planlagte nye by
ved Malling, understregede Ivan.
John oplyste, at fællesrådene i Aarhus
Syd skal have møde med Teknik og
Miljøudvalget om netop BB-vejen når
det kommende anlægsprogram behandles. Han var enig med Ivan i at
Ny Malling ikke må bygges uden BBvejen er på plads først, men at der er
behov for BB-vejen uanset om og
hvornår Ny Malling bygges.
Ivan frygtede at kommunen vil sætte
gang i byggeriet af Ny Malling før
infrastrukturen er på plads.
Sven Voxtorp (FU) påpegede at en
eventuel ny jernbanelinje til Aarhus
gennem Ravnholt-Tiset området vil
kunne komplicere planlægningen af
BB-vejen.
Torben Lock Hansen (Præsteengen)
mente at der (fortsættes næste side)
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bliver kørt urimeligt stærkt på strækningen mellem den nordlige rundkørsel i Mårslet og jernbaneoverskæringen, og spurgte om der er planer om
at indføre 40 km begrænsning på
Hørretvej.
John svarede, at FU arbejder for at få
den nuværende 40 km zone udvidet
til Præstegårdens udmunding i Hørretvej.
Anne-Mette Bjørn (Langballe) spurgte om der er planer om at asfaltere
stien mellem Mårslet og Langballe.
Det nuværende grusunderlag bliver
ødelagt af rideheste.
John sagde at han ikke har hørt om
planer om asfaltering. Men FU kan
kontakte Vilhelmsborg og henstille at
stien ikke bliver brugt til ridning.
Derefter blev beretningen godkendt
uden afstemning.
Pkt. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer Lars P. Nielsen fremlagde fællesrådets regnskab for 2013. Det viste
indtægter på i alt 64.601 kr. og udgifter på 120.145. Af udgifterne skyldtes
de 50.000 kr. at repræsentantskabet i
2013 besluttede at støtte Multihuset
med dette beløb. Desuden havde det
været nødvendigt at indkøbe flagstænger for 15.938 kr. hvilket der ikke var budgetteret med. Dermed blev
årets resultat et underskud på 55.544
kr. Ved årsskiftet var egenkapitalen
52.470 kr.
Fællesrådets regnskab blev godkendt
uden kommentarer.
Derefter fremlagde Lars MårsletBladets regnskab for 2013. Det viste
en omsætning på 309.577 kr., et overskud på 40.479 kr. og en egenkapital
ultimo på 188.727 kr.
Klaus Holm spurgte om der var planer for hvad man vil gøre med distributionen hvis den nuværende omdeler
på et tidspunkt vælger at stoppe?
John svarede at han kender til flere
personer, som i så fald vil være interesserede i at overtage opgaven.
Hans Jørgen Jørgensen
(Gyldenkronevej) roste bladets regnskab for at fremvise et flot overskud.
Derefter blev bladets regnskab godkendt uden afstemning.
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Pkt. 6. Godkendelse af budget og
fastsættelse af indmeldelsesgebyr
og kontingent. Lars P. gennemgik
FU’s forslag til budgetter. For fællesrådet budgetteres med uændret kontingent, fortsat 0 kr. i indmeldelsesgebyr og et resultat på 0 kr.
Bladets budget opererer med et resultat på 17.000 kr.
Begge budgetter vedtaget uden kommentarer.
Pkt. 7. Indkomne forslag, herunder
forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år.
Ingen forslag var sendt ind.
Poul H. Poulsen fremlagde FU’s forslag til arbejdsprogram for 2014. Forslaget indeholder blandt andet:
Borgerinddragelse og samarbejde
med Aarhus Kommune omkring
en helhedsplan for Mårslets udvikling.
Fortsat arbejde for bedre trafikforhold
lokalt, bedre offentlig trafik og
kampagner til gavn for de svage
trafikanter.
Arbejde for anlæg af flere etaper
trampestier og vedligeholdelse af
de nuværende.
Vedligeholdelse og nye anvendelser
af grønne områder.
Skaffe grundlag for multihal.
Arrangementer: Nytårsluntning, Hold
Ren Dag, Byfest, Juletræstænding.
Andet: Flagalle, udvidelse af stinettet,
nye rekreative tilbud i naturen,
hus til De Blå Spejdere, information på web og i blad samt udvikling af samme, prisuddeling
til lokale forenings-initiativer.
Poul omtalte også et teleselskabs plan
om at sætte en ny mast op ved stationen. Sådan en kan blive pænere ved
at blive camoufleret som flagstang,
og hvis naboerne til stationen ønsker
det, vil FU støtte en henvendelse til
kommunen
om
flagstangscamouflage.
Ivan Dybvad talte for at den højst
prioriterede opgave for FU bør være
fremme af og inddragelse af borgerne
i
beslutningerne
om
BederBeringvejen og helhedsplan for Mårslet.
Søren Rosenkrantz Riber støttede

Ivans kommentar og foreslog at det
kommende store kloak-arbejde, modernisering af gadebelysning og andre
tiltag inddrages og koordineres med
arbejdet med helhedsplan.
Dette affødte flere indlæg om helhedsplan og borgerinddragelse, hvor
behovet for begge dele blev understreget. Bl.a. spurgte Jan Roer
(Frøkærparken) om fællesrådet vil
udarbejde forslag til en helhedsplan,
hvortil John Engelbrechtsen svarede,
at det var en tanke værd.
Derpå støttede adskillige talere tanken om at fællesrådet skal være i offensiven overfor kommunen i forhold
til helhedsplan, og det blev foreslået
at arrangere en workshop for at diskutere hvad vi kan spille ud med fra
Mårslets side.
Det blev også foreslået at arbejdet
med helhedsplanen bliver præsenteret
for byens borgere i forbindelse med
sommerens byfest, og at SuperBrugsen laver en debatvæg om sagen i den
gamle bankbygning.
John takkede for det store engagement og de mange konstruktive forslag og lovede at de vil blive taget op
i FU’s opfølgning på repræsentantskabsmødet.
Pkt. 8. Valg til forretningsudvalget.
Genvalg uden modkandidater til de
tre FU-medlemmer der var på valg:
Jens Thomsen, Lars P. Nielsen og
Margrethe Bogner.
Valg af suppleanter: Anette Poulsen
ønskede ikke genvalg. Nyvalg af Troels Laursen og genvalg af Sven Voxtorp.
Pkt. 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant-. Revisor Finn Jacobsen ikke på valg. Henning Hansen
valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 10. Eventuelt. Kurt Kirkedal
Laursen opfordrede til deltagelse i
folkemøde om Multihuset, på Mårslet
Skole lørdag 8. marts.
Mårslet 6. marts 2014
Kurt Kirkedal Laursen, dirigent
Per Henrik Hansen, referent.
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Hold Mårslet Ren
27. april 2014 gør vi igen Mårslet renere at bo i
Søndag, den 27. april kl. 10.00 starter
vi med rundstykker, sponseret af byens bager.
Alle vil naturligvis gerne bo i et pænt
og rent område. Derfor gentager vi
traditionen og det gør Danmarks Naturfredningsforening heldigvis også,
så hele Danmark har fokus på affald
og bedre miljø denne dag. Det gør
faktisk også det hele meget sjovere og
hyggeligere, sådan at være en del af et
kæmpeprojekt på landsplan.
Vi plejer at være mange mårslettere omkring 40 personer i alle aldre. Har
du ikke deltaget før, så møder du bare
op på byens torv, mellem Superbrug-

sen og Bageren. Du er garanteret
samvær med hyggelige mennesker og
vil være med til at gøre en forskel til
fordel for Mårslet.
Efter en kort instruktion, hvor vort
nære lokalområde deles op, kan du
selv bestemme, hvor du vil lægge din
indsats. Vi har store gennemsigtige
affaldsposer og trafikveste til alle,
men tag selv handsker med.
I øvrigt henviser vi til
www.renbyaarhus.dk Det er en inspirerende og positiv hjemmeside,
hvor to aktive personer fra 8320området giver en række gode ideer
med
selvoplevede
eksempler.

www.renbyaarhus.dk er et fantastisk projekt, som støtter lokale initiativer, som vores her i Mårslet. I år har
vi formentlig gribetænger til alle deltagere, taget være projektet.
Efter endt affaldsindsamling - dog
senest kl. 11.45 – mødes vi igen og
slutter af øl og vand, sponseret af Superbrugsen. Har du spørgsmål inden
da, er du altid velkommen til at ringe
til Jørgen Brandt 2979 0264.
På gensyn på byens torv, søndag,
den 27. April kl. 10.00.
initiativtagerne til Hold-Mårslet-Ren

Husk sidste frist for indlevering af stof, annoncer og rettelse af annoncer er d. 10. i måneden
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Ekskluderet fra TMG fitness – En fair beslutning?
Vi Pelle Rohde Petersen og Benjamin
Lange befinder os i den uheldige situation, at vi er blevet ekskluderet fra
Mårslet fitnesscenter. Det på et
grundlag, som vi finder ekstremt
tyndt og uretfærdigt. Vi blev ekskluderet på et møde torsdag d. 16 januar
19:30. Det er blevet udmeldt fra bestyrelsen, at det er VORES ønske,
IKKE at fortælle om episoden. For at
gøre det 100% klart, har det ALDRIG
været Benjamins eller mit ønske, IKKE at fortælle om hændelsen. Da der
ingen udmeldelse har været fra bestyrelsens side, har det desværre eskaleret til uheldig rygtedannelse. Vi vil
derfor gøre vores bedste for at forklare denne meget uheldige situation. På
mødet, blev vi fortalt at vi fra dags
dato ikke længere var velkomne i
centeret. Beslutningen var taget. Vi
spurgte naturligvis hvorfor.
Grundende var: Øvrige medlemmer
følte sig utrygge bla. pga. vores størrelse, vi havde optaget videofilm (på
trods af der i reglementet står man
ikke må bruge mobil), en instruktør
turde ikke komme i centeret når vi var
der, Benjamin havde som instruktør
misset 2 vagter samt nægtet at tage
en ”intro” og vi ”efter gentagne samtaler og advarsler” ikke har ændret
træningsform.
Alle de kritikpunkter/anklager der er
væltet ned over os er så utroligt tynde

og flere direkte usande eller misforståede og i bedste fald søgte at det må
have krævet en del tilløb at have taget
beslutningen.
-Eksempelvis findes ”gentagne samtaler og advarsler” IKKE.
-Et andet eksempel ”optaget videofilm (på trods af at der i reglementet
står man ikke må bruge mobil) Jeg
sidder inde med et billede, af et bestyrelsesmedlem som har taget et fotografi af ham selv i centeret. Dette billede er jeg stødt på, på det offentlige
forum facebook. I baggrunden af billedet, finder man minsandten en klient i centeret – gad vide om personen
gik med til det?
- Et tredje eksempel, i TMG’s vedtægter står der skrevet sort på hvidt i
§3, stk. 7 ”Beslutning om afvisning
eller eksklusion, der agtes truffet som
følge af andet end kontigentrestance,
kan først træffes EFTER at pågældende har haft lejlighed til at ytre sig
overfor afdelingsbestyrelsen. Beslutningen skal meddeles i skriftlig og
konkret form.”
Vi fik IKKE muligheden for at ytre
os, ligeledes blev vi NÆGTET på
mødet, at få tilsendt en skriftlig begrundelse, selvom jeg påpegede det.
Det blev mødt med, ”ikke høre tale
om”
Der er tonsvis af flere eksempler,

men nok for nu.
Kritikpunkterne er useriøse, sladderagtige og ansvarsforflygtige. ”Nogen
har sagt at”…
I taler om mangfoldighed. Det store
fællestema i Danmark er inklusion.
Vi rummer hinanden og får de forskellige tilgangsvinkler og læringsstile til at forenes og trives side om side.
Det er dansk politik og også helt i
tråd med en forenings ånd. Derfor er
det fuldstændig uhørt at et center, der
burde rumme bredden af de udøvere/
beboere i Mårslet, der gerne vil komme ligger ud med at stå inde for eksklusion.
Vi er begge blevet urimeligt behandlet og kommer til at fremstå som uroskabere og grove typer, hvilket vi på
ingen måde er. Det er fordomme af
groveste karakter. Selv til mødet
(første gang jeg stiftede bekendtskab
med en repræsentant fra bestyrelsen)
udtalte han, at hans familie var nervøs
over, at han skulle deltage i dette møde. Dette underbygger om noget
hvordan, vi er blevet markeret som
deciderede kriminelle. Jeg er flov
over, det er nødvendigt, at gribe til
pennen, men denne eksklusion er så
fortvivlende urimelig. Alle med evt.
spørgsmål mm. er meget velkomne til
at kontakte mig på,
Pelle_rohde@hotmail.com.
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Svar på kritik:
På vegne af den nu afgåede bestyrelse,
som stod bag eksklusionen af 1 instruktør/ medlem & 1 medlem i januar 2014,
vil jeg ikke gå i grundig diskussion med
ovenstående kritiske indlæg. Af flere
grunde: Dels mener vi nu som dengang,
at baggrunden for en eksklusion er en sag
alene med ekskluderede og bestyrelse
uanset om de ønsker en offentlig diskussion. Vi mener ikke, at det kommer offentligheden ved, men alene bygger på
tilliden til en bestyrelses beslutningsret
og –evne. Dels ønsker vi ikke at kom-

mentere den i sagens natur forudrettede/
vrede/frustrerede parts voldsomt formulerede anklager og kritik, der set med vores
øjne alene fremfører en ensidig udgave af
forløb og beslutningsgrundlag. Blot ét
eksempel: Bestyrelsen har aldrig hævdet,
at det er de to personer ønske ikke at fortælle om episoden. På mødet i januar
nævnte vi blot, at vi ville bede dem tænke
sig om, da det ikke nødvendigvis ville
være til deres fordel at gå offensivt ud i
offentligheden. Derfor må vi gentage det
vi har sagt flere gange som svar på Face-

book eller ved TMG Motions generalforsamling: Vi ønsker ikke at køre en offentlig begrundelse eller diskussion af eksklusionen, ikke af fortrydelse eller frygt,
men fordi eksklusioner sådan set ikke
kommer andre end parterne ved. Opstår
der myter om årsager, må rygterne leve
deres usandfærdige liv.
På vegne af den tidligere bestyrelse for
TMG Motion, ex-formand Steen Bille

Kendt Tranbjerg borger ny formand
for kunstgruppen Stiplet
Tranbjerg. Hun har nu overtaget posten som formand for kunstgruppen
Stiplet.
Else er oprindelig billedkunstner, men
de seneste år har hun arbejdet med
ovnformet glas i sit eget værksted i
Damvænget. Her underviser hun også
og holder kurser.
Det seneste Else arbejder med er den
smukke og svære Tiffany glaskunst.
Else siger: ”Mit indgang til kunsten
er det skæve og fantasifulde. Det er
vigtigt for mig at man bliver glad ved
at se mine værker”

Else Knudsen er et kendt ansigt i

Kunstgruppen Stiplet er startet i Mårslet for mere end 25 år siden.
Den har 20 udøvende kunstnere som
medlemmer, hver med deres eget ud-

tryk og særpræg.
Elses glaskunst kan ses i påsken på
Testrup Højskole, hvor hun udstiller
med flere fra gruppen.
Der indbydes til fernisering søndag d.
20. april kl. 11 til 12.
Udstillingen er åben d. 20. og 21. fra
kl. 11 til 17.
Årets tema er LYS OG SKYGGE, og
publikum bliver inviteret med til at
lave deres egen skygge på papir, som
man kan tage med hjem.
Og så er der kaffe og hjemmebag i
cafeen.
Med hilsen fra
Ansvarlig for udstillingen
Bente Rind

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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Generalforsamling
i Mårslet og Omegns Brugsforening
Tirsdag d. 8. april kl. 19.00-22.00 i Bankbygningen ved SuperBrugsen
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

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. På valg er Anne-Mette Bay Bjørn, Per
Enevoldsen og Poul Granslev. Anette Poulsen udtræder af bestyrelsen.
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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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2014
Den traditionsrige prisuddeling ”Årets
Mårslet Borger” pinselørdag på Butikstorvet i Mårslet med Mårslet og
Omegns Brugsforening (i daglig tale
SuperBrugsen Mårslet) som sponsor.

de seneste års prismodtagere samt en
repræsentant fra bestyrelse i Mårslet
og Omegns Brugsforening.

Vedkommende skal i særlig grad have
gjort sig gældende med en aktiv,
ulønnet indsats for byen, en forening,
klub eller andet til glæde for børn,
unge eller ældre. Udvælgelsen blandt
de indstillede (kun nye nominerede
medtages) foretages af en komite med

* Kurt Kirkedal Laursen, modtager af
prisen i 2012
* Trafikvagterne ved Mårslet Skole,
modtager af prisen i 2013
* Poul Granslev, bestyrelsesmedlem i
Mårslet og Omegns Brugsforening.

Kåringen finder sted Pinselørdag den
7. juni 2014 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet.

Komiteen består i år af:
Begrundede indstillinger sendes eller
indleveres til:
Uddeler Troels Laursen, SuperBrugsen, Hørretvej 12, 8320 Mårslet.
Evt. til E-mail adr.:
Troels.Laursen@superBrugsen.dk
senest den 31. maj 2014.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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AKTIVITETER I MARTS 2014
OBS! ’MormorMad’ arrangement den 12. marts kl. 17.00-19.00!! Alle er velkomne!
Onsdag d. 2. april kl. 14.00:
Gudstjeneste

Kl. 13.30-14.00: Brugerrådet er vært ved kaffe og kage
i caféen.

Lokalcenterdag den 3. april:
Kl. 10.30-11.15: Oplæg om at være tæt på en person
med demens.

Fredag d. 11. april kl.14.00:
Syng med Josser Herold

Kl. 11.30: Buffet i caféen.
Pris: 60 kr.
Kl. 12.30-15.00 Diverse boder
Hils på Brugerråd og Beboer/pårørenderåd.
Information om det frivillige arbejde ved Kildevang.
Hold kroppen i gang - information om sekvenstræning.
Åbent hus i Netcaféen
Forebyggende hjemmebesøg
Åbent i Sundhedsklinikken.
Åbent hus i to ældreboliger og en plejebolig
Åbent hus i Genbrugsen – alt til halv pris!
Prøv et spil billard
Seniorland – hjælpemidler der gør hverdagen
lettere.

Søndag d. 13. april kl. 14.00:
Banko
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl.
15.00 -17.00 Henvendelse om Genbrugsen til:
Karen Kristensen 86 29 04 47
Villy Pedersen 40 31 24 45
Henry Lander 86 29 14 82
Sundhedsklinikkens åbningstid:
Torsdag kl. 9.00-14.00, men kun
efter aftale mellem kl. 13-14.
Tlf.tid på åbningsdagen mellem kl. 88.00-9.00.
Tlf: 8713 4432

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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Mårslet Frimærke- og Møntklub. 40 år
I maj måned 1974 stiftede en lille
kreds af mårsletborgere Mårslet Frimærke- og Møntklub.
De første mange år holdt klubben møder i Mårslet Borgerhus en gang hver
2. uge.
Deltagerkredsen var dengang ikke
prangende. Der var sjældent over 10
til stede på hver mødeaften.
Klubben er i dag så livskraftig som
nogensinde. Den tæller 50 medlemmer. Mødelokalet er nu forlagt til
Lokalcenter Kildevang. Der afholdes
i dag møde hver tirsdag i tidsrummet
18.45 – ca. 21.30, og der deltager
normalt 25-30 medlemmer hver gang.
Klubben orienterer om sine aktiviteter
på en åben hjemmeside:

www.maarfrim.dk
Den 29. april 2014 – på 40-års jubilæumsdagen – afholder klubben en mindre
udstilling i Brugsens nye lokale (den
gamle bank) på Butikstorvet
i tidsrummet 14 – 17.
Her vil der være udstillet nogle af
medlemmernes frimærke- og postkortsamlinger, ligesom der vil være
repræsentanter til stede fra bestyrelsen af klubben.
Klubben byder tillige på en forfriskning.
De 50 første besøgende børn får en
lille frimærkegave.

vurderet materiale, man måtte have i
sine gemmer.
Klubben er karakteriset ved et godt
sammenhold omkring den fælles hobby. Og der kan prales med et af
byens absolut laveste kontingenter:
100,- kr. pr. år.
Alle er velkomne på en mødeaften,
hvor man kan få lejlighed til at orientere sig og finde ud af, om det er
sagen. Første mødeaften i efterårssæsonen vil være den 2. september
2014, kl. 18.45 på lokalcenter
Kildevang i Mårslet.
Vel mødt i det gamle banklokale den
29. april 2014 i tidsrummet 14-17
Bestyrelsen

Der er endvidere mulighed for at få
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Club7UP afholder 7. klasses fest

Fredag den 28. februar afholdt UngIMårslets 7. klasses klub, Club7UP,
fest for hele 7. årgang på Mårslet
Skole. Festen foregik i festlokalerne i
skolens kælder og varede fra klokken
19.30-23.00.
Som altid dukkede de første gæster
op, næsten en halv time inden festen
faktisk startede. Folk var feststemte
og festklædte og der var faktisk gang
i festen fra start til slut.

Når der normalvis er fest for 7. klasserne er der hyret dj’s ind udefra, til
at sørge for musikken. Det var ikke
tilfældet denne gang. Joachim Sonne
og Birk Hesselund, som begge er
medlemmer i Club7UP, havde indvilliget i at være dj’s. De har øvet sig på
klubbens dj-udstyr det sidste stykke
tid, og er faktisk blevet så gode, at
dansegulvet var fyldt hele aftenen.
Det er ikke nødvendigvis en selvfølge

til en 7. klasses fest. De er i hvert fald
et sikkert valg som dj’s til vores næste fest.
Bag baren havde vi voksne i
Club7UP allieret os med to drenge fra
8. klasse, som var medlemmer i klubben sidste år. Jeppe Bojsen og Emil
Dorph var ligesom de to dj’s klædt i
hvide skjorter, og de styrede baren
med ligeså hård hånd, som musikken
blev. Vi skylder Emil og Jeppe en
stor tak, for selvom de også havde en
god aften, var fornøjelsen på vores
side.
Festen var en ubetinget succes på alle
parametre. Tak til dj’s, barpersonale
og tak til alle 7. klasser for selv at
skabe festen!
Rasmus Kragelund, Club7UP

Ung i Mårslet
– byder Mårslet skole ”op til dans” i den nye skolereform
I januar udkom Ung i Mårslet med et
nyt skrift om vores tilbud i Mårslet.
Bogen kan læses i kapitler, og læseren
vil efter hvert kapitel kunne se eksempler på mulige samarbejdsflader.
Vi har et klart ønske om at styrke vores samarbejde med Mårslet skole i en
ny kontekst omkring den kommende
skolereform.
Vi oplever at have et fint samarbejde
med Mårslet skole, men med skolereformen åbner der sig nye muligheder,
og dem vil vi da gerne være til at udbygge og udvikle til gavn og glæde
for Mårslets børn og unge.
Har du lyst til at læse om: Ung i Mårslet ”skaber hverdag med energi, læ-

ring og kreativitet, så følg dette link.
Hvis du skriver nedenstående i søgefeltet, så skal du bare se løjer. God
læselyst.

http://issuu.com/
ung_i_maarslet/docs/
ung_i_m__rslet
Kirsten Sønderby Fritidsleder i Ung i
Mårslet
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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Kunstner skaber nyhed
sammen med klub/legeplads Midgaard
I April måned vil Ginette Wien sammen med medlemmer af Klub/
legeplads Midgaard skabe kunst på
væggen, der vender mod Testrupvej.
Medlemmer kan vælge at være med
til et forløb, hvor de kreativt indgår

med deres værk til et fælles samlende
værk.
Fredag den 30. april 2014 holder vi
fernisering for medlemmer i Ung i
Mårslet.

Kommer du en dag forbi, så lav endelig et stop op og se kunstværket.
Kirsten Sønderby

Pigeklub…jah……..
Som en del af min praktik vil jeg i
uge 11 og 12 lave pigeklub for pigerne fra 5c og 5c. Pigeklubben er et
sjovt sundheds tilbud, som vil forløbe
over fjorten dage i klub Midgaard. I
pigeklubben skal vi lave alt lige fra

dans, pilates til ansigtsmasker. Vi vil
afslutte pigeklubben fredag d. 21
marts, med fælles madlavning & pige
hygge..
Jeg glæder mig meget til forløbet i
klub Midgaard, og håber vi får to sjo-

ve og anderledes uger sammen med
pigerne fra 5 klasse.
Rosanna Jorck
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Nul MultiHus: Det går du glip af
•

Folkemødet den 8. marts gav borgerne lejlighed til at stille alle de opklarende spørgsmål, de havde, til aktørerne i Mårslet MultiHus (Foto: bille)

55 mårslettere viste deres aktive interesse for at vide mere om et kommende Mårslet MultiHus ved folkemødet
på skolen i starten af marts.

projektet økonomisk fordi ”det bliver
aldrig til noget” og ”det bliver ikke
færdigt i tide til at mine børn kan bruge
det”.

Mange af dem ser et potentiale i et
moderne forsamlingshus, der vil bringe byens borgere sammen på tværs af
alder og fritidsinteresse – uanset om
de søger koncerter med kendte kunstnere, revy, træning i et opdateret motionscenter, nye motionsformer og
god, sund cafémad for familien.

Ingen af delene er rigtigt, hvis du bare
smider dit bidrag i kassen. Myter kan
blive selvopfyldende i en grad, så de
spænder ben for et projekt, der IKKE
er en lille gruppes projekt, men byens
projekt.

Men den interesse rækker ikke til at
banke
multihuset
op.
Borgerne i Mårslet skal spytte i alt 1
million kroner kassen her i foråret,
hvis byen skal have sit hus. Det svarer til 200 kr. per Mårslet-borger.
Kommer de penge ikke i kassen i dette forår, må projektet sandsynligvis
opgives.
Myter uden bund
Derfor ærgrer det os i styregruppen at
høre om borgere, der ikke vil støtte

Mårslet MultiHus er hverken tænkt
som børnenes træningshus, som
idrættens hus, som kulturens hus. Det
er alles hus med mange typer velkendte
og
nye
aktiviteter.
Det får du ikke
Får vi ikke den 1 million kroner i kassen frem mod Skt. Hans i juni, vil
borgerne gå glip af en stribe gode
tilbud:
•

Du vil ikke kunne træne i et
motionscenter, når den nuværende midlertidige bevilling

udløber
Du vil ikke kunne nyde koncert
- og teaterbesøg eller spændende foredrag

•

Du vil ikke kunne prøve nye
motions/idrætstilbud af i moderne lokaler

•

Du vil ikke kunne give dit barn
mulighed for at prøve nye typer
aktiviteter

•

Du vil ikke få mulighed for at
holde familiefester i rummelige
lokaler med sund servering
koblet på

•

Du vil ikke nye muligheder for
at mødes med andre i fleksible
lokaler til efterfødselsmotion,
brugt-tøj markeder, kunstudstillinger

Derfor er der kun én vej at gå, hvis
Mårslet MultiHus skal blive til virkelighed som hele byens nye forsamlingshus anno 2014:
Støt multihuset økonomisk. Se hvordan på www.multihus.nu og indbetal
via din bank eller via et link på
www.multihus.nu
I det øjeblik pengene er i kassen og vi
kan gå i gang, er der også rig mulighed for dig for at blive frivillig i projektet til bl.a. opgaver som byggeledelse, økonomi, PR og praktisk hjælp.
Vi får brug for frivillige og får du lyst
til det, kan du melde dig via min
mailadresse eller anden mailadresse,
som du kan finde på
www.multihus.nu
Steen Bille for styregruppen Mårslet
MultiHus / bille1113@hotmail.com

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

- med nyt fra mårslet kirke og sogn april 2014

Påskens glade budskab
– en udfordring for fornuften!
”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter
Jesus, den korsfæstede. Han er ikke
her; han er opstået, som han har sagt.
Kom og se stedet, hvor hen lå. Og
skynd jer hen og sig til hans disciple,
at han er opstået fra de døde.” Sådan
siger englen til Maria og Maria Magdalene ifølge Matthæusevangeliet. Og
det budskab er så blevet fortalt videre
af først kvinder, så mænd, og i dag af
både mænd og kvinder. På det budskab bygger kristendommen. Ved
siden af næstekærlighedsbuddet er
troen på Gud som dødens overvinder
kernen i den kristne forkyndelse. Men
hvad betyder det?

Tro og fornuft
Om tro og fornuft gælder det gamle
mundheld: For lidt og for meget fordærver alt. Tror man meget og uforbeholdent, korsfæster man sin kritiske
fornuft, og så ligger fanatismen lige
om hjørnet. Hylder man uforbeholdent fornuften, begrænser man sin
verden og ophøjer rationaliteten til
den nye gud. Sagt på en anden måde.
Der findes mennesker, som opfatter
verden alene på grundlag af viden.
For dem er den kristne tro en overflødig illusion, som man mener at kunne
se bort fra. Men der findes også mennesker, som opfatter verden alene på
grundlag af tro. For dem er viden om
kristendommen og naturvidenskab en
overflødig indsigt, som man mener at
kunne se bort fra. Der er nogle, der
tænker uden at bede; og nogle, der
beder uden at tænke. Men en sand
kristen må både tænke og bede.

Ydmyghed
Der er meget vi ikke ved, derfor skal
vi ikke fare frem med bombastiske,
indiskutable postulater, men ydmygt

påtage os en søgende og reflekterende
attitude. Endelige og sikre trosbekendelser når vi aldrig til. Vi er jo netop
henvist til at tro, og må altså vove os
ud på gyngende grund. Vi må henvise
til bibelens udsagn og vi kan støtte os
til tidligere generationers dybe visdom. Men troen er altid vor egen helt
personlige holdning. Vi må hver især
afgøre os – det kan ingen anden gøre
for os.

Opstandelsen
Men hvad er så påskens grundlæggende budskab? Er der vished om
det? Ja, den vished, som troen giver.
Men som bekendt så ledsages troen
altid af tvivlen.
Alligevel er det uden al tvivl bibelens
umisforståelige budskab, at Jesus opstod fra de døde, og at Gud derfor
viser sig i denne verden som dødens
overmand. Opstandelsesbudskabet
har givet generation efter generation
troen på, at vi mennesker i livet og i
døden er i Guds hånd, og at der venter
en opstandelse hos Gud en gang efter
døden. Vi kan da fortrøstningsfulde
tage afsked med vore døde i tillid til,
at Gud tager hånd om dem. Vi kan
sige farvel med god samvittighed og
lægger ansvaret over på Gud. Den
grænse vi ikke kan overskride kan
Gud spænde over.

Væren og intet
Tanken om Gud dukker især op, når
vi erfarer, at der er grænser for vores
råden og regeren. Når vi må ser vores
afmægtighed i øjnene. Når vi erfarer,
at vort liv i dybeste forstand er en
gave, der gives, men også kan tages
tilbage, altså at vi har fået det til låns,
ja, så dukker tanken om Gud op. Vi

må da afgøre med os selv, om vi tror,
at vi kommer af intet og går til intet,
eller om vi tror, at vi kommer af Gud
og går til Gud. Ja, vi må afgøre med
os selv, om vi kan bære tanken om
tilintetgørelse eller om vi trods al erfaring, forstand og fornuft alligevel
må bevare håbet om Gud som, den,
der kan skabe ud af intet, som den
magt i verden, der trods sne og kulde
igen lader det spire, som den magt,
der favner de døde og fører dem ind i
en verden af lys og varme. Troen på
opstandelse er troen på, at vi kommer
af al værens grund og går til al værens
grund – for nu at sige det på en lidt
filosofisk måde.

Tro på trods
– eller den nærliggende tro?
At der venter en opstandelse. At der
er et evigt liv - det er ikke til at forstå,
det er ikke noget, vi erfarer eller kan
sandsynliggøre er sandt. Men alt i
verden kan ikke reduceres til fornuft
og forstand, der er også noget, der
hedder drømme, følelser, poesi, kærlighed, tro og alt det kan ikke sådan
måles og vejes og ses med det blotte
øje. Det er tanker og stemninger, der
bor i hjertet, og de er ligeså virkelige
som hjernes udregninger. Tro er derfor både noget vi gør på trods - for vi
kan jo ikke vide om det er sandt; men
det er alligevel også noget vi gør, fordi det er nærliggende at tro. Vi erfarer
jo, at livet er ukueligt og meget af det,
som virkelig betyder noget, kan vi
hverken se eller forstå, men har alligevel tillid til, så hvorfor ikke også
Gud og opstandelsen?

Fortsætter på næste side
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Fortsat fra forrige side

Voksen heroisme
– eller barnlig tro
”Voksne mænd græder ikke”, lærte
drengene, da de var børn. Som voksne prøver de – og mange kvinder
også – så at være heroiske og stærke,
selvbærende og kontrollerede. Men
alle mennesker erfarer på et tidspunkt, at der til syvende og sidst er
meget de ikke har magt over.
Det får ofte den konsekvens, at vi
alligevel lader tårerne rinde engang
imellem, når livet bliver rigtig svært.
En barnlig tro dukker op til trøst.
Men som voksen er troen altid ligesom lidt knækket – ligesom Leonard
Cohen synger om i den elskede sang
Halleluja. Han synger om ’a broken
halleluja’ – et brudt og ikke entydigt
barnligt halleluja. Der er et halleluja,
ja mange halleluja’er at synge til påske. Der er en glæde, der skal sygnes
ud. Men der sidder nok en smerte, en
tvivl, en ængstelse i hjertet – for sådan er det at være menneske.
Mit håb er bare, at ingen vil fornægte
den længsel, der også er der. Længslen efter Gud, efter livet, mætheden
og kærligheden og den fulde og
udelte glæde, der er lovet os engang
– og som vi får en forsmag på i påsken.

Sognepræst
Hanne Davidsen

Kildevang
Onsdag d. 2. april
påskegudstjeneste kl. 14.15
Koret medvirker
Vi begynder med en kop kaffe
kl. 14.00, hvorefter der
kl. ca.14.15 er gudstjeneste
med altergang.
Prædikant: Mette Maria Kristensen

Kirketiderne

April
SØNDAG d. 6. apr. kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Luk 1,46-55
Hanne Davidsen
(ingen dåb)
(alkoholfri nadver)
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. 11.00
Påskespil
For 2.+ 3. + 4. klasse
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 13. apr. kl. 10.00
Palmesøndag
Mark 14,3-9
Hanne Davidsen
TORSDAG d. 17. apr. kl. 19.30
Skærtorsdag
Joh 13,1-15
Hanne Davidsen
FREDAG d. 18. apr. kl. 16.00
Musikgudstjeneste
Haydn: De 7 korsord
Hanne Davidsen
SØNDAG d. 21. apr. kl. 10.00
Påskedag
Matt 28,1-8
Mette Maria Kristensen

Mandagscaféen
mandag den 14. april
kl. 9.30 – 11.00
i Sognehuset
Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak

MANDAG d. 21. apr. kl. 10.00
2. påskedag
Joh 20,1-18
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 27. apr. kl. 11.30
1.s.e. påske
Joh 21, 15-19
Praktikant Jørgen Løvstad
Liturg
Jette Rosenberg Christiansen

Maj
SØNDAG d. 4. maj kl. 10.00
Hanne Davidsen
(alkoholfri nadver)
SØNDAG d. 11. maj kl. 10.00
Konfirmation 7.a
Hanne Davidsen
FREDAG d. 16 maj kl. 9.00
Konfirmation 7.b
Mette Maria Kristensen
FREDAG d. 16. maj kl. 11.00
Konfirmation 7.c
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 18. maj kl. 10.00
Konfirmation 7.d
Hanne Davidsen
ONSDAG d. 21. maj kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Mette Maria Kristensen
SØNDAG d. 25. maj kl. 10.00
Hanne Davidsen
TORSDAG d. 29. maj kl. 10.00
Mette Maria Kristensen

i et uforpligtende samvær med
andre fra Mårslet Sogn.
- og så er det tilmed helt gratis.
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TØRVENE TRILLER
i Sognehuset
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Hyggeklubbens forårstur går i år til

SAMSØ
Torsdag den 8. maj 2014
Program
8:30 Afgang med bus fra
Sognehuset
til Hou. På færgen får vi kaffe/
the, rundstykke og en
minibasse.
10:30 Ankomst til Samsø, hvor den
lokale guide stiger på og vil
guide os rundt på øen hele
dagen.
12:00 2-retters middag på Flinchs
hotel (excl. drikkevarer).
13:00 Guidning på øen fortsætter.
15:30 Eftermiddagskaffe i det fri.
(I til fælde af regnvejr får vi
kaffe i bussen).
18:00 Afrejse fra Samsø.
19:45 Forventet ankomst til
Sognehuset.

Torsdag den 10. april kl. 14:00 får
vi i Hyggeklubben besøg af Jan
Svendsen, der viser filmklip og fotos
og fortæller historien om tørvetrillerne.
Mosen er et mystisk sted med lygtemænd, mosekoner og udstødte folk,
men også med tørv til brændsel.
Daglejere og gæstearbejdere knokler

ved en industriel udnyttelse, som kul
minerer under 2.verdenskrig, hvor
70.000 mennesker slider i tørvemoserne for at skaffe brændsel.
Bopæl i mosen byder på kummerlige
forhold med druk, men også med børnehave og sammenhold.
Gratis adgang men husk 40 kr. til kaffe/the og lækker hjemmebag!

Bustur - morgenkaffe - færgebillet
t/r - guide - 2-retters middag - eftermiddagskaffe
Alt dette for kun 550 kr./deltager!
Deltagerantallet er begrænset, så det
er efter ”først-til-mølle”-princippet!
Tilmelding til Else Svendsen på tlf.:
8693 6038 eller mail:
else.svendsen@gmail.com

Jørgen Lauritsen
Foto: Privat

Babysalmesang
EKSTRA HOLD
april-maj-juni

Førte gang er tirsdag d. 22. april
Vi mødes kl. 10.00 i Mårslet Kirke
til babysalmesang.

Koncert i Mårslet kirke

Der er efterfølgende babycafé frem til
kl. 12.00 i Sognehuset.
Undervisningsforløbet på i alt 8 gange
inklusiv kaffe/te og småkager
koster 200,(betaling sker første
undervisningsgang)
Tilmelding kan ske på tlf. 2216 6792
eller på
mail: mb@maarslet-kirke.dk

”Det jyske Musikkonservatoriums Pigekor”
Søndag den 30. marts
kl. 16.00
Entré kr. 50,- ved indgangen.
Børn/unge (til og med 16 år) gratis
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Sogneindsamlingen 2014
Søndag den 9. marts gik danskerne på
gaden og samlede ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde mod sult blandt verdens fattigste. Således også i Mårslet
hvor 75 indsamlere i alle aldre deltog.
Heriblandt var der rigtig mange studerende fra Testrup Højskole og også de
lokale Grønne Pigespejdere og KFUMSpejderne var godt repræsenteret. Der
blev på de 37 ruter i Mårslet indsamlet

34.356,00 kr.
Det er lidt mindre end i 2013, hvor beløbet var 35.991,00 kr.
Tak for rigtig god deltagelse.
På vegne af Mårslet Kirke og
Mårslet Menighedsråd
Knud Lunderskov
Indsamlingskoordinator
PS. Vi ses igen
søndag d. 8. marts 2015

Påskespil med
minikonfirmanderne
Nu er det snart påske og tid for årets
påskespil. Forårets minikonfirmander
fra 3.c, 3.d er skuespillere og Kirkens
Korskole bidrager med det musikalske
under ledelse af organist Pia Labohn.
Påskespillet er et tilbud til skolens
mindste klasser, som kan se forestillingen den 11. april sammen med deres
lærer. Desuden er der en åben forestilling, hvor også venner og familie er
inviteret torsdag den 10. april
kl. 15.00.
Sognemedhjælper Mette Bugge

Kunst i Sognehuset
Jeg er uddannet pressefotograf og når
man som fotograf står overfor en opgave, arbejder man meget med linjer,
perspektiver, det nære, og det genkendelige, alt sammen i underbevidstheden.
Denne erfaring kan også bruges i
akvarelmaleri. Mine motiver henter
jeg fortrinsvis i oplevelser i naturen
dels i større perspektiver og

KulturCafé 8320 i april
Påskemåltid
Vi fejrer påsken ved et pragfuldt påskemåltid fredag den 4. april kl.
19.30 i sognehuset. Aftenens tema er
PÅSKEN I MUSIK, og derfor indledes med en lille kammerkoncert med
cellist Bent Fomsgaard og pianist Pia
Labohn. Derefter er der serveret og i
løbet af aftenen vil der være sang og
musik mellem retterne. Aftenen koster 150 kr. Billetter kan købes hos
Hanne Davidsen, tlf. 86290234. Se
mere om arrangementet på kirkens
hjemmeside eller i martsnummeret af
Mårsletbladet.

Personerne i "Sorg og Glæde" har
fiktive navne af respekt for de mennesker, som optræder i birollerne.
Men de begivenheder, som skildres,
er med Malmros' vanlige kompromisløshed en præcis gengivelse af, hvad
der skete dengang ifølge instruktørens erindring.

I åbningsscenen kommer filminstruktøren hjem og får den forfærdelige
besked, og derfra klippes der så både
bagud og fremad. På den måde får vi
de brikker, der skal til for at forstå,
hvordan konens psykose udviklede
sig. Det er en hudløs ærlig film om
skyld og skæbne, tilgivelse og kærligNils Malmros i Mårslet
hed. En film, der virkelig gør indtryk
KulturCaféen indbyder til en helt og som man ikke sådan bliver færdig
særlig FilmCafé onsdag den 30. april med.
kl. 19.30, hvor filminstruktør Niels
Malmros kommer til Mårslet sogne- I sit foredrag vil Nils Malmros fortælhus for at fortælle om sin seneste me- ler om filmens tilblivelse og hans
get bevægende film ”Sorg og Glæ- intension med at lave den. Der vil
de”. En selvbiografisk film, hvor blive vist klip fra filmen undervejs.
Nils Malmros inviterer os helt ind i
hjertets dybeste smertepunkter.
Anmelder Per Juul Carlsen skrev:
Det er et sjældent rent filmsprog, der
Det er velkendt, at de fleste af Nils ofrer sig for at give plads til den
Malmros' film trækker på hans per- smukke historie om kærlighedens
sonlige erindringer. Han har ikke uudgrundelige gavmildhed. Der finmindst brugt sin egen barndom og des millioner af kærlighedshistorier,
ungdom i Aarhus som inspirationskil- og det er meget sjældent man støder
de. Men med "Sorg og Glæde" går ind i én, der siger noget nyt. En såMalmros tættere på end nogensinde dan sjælden perle er 'Sorg og Glæde'.
før i en 100% selvbiografisk skildring
af den store tragedie i sit liv - nemlig
Denne aften er entreen forhøjet
at hans kone i en psykose dræbte detil 70 kr.
res ni måneders gamle datter tilbage i
KulturCaféen
1984.
”nærbilleder”. Andre favoritmotiver
er fra ferier, hvad enten det er herhjemme eller f.eks. byer i udlandet.
En gang imellem forsøger jeg mig
også med det abstrakte.
Jeg er medlem af kunstnersammenslutningen ” Stiplet”, Mårslet
Kurt Petersen
Hørretløkken 403, 8320 Mårslet
Telefon: 8672 5464
Mail: kurtoginga@hotmail.com
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Teologiens Døgn
– i år med Mårslet-islæt
Teologiens Døgn afholdes den 4.
april kl. 16.00 til 5. april kl. 16.00 og
står i 4-tallets navn.
2014 er præget af en række årstal,
som markerer sammenbrud, katastrofer og nybrud: 1764, 1814, 1864,
1914, 1944, 2004, 2014 … rækken er
lang.
Når verden er brudt sammen, har folk
altid søgt kirken, og teologien har
altid budt ind med tolkninger og svar.
Dens svar er helt afgørende for det
samfund, vi har i dag. Men i dag er
det ikke kun teologien, der svarer –
andre byder også ind. Hvad svarer de
og hvad svarer teologien? Er man
bare en lille smule interesseret i religion, tro, etik, moral, spiritualitet,
historie, kultur og samfund, kan man

finde bud på mulige svar – og diskutere dem - i rækken af foredrag, workshops, udstillinger, rundvisninger,
film og debatter på Teologiens Døgn
2014. Der vil især være fokus på
spørgsmål og svar, der knytter sig til
stikordene: byen, kanten, gaden og
himlen. Og som en rød tråd løber de
mange 4-taller i 2014, 2004, 1944,
1914, 1864, 1814 og 1764. Se program,
tid
og
sted
på
www.teologiensdogn.dk

Foredrag:
Oprør mod konkurrence og kappestid: Kristendom som social modkultur
Lørdag den 5. april kl. 10.15 – 11.00
på Aarhus Katedralskole

Som et særligt Mårslet-islæt vil vi
gøre opmærksom på, at sognepræst
Hanne Davidsens mand, ulønnet
præst i Mårslet og lektor ved Århus
Universitet, Ole Davidsen, i år deltager i Teologiens Døgn på to måder:

Hanne Davidsen

Indlæg:
Gerd Theissen
Lørdag den 5. april kl. 11.45-12.00 på
Bispetorvet

Musikgudstjeneste
”Jesu Kristi syv ord på korset”
Langfredag d 18. april kl. 16.00
kommer CoMa-kvartetten til Mårslet
kirke og spiller Joseph Haydns berømte strygekvartet ”Jesu Kristi syv
ord på korset”.
Udover CoMa-kvartetten medvirker
sognepræst Hanne Davidsen som
liturg.
Joseph Haydn var en efterspurgt komponist i hele Europa, da han i 1786 fik
en anmodning fra Spanien: Man ville
gerne bestille et stykke musik, der
kunne spilles til en oplæsning af
”Jesu syv ord på korset”. I en kirke i
Cadiz havde man nemlig den tradition, at præsten læste de syv ord højt
og efter hvert af dem gik til alteret og
ledte en fællesbøn, mens der blev
spillet musik.

Musik med skyggetekst
Haydn, som var stærkt troende, fandt
idéen god, og den spanske opfordring
fik ham til at skrive et af de mest originale værker fra hele den wiener

klassiske periode. I sagens natur måtte værket have 7 satser, og allerede
det var meget usædvanligt. Dertil supplerede Haydn med et dystert forspil
og en afsluttende sats, der hedder
”Jordskælvet”, fordi der som bekendt
udbrød jordskælv, da Jesus udåndede
på korset. Hver af satserne er skrevet
over en skyggetekst. Dvs. at de syv
ord ikke bare fungerer som inspiration, men at teksternes rytme er brugt i
musikken. Man kan simpelt hen
”synge med” på værket, hvis man
følger den latinske tekst.

Hestehår og fåretarme
CoMa-kvartetten består af 4 af de
bedste musikere fra den store smeltedigel af freelance musikere fra Copenhagen og Malmø, der har gjort det
til deres levevej at spille klassisk musik på originalinstrumenter, dvs. instrumenter, der lyder og ligner de instrumenter, som komponisterne skrev
deres musik for. Her bliver spillet
med hestehår på fåretarme!

Den krævende 1. violin-stemme bliver spillet af Fredrik From, der er
koncertmester i flere internationalt
kendte barokorkestre.
De øvrige musikere er:
Julia Dagerfelt (violin),
Rastko Roknic (bratsch)
Kjeld Steffensen (cello).

Der er fri entré til musikgudstjenesten, som varer ca. 70 minutter.
Organist Pia Labohn
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Konfirmander i
Mårslet Kirke 2014
7.a søndag d. 11. maj kl. 10.00
ved sognepræst Hanne Davidsen
Amanda Brøndum Padkjær Skriver
Andrea Steensgaard Morgen
Asger Kløverpris
Astrid Vangsø Holmboe
Camilla Riis Winther (7.c)
Danni Skifte Larsen
Emilia Majlund Søderberg
Emilie Michelle Bjørn Damkjær
Emma Sharda Elisabeth D Reffstrup
Gustav Korsgaard Nymand
Henrik Daugaard Kristensen
Amalie Daugaard Kristensen
Josefine Hansen
Katrine Kaaberbøl Agger
Magnus Thorsen Jaquet
Mikkel Heltborg Jacobsen
Nanna Jelling
Nanna Vernegren Thuesen
Nicoline Bjerre Vinter
Rasmus Sommer Juul
Sara Munk Nielsen
Thomas Shemeles Lundemark Andersen

7.c bededag fredag d. 16. maj kl. 11.00
ved sognepræst Mette Maria Kristensen
Amalie Sofie Tjørnvig
Anna Helene Ejsing
Anna Kirstine Traasdahl Møller
Asta Rebien
Cecilie Malou Bjørn Damkjær
Christian Vastrup Knudsen
Ditte Mathilde Koch Jensen
Emilie Ottow
Gustav Hviid
Helene Skyt Nielsen
Jonas Bjerre Jensen
Laura Christine Stigaard Astrup
Lucca Ejby Wilhjelm
Mathias Druså Kristiansen
Nicolai Hvid
Nicoline Brandt Due
Oliver Møller Andresen
Rasmus Rosenkrantz Kirkegaard Riber
Sebastian Pødenphant Lund

7. b bededag fredag d. 16. maj kl. 9.00
ved sognepræst Mette Maria Kristensen
Adam Engsig Karsø
Alberte Mansachs
Andreas Pilgaard Burgdorf
Anne Sofie Skov Skjødt
Anton Toft Falkenstrøm
Christian Vilhelm K Sørensen
Emilie Tindbæk Lunderskov
Jonas Beier Vadsholt
Josephine Madison Gravenhorst Sosa
Julie Catrine Rasmussen Sadolin
Magnus Skjoldborg Bau
Mie Damgaard Magnussen
Rasmus Lynge Zacho
Sara Margrethe Callsen
Sarah Byholt
Signe Nørgård Kristoffersen
Sofie-Amalie Lück Hansen
Thea Sofie Stampe Dekker
Tobias Jensen

7.d søndag d. 18. maj kl. 10.00
ved sognepræst Hanne Davidsen
Anders Ryom Fisker
Ane Leander Broholm Hansen
Beate Liljegren Skadhede
Benedikte Serup Thomsen
Birk Adam Krogh Hessellund
Christian Noble Truelsen
Daniel Wittorff Nielsen
Elisabeth Noble Truelsen
Emma Riber Skovgaard
Frederik Gulbæk Christiansen
Frida Hilbig Andersen
Ida Vernegren Thuesen
Joachim Sonne Andersen
Julie Christine Sørensen
Karoline Jakobsen
Kasper Borggaard Carlsen
Kaya Nyborg Jakobsen
Mads Molberg Andersen
Nicolai Dolleris Nielsen
Oscar Fabian Vallentin González
Sofia Jákupsdóttir Andersen

MÅRSLET-bladet APRIL 2014

Mårslet Indremission
april:

Emne: "Guds Ånd
og verdens Ånd"
Onsdag den 23. april kl. 19.00 i Sognehuset får vi besøg af Flemming Hansen, Aroskirken, Aarhus.
Vi lever i en tid, hvor vi er udsat for et
voldsomt pres fra ”verdens ånd”. Der
er meget, som vil trække os væk fra
Guds ord og dermed fra Hans Ånds
vejledning. Aftenens foredragsholder
vil bl.a. tage udgangspunkt i Karen Blixens og en række nulevende popkunstneres liv. Fælles for dem er, at de har
fået stor succes ved at sætte sig selv i
scene. Denne selviscenesættelse, ser vi
også langt ind i almindelige menneskers bevidsthed og vi ser den også
langt ind i kristne kredse.

Livet på kirkegården
Mårslet Kirkegård er blandt andet
karakteriseret ved de mange flotte og
store lindetræer. Menighedsrådet og
graveren har ansvaret for at tilse og
vedligeholde de gamle træer. Hvert år
bliver der sat penge af i kirkegårdens
budget til at vedligeholde træerne –
oftest ved beskæring. Således havde
vi i februar bestilt et træplejefirma til
at knudebeskære de seks lindetræer
nærmest kirkens nordside.
Knudebeskæringen foretages hvert
andet år. Samtidig fik vi nedtaget
løse og nedhængende grene fra nogle
af de andre fuldkronede lindetræer på
kirkegården. De løsthængende grene
skyldtes efterårsstormene i 2013. Firmaets folk er ETW certificeret
(European Tree Worker) og uddannet
i højderedning. De arbejder fra lift,
men kan også klatre i træerne. Al beskæringsklatring foregår uden brug af
klatresporer, som skader træet med
sår og dermed er indgang for svampeangreb.
Nu står træerne som skulpturer foran
kirken, men snart vil nye grene bryde
frem, blade springe ud og kirkegården
bliver atter grøn.

Flemming vil desuden krydre aftenen
med beretninger fra Tanzania. Her kan
mennesker på forskellige måder være
dybt afhængige af ting, som er af verdens – eller af Satans – ånd. Det kan
f.eks. være trolddomsmedicin eller
kontakt med forfædrene.

www.borger.dk
i folkekirken!
Regeringens digitaliseringsstrategi
indføres nu i folkekirken!
Indførelsen af den elektroniske kirkebog i 2003 blev det første ”trin på
trappen” om digitalisering af personregistrering, hvilket kun berørte arbejdsgangen på kirkekontoret. Nu er
digitaliseringen nået til borgeren.
Efter 2003 er der gradvist kommet
flere og flere digitaliseringsløsninger
inden for folkekirkens kerneopgave
med at registrere fødsel, faderskab,
dåb, navngivning, navneændring,
konfirmation, vielse, velsignelse,
begravelse, optagelse- og udtrædelse og med indførelse af borgerens mulighed for at signere digitalt
med NemID, i stedet for underskrift
på papiranmeldelsesblanketten, tager
vi endnu et ”trin op af trappen”. Nu
skal borgeren via www.borger.dk
anmelde begravelse, faderskab,
navngivning og navneændringer
digitalt.
Anmeldelserne går ind i bopælssognets venteregister, hvorfra kordegnen kan starte sagsbehandling.
På www.borger.dk findes der vejledninger, eller du kan kontakte kirkekontoret for hjælp i tidsrummet tirsdag og onsdag mellem kl. 9.00 og
13.00.
Intentionen er at digitaliseringsstrategien skal blive et nyttigt redskab i
sagsbehandlingen for alle parter.

Over for det vil Flemming Hansen beskrive bibelens tale om at sætte Jesus
som centrum i vort liv.

Vedr. begravelse har borgerne siden
juli 2013 haft mulighed for selv at
anmelde via www.borger.dk i de
fleste tilfælde har bedemanden fået
bemyndigelse til at anmelde, så man
kan få hjælp.

Flemming Hansen er Cand. Theol.,
ordineret af biskop Geil i 1986 og har
været missionær sammen med sin familie i Tanzania 1986 – 1998
(bibelskoleleder og -lærer i 10 år og
lærer på et præsteseminarium i 2 år).
Han har desuden en PhD i missionsteologi og har været efterskolelærer i 8 år.
Flemming Hansen er nu præst i Aroskirken i Århus og pendlermissionær i
Tanzania.
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Borgere er forpligtet til at anvende
de digitale løsninger fra nu af!
Borgeren vil automatisk modtage
myndighedens afgørelse i sin e-boks.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

Kordegn
Henny Margrethe Bauning
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Kirkebil
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke
kan ældre og dårligt gående bestille
gratis transport.
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt
Jensen senest fredag kl. 8.30 på
tlf. 8629 8190.

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne
mandag til fredag
kl. 9.00 - 17.00.
Alle er velkomne til at slappe af fra
dagens stress og nyde roen i det smukke kirkerum. Er der herudover behov
for at besøge kirken på andre tidspunkter, så kontakt :
Sognepræst Hanne Davidsen i
præstegården, Obstrupvej 4,
8320 Mårslet.

Menighedsrådet
Der afholdes menighedsrådsmøde
Onsdag d. 23. april 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. 2276 1539
rl@maarslet-kirke.dk
Kirkesiderne for april
redigeres af Hanne Davidsen,
Mette Grøn Bugge
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TMG - Nyt
Overrækkelse af ”Træningsfremgangspokalen” til
Frederik Nielsen U12
TMG Håndbold havde i år fornøjelsen,
at
kunne
uddele
”TRÆNINGSFREMGANGSPOKAL
EN” til dette års generalforsamling,
der blev afholdt den 26/2 – 2014.
Micael Østergård overrakte pokalen
og begrundede valget af Frederik med
følgende ord;
”Frederik Nielsen får denne pokal for
hans altid gode humør – hans gåpåmod til træning og i vores kampe.
Altid villig til at give noget ekstra”.

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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Så starter løbeskolen igen
Forløbet er 12 intensive uger som vil
gøre dig, som nybegynder, til en forhåbentlig glad løber. Øvede vil mærke en kvalificering af løbet og en glæde ved at løbe med andre på faste
tidspunkter.
Træningsdagene er tirsdage og torsdage kl. 17. Vi starter med fællesopvarmning og løber derefter forskellige
ruter i og omkring Mårslet. Ruter og
opvarmning står trænere for.
Programmerne for forårets løbeskole
er ikke helt klar endnu, men de kommer til at ligne efteråret program som
kan ses på
http://tmg-fitness.blogspot.dk
under løbeskole. Vi findes også på
Facebook under navnet Mårslet løbeskole.
Vi glæder os til at se både nye og
kendte ansigter den 1. april – og det
er ikke en spøg. ;-)

TMG Motion løbeskole
Vær med fra starten når forårssæsonen skydes i gang tirsdag den 1.april
2014 i skolegården.

Der vil være hold for den absolutte
nybegynder såvel som for den øvede.

Ny bestyrelse i TMG Motion
Seks mårslettere udgør den nyvalgte
bestyrelse for TMG Motion, der står
for Mårslet Motionscenter og Løbeskole.

mand og medlem af bestyrelsen ligesom Thomas Pape gik af efter et års
arbejde.

Kun Søren Skov Skjødt fortsatte ind i
den nye bestyrelse, da motionsafdelingen i TMG nåede til punktet valg
på årets generalforsamling.

I ugerne inden generalforsamlingen
havde en håndfuld instruktører og
borgere talt sammen om at sikre centrets videre drift ved at stille op til
posterne.

Formanden siden starten for tre år
siden, Steen Bille, stoppede som for-

De blev alle valgt ind, så bestyrelsen i
dag består af:

Formand Mette Skov Skjødt, kasserer
Freddy Jensen samt Marie Fitje, Mikael Solgaard, Britta Wollmer og Søren Skov Skjødt.
Bestyrelsen kan fremover kontaktes
via den nye mailadresse: tmgmotion8320@gmail.com
Steen Bille
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Team Århus Syd, U-15-piger

Holdsamarbejdet mellem TMG og
BMI på pigefodboldfronten er intet
mindre end en succes.
Efter starten d. 1/7-13 er det lykkedes
ledere/trænere og begge fodboldbestyrelser, at sætte fokus på de sociale
relationer, der er ved at dyrke en
holdsport.
Pigerne
er
blevet
”opfostret” med at alle er lige uanset
niveau, at alle skal respekteres, og at
ingen kan undværes, hvis man vil have sportslig succes.
Der bliver tilbudt pigerne fodbold på
forskellige niveauer, så alle har det
rart og godt både ift. træning og kampe.
Når først sammenholdet og fællesskabsfølelsen er i orden, så kommer
de sportslige resultater, hvilket man
må sige, at de har gjort.
I uge 42 tog pigerne til Veronello Cup

i Italien, og spillede sig til en flot
2.plads, efter en meget medrivende og
lige finale, hvor vi tabte 10-9 i en
spændende straffesparksfinale.
Den største triumf var i weekenden d.
1-2/3, hvor et af vores indendørshold
var kvalificeret til Jysk mesterskab,
dvs. at de havde spillet sig til at være
blandt de 8 bedste hold i Jylland. Her
blev det også til en flot 2.plads, og
dermed sølvmedaljer, hvilket er en
meget stor bedrift, når man tænker på,
at der var ca. 80 hold med fra turneringens start.
Næste skridt for Team Århus Syd U15-piger er at forberede de to klubbers U-13-piger til at skulle sammenlægges efter sommerferien, og dermed føre både de gode fodboldmæssige og sociale erfaringer videre fra ”de
gamle ” U-15-piger til de nye U-15-

piger. Efter sommerferien vil U-15årgangen bestå af piger født i 00 og
01.
Til jer forældre skal der gives en særlig stor tak. Uden Jeres opbakning og
positive indstilling til holdsamarbejdet imellem de to klubber, så ville
Team Århus Syd ikke være en realitet.
Til Jer piger, som læser dette, og har
lyst til at spille fodbold, samt være en
del af det gode fællesskab i Team Århus Syd, så kom bare frem, der er
plads til alle, uanset om I er nybegyndere eller tidligere har spillet fodbold.
På vegne af trænerteamet omkring
Team Århus Syd U-15-piger.
Danny Nielsen
Tlf 29878412
Mail dannylise@webspeed.dk
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Planerne er klar for sæsonen 2014 i MCM

Vi skal på træningslejr på Mallorca, træningslejr i Harzen, køre cykelløbet Marmotten i de franske
alper, cykelløbet Claude Cracilion
i Belgien og deltage i DGI holdløb.
Vi starter træningen søndag d. 30/3.
Herefter kører vi hver tirsdag og torsdag kl. 18.00 og hver søndag kl. 9.00
med afgang fra halhuset i Mårslet.
Tirsdag er den dag vi kører socialt.
Dvs. efter samlet opvarmning (5-15
km.) deles vi i grupper efter tempo

(f.eks. en gruppe med 27 km/t og en
med 31 km/t) og distance (fra 40 til
80 km). Torsdag vil fortrinsvis være
speciel træning med intervaller, bakketræning og træning i holdkørsel.
Søndag kører vi 70-120 km og laver
opdeling efter niveau, hvis der er behov for det. Der etableres i år en fast
gruppe
2.
Husk også vores traditionsrige træningsweekend
på
hjemmebane:
”Byriel Classic”. Den starter fredag d.
25/4 med slaget på Peden: det åbne

uofficielle Mårslet mesterskab, hvor
alle kan være med, men kun én kan
vinde. Lørdag følges op med en lang
(105 km) og en kort (40 km) tur,
hvorefter der er fælles spisning.
I år får vi også nyt tøj. Takket være
vores trofaste sponsor Djursland
Bank og vores nye sponsor og lokale
cykelhandler CyclingFreak har vi fået
en meget fleksibel og fordelagtig ordning.

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden
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Cykling for kvinder i Mårslet

For de let øvede og øvede
Første træningstur, hvor vi lægger
moderat ud, bliver lørdag den 12/4 kl
9 fra Hal-huset.
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.

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

Så velkommen til både gamle cykelskoledeltagere og nye, der vil prøve
kræfter i en af de to ”gamle” grupper.
For de nye
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 den
friske luft i Mårslet og omegn på to
hjul, er dette måske noget for dig?
Hvis det er tilfældet, møder du blot
op den 26/4 kl. 9:00 med en cykel,
der skal have udvendige gear, da vi

ikke kan håndtere en punktering på
baghjulet, hvis der er indvendige
gear. Ellers stilles der ikke de store
krav til din cykel. Men jo lettere den
er desto bedre. Bedstemorcyklen duer
ikke her.
Q-MCM
Styregruppen.
Træningen ligger lørdage fra
kl. 9 og varer ca. to timer.
Første træning bliver den 26/04
med start fra Mårslet Hallen
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Forårshold i TMG Gymnastik
Inden længe begynder forårssæsonen i
TMG Gymnastik med følgende hold:
Mor-i-form (se omtale andet sted i bladet)
Fortsætter med 6 gange undervisning fra
28. april – 2. juni 2014. Stadig om mandagen men bemærk ændret tidspunkt!
Holdet kører med min 12 deltagere og
max. 15.
Undervisningssted: Sognegården
Tid: Mandag kl. 10-11
Pris: 250 kr.
Underviser: Anna Bak

Crossgym
På opfordring er vi hermed klar med en
forårs-crossgym-omgang med 8 runder.
Vi har fokus på styrke og kondition med
konstant varierende funktionelle bevægelser, der udføres ved høj intensitet. Vi
træner udendørs i al slags vejr. Vi garanterer sved på panden og en god stemning
sammen med ivrige deltagere, der giver

fuld
gas.
Alder:
over
18
år
Mødested:
gymnastiksalen
Tid: mandag kl. 19.00-20.00, 7. april –
16. juni 2014
Pris: 300 kr.
Undervisere: Ane Nederby, Kenneth
Damkjær, Mikael Solgaard m. fl.

Zumba
Timen for dig, der gerne vil bevæge dig
til lækker musik i en energifuld atmosfære, hvor du kan være sikker på at tempoet
er højt og du får sved på panden.Med
Zumba® trænes der med høj puls og få
pauser - begge noget, der gør træningen
sjov og intens, og fremfor alt: effektiv.
Vi træner 8 gange og husk vand og håndklæde!
Undervisningssted: Gymnastiksalen
Tid: torsdag kl. 17-18, 3. april – 19. juni
2014
Pris: 300 kr.
Underviser: Anja Dybdahl

Stram op
Stram op er en time, som udfordrer alle
kroppens større muskler. Timen er bygget
op omkring styrkeøvelser med mange
gentagelser. Du træner således din muskeludholdenhed og øger din forbrænding. Der fokuseres på opstramning af
hele kroppen, og der arbejdes forskellige
redskaber og egen kropsvægt. I opvarmningen indgår der simple trinkombinationer. Teknikken vil blive grundigt forklaret og gennemgået i alle øvelser.
Vi træner 8 gange og husk vand og håndklæde!
Undervisningssted: Gymnastiksalen
Tid: torsdag kl. 18-19, 3. april – 19. juni
2014
Pris: 300 kr.
Underviser: Anja Dybdahl
Tilmelding og online betaling på gymnastikkens
hjemmeside:
www.tmggymnastik.com .

Barslende mødre kommer i form i Sognehuset
Hver mandag formiddag fyldes Sognehuset i Mårslet af diskomusik og
babylyde, når TMG har gymnastikhold for barslende mødre. Gymnastikholdet – som er blevet opkaldt efter
instruktørerne og bærer navnet ”Mor i
Form med Anna og Lotte” – har kørt
siden nytår. Det har 15 mødre med
babyer i alderen 2-10 måneder benyttet sig af, og der bliver svedt, strammet op, grinet og hygget. Den ene af
instruktørerne, Anna, er selv på barsel

med sønnen Viggo: ”Det står højt på
min ønskeliste at komme i form igen
efter fødslen og at få et godt netværk
med andre kvinder på barsel her i
Mårslet. Det bliver kombineret rigtig
fint på Mor i Form holdet, og alle deltagerne er heldigvis tålmodige og forstående, når Lotte eller jeg må løbe ud
til barnevognen midt i træningen”.
Formand for TMG Gymnastik, Tine
Westergaard Clausen, glæder sig over

interessen for holdet: ”Vi er privilegerede, at to af TMGs instruktører er på
barsel samtidig og har mulighed for at
lave et hold i dagtimerne til de mange
barslende mødre i Mårslet. Samarbejdet med Sognehuset er nyt for TMG
Gymnastik, og vi glæder os meget
over at kunne bruge de fine og lyse
lokaler.” Mor i form fortsætter i perioden efter påske og til sommerferien,
og interesserede kan tilmelde sig via
www.tmggymnastik.com
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Referat fra generalforsamling
Generalforsamlingen
ifølge vedtægterne

1.
2.

3.
4.

var

indkaldt

Jesper Holm blev valgt som
dirigent
Afdelingens beretning blev
fremlagt af formanden og godkendt. Vi kan konstatere en
væsentlig nedgang i antallet af
medlemmer. Det er især tilgangen af nye ungdomsmedlemmer, der svigter. Hele beretningen kan findes på foreningens
hjemmeside
Regnskabet blev fremlagt af
formanden og godkendt uden
kommentarer
Formanden fremlagde afdelingens planer for det kommende år, men da der skal væl-

5.
6.

ges nye medlemmer til bestyrelsen for at få aktiviteter i
gang, har bestyrelsen ikke planer om nye aktiviteter
Budgettet blev fremlagt af formanden. Der var en enkelt rettelse til budgettet
Jesper Holm ønskede at træde
ud af bestyrelsen. Steen B.
Hansen trådte allerede officielt
ud af bestyrelsen sidste år, men
har brugt året på at overdrage
kassereropgaverne. Niels-Jacob
Christiansen og Peter Rasmussen fortsætter i bestyrelsen,
men ønsker ikke at varetage
formandsposten. Der var ikke
nogen af deltagerne på generalforsamlingen, der ønskede at
indtræde i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen er der 3
medlemmer, der er indtrådt i bestyrelsen, således at den er oppe på 5 medlemmer. Bestyrelsen har konstitueret
sig således:
• Jens Birk. Formand
• Henrik Knudsen. Kasserer
• Peter Rasmussen. Sekretær
• Birgitte S. Jensen
• Niels-Jacob Christiansen
7. På generalforsamlingen var der
ikke nogen, der meldte sig som suppleant, men efterfølgende har John
Johansen accepteret at blive suppleant
8. Mogens Sørensen blev genvalgt
som revisor og Steen B. Hansen blev
genvalgt som revisorsuppleant
9. Der var ingen indkomne forslag
Der var ingen punkter under eventuelt

Prøv at spille badminton i april!
I april måned kan alle børn og unge
prøve at spille badminton i TMG badminton.
Træningstiderne er åbne for alle i hele april måned. Vores trænere vil være til stede for at give dig gode råd og
hjælpe dig. Så kom og prøv.
Vi har nogle få ekstra ketchere til

udlån, men hvis I har en ketcher i
familien, du kan låne er det en fordel.

Træningstiderne er som følger:

Mandag

15.30-16.30

U11

Mandag

16.30-17.30

U9

Mandag

17.30-18.30

U13

Mandag

18.30-19.30

U15 + U17
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Krigen 1864
på Dybbøl Skanser først sat ind fra
15. marts. – Små 2 uger inden havde Anders Rasmussen sendt dette
brev til sin svoger Niels Mikkelsen:
Høgholt, den 3. Marts 1864
Til Niels Mikkelsen, Langballe
I det følgende gengives et brev som findes i afskrift på Mårslet Egnsarkiv. Det er
sendt fra Anders Rasmussen, en af sønnerne på Obstrupgaard i Mårslet Sogn.
Modtageren er Mårslets sognefoged Niels
Mikkelsen, Dalsgaard i Langballe som er
gift med Anders Rasmussens søster, Mette Marie Rasmusdatter. Brevet giver et
lille ekko af fremmede troppers huseren
her i landet.
Krigstrussel

og

krigsudbrud

1864

Det var en tung trykket stemning,
der hvilede over det danske folk i
novemberdagene 1863. Krigen
kunne bryde ud når som helst, og
med bange anelser så man fremtiden i møde. Fra slutningen af november begyndte indkaldelserne af
de danske soldater, der skulle give
møde i Flensborg. Det vides ikke,
hvornår Obstrupgaards 2 yngste
sønner, Rasmus på 29 år og Anders på 24 år, blev indkaldt, og
hvor de skulle stille. Den 3. yngste
søn, Ove på 31 år, førte mens han
var soldat en slags dagbog – med
blyant i en lille lommebog, og heraf fremgår det, at Ove var indkaldt
til Flensborg 26. december 1863.
I januar 1864 besatte tyskerne
Holsten, og 1. februar besatte den
preussisk-østrigske hær Slesvig
helt op til Dannevirke. Den danske
hær rømmede Dannevirke 4. februar og trak sig tilbage til Als og
Dybbøl. 17. februar overskred
preussiske tropper den danske
grænse og indtog Kolding. Dybbøl
blev belejret, men på grund af lang
tid med dårligt vejr blev angrebet

Kone

hilset

fra

mig

Kjære Svoger
Anders
Da jeg nu har modtaget dit Brev af
22. Januar, hvoraf jeg ser, at I har
ventet længe efter at høre fra mig,
men I maa have mig lidt undskyldt
for jeg kan ikke overkomme at
skrive hjem, men nu da jeg ikke
har givet Svar på det første brev,
som du skrev til mig, saa vil jeg
lade dig vide at jeg er godt fornøjet med det som det er blevet. Tillige kan jeg lade dig vide, at jeg er
frisk og rask og har det ret godt,
for jeg har endnu ikke været syg
en eneste gang endnu skønt det har
været streng nok mangen gang, for
vores Nattelur er sjælden uden i de
Skidenærtehalmen som de fleste
kalder det – undtagen hver 4de Dag
saa kommer vi paa Forpost som
varer i 24 Timer. Tillige kan jeg
lade dig vide at hverken jeg eller
Madsen har modtaget noget af det
Uldtøj som I har sendt af sted. Tillige kan jeg ogsaa lade Eder vide
at jeg har talt med min Broder
Rasmus for et par Dage siden for
vi laa i Kvarter ¼ Mil fra hverandre og at han er frisk og rask og at
han har haft den Ære at hilse paa
de Tyskere, men den Ære har jeg
nu ikke haft, og min Bror Ove har
jeg ogsaa faaet Hilsen fra for 8
Dage siden, og da var han paa Als,
men nu ved jeg ikke hvor han er.
Til slutning vil jeg bede Eder om
at hilse dem i Beder og Rasmus
Pedersen men især være du og din

Rasmussen

Brevet er skrevet fra Høgholt. Det
er antagelig den store gård på
nordsiden af Mariager fjord 5 km
nordøst for Hadsund – mindre
sandsynlig en gård af samme navn
3 km sydøst for Sindal i Vendsyssel
nord
for
Limfjorden.
Anders fortæller, at han ikke har
været i kamp med tyskerne, men
det har broderen Rasmus, som han
havde truffet et par dage før brevets afsendelse. Den ældre bror
Ove havde han hørt fra i slutningen af februar. Han lå da med hovedstyrken af hæren på Als, hvorfra der blev udtaget mandskab til
bevogtning af Dybbøl skanser.
Hilsenen i slutningen af brevet til
”dem i Beder” gælder den ældste
bror Søren, der havde en gård i
Beder, og ”Rasmus Pedersen” var
gift med Maren – den yngste af
hans to søstre.
Brudstykker
af
historien
Ovenstående brev er et lille historisk dokument, men vi hører kun
brudstykker af historien, fordi vi
ikke kender svar på brevet eller
øvrig korrespondance mellem personerne. I et senere nummer af
Mårslet Bladet vil vi gengive et
brev fra Anders’ bror Ove Rasmussen,
Fortsætte næste side
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der skriver brev hjem i sommeren
1864.
Vi vil samtidige gerne opfordre til,
at hvis nogen af jer læsere har erindringer, dokumenter eller gen-

stande vedrørende 1864 i Mårslet
og omegn, at I fortæller os om det
i Mårslet Egnsarkiv, så vi kan være med til at registrere og bevare
disse minder fra et vigtigt kapitel i
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Danmarkshistorien og lokalhistorien.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Mårslet Egnsarkiv

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Næste gang
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

Egnsarkivet
holder åbent
er
onsdag den 9. april
og
onsdag den 26. april
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Årets loppemarked bliver den 14. Juni
Du kan lige så godt nu sætte X i kalenderen ved den 10. og 14. juni.
Hvor der henholdsvis er indsamling
og selve loppemarkedet. De mange
helligdage i foråret kan passende bruges til at rydde op og sortere lidt fra
til Loppemarkedet. Derfor smid ikke
ting væk som andre kan få glæde af,
men gem dem til Loppemarkedet. Har
du nogle gode ting som du ikke har
mulighed for at opbevare så længe,
har vi begrænset mulighed for at opbevare dem for dig. Vi forventer at
dem som plejer at hjælpe til, også vil
gøre det igen i år, men vi har behov
for nye og flere kræfter som er meget
velkomne. Vil du melde dig som ind-

samler, opstiller, sælger, oprydder
eller bare hjælpe til med noget, så
hører vi gerne fra dig. Vi kan love dig
at det ikke er kedeligt, du bliver en
rigtig god oplevelse rigere. Indtægten
fra Loppemarkedet er en nødvendig
indtægt for Håndboldafdelingen for at
holde kontingentet på et acceptabelt
niveau, og for at kunne støtte ungdomsarbejdet. Indtægterne fra Loppemarkedet gør bl.a. at vi kan yde støtte
til at sende børn og unge til
div. stævner og kurser. De sidste 6 år
har vi hvert år sendt ca. 100 børn til
Gråsten Cup hvor indtægten fra Loppemarkedet har været medvirkende til
at holde deltagernes udgifter nede på

et acceptabelt beløb.
Børnene er rigtig begejstrede for disse
ture, og i år tager vi lidt længere væk,
idet der er planlagt at deltage med ca.
100 deltagere i et større stævne i
Flensborg. Bl.a. takket være indtægterne fra Loppemarkedet skal deltagerne kun selv afholde halvdelen af
udgifterne. Så er du forældre til børn
som deltager i årets stævne, eller tidligere eller fremtidige stævner, er du
meget velkommen til at give en hjælpende hånd, enten
ved Loppemarkedet eller på anden
vis. Uanset om du er ny eller har
hjulpet til tidligere, så giv besked til
en af nedenstående om at du deltager.

Mads
20130991
ovesdal25@profibermail.dk

Brian
21756486
bkj451@gmail.com

Loppemarkedsgruppen:
Flemming
29901665
banevej8@gmail.com
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Grænseoverskridende krybdyr
Mon ikke de fleste ville være lidt betænkelige ved at have en fugleedderkop til at vandre på sin hånd, eller en
slange til at sno sig om halsen?

komme et skridt nærmere ikke at være bange for det længere –hvis de for

Det var der i hvert fald en del af de
grønne pigespejdere der var –og derfor skulle de naturligvis prøve det!
”Vi arbejder med et tema, som vi kalder ’grænsebryder’. Her skal pigerne
finde ud af, hvad deres grænser er –og
dermed hvad der ville være grænseoverskridende,” fortæller tropleder
Line Sterndorf.
En del af pigerne kom frem til at
krybdyr –især slanger og edderkopper
– var virkelig skræmmende. Der var
basis for at bryde en grænse, så de fik
besøg af både slanger, fugleedderkopper og frøer i spejderhuset.
”Mange skulle virkelig se deres frygt
i øjnene –og prøve at se om de kunne

krig fra spejderhuset. Men dyrenes
ejermand gjorde meget ud af, at de
ikke brød sig om høje lyde, så pigerne
måtte undertrykke deres hvin side om
side med rædslen –og så blev der ellers svøbt slanger om halsen og fugleedderkoppen gik tur på pigehænder.
Hvilket mod det kræver at være pigespejder.

eksempel havde rørt ved edderkoppen,”
forklarer
Line.
Tanken var også, at det måske kunne
hjælpe pigerne, at de var sammen
med gode veninder, som de er trygge
ved, når de skulle overskride den
grænse og se sin egen skræk i øjnene.
Det er nærliggende at tro, at der den
torsdag i marts lød øredøvende piges-
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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

Husk sidste frist for indlevering af stof, annoncer og rettelse af annoncer er d. 10. i måneden
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Sommerens lyd af sang og musik

Til sommer opsætter Vilhelmsborg
Festspil musicalen The Sound of Music i parken ved Vilhelmsborg Gods,
og det bliver både med traditioner og
nye tiltag. Fløjten har lydt, alle har
smøget ærmerne op, og gået i gang
med forberedelserne til dette års festspil.
Med over 100 tilmeldte til efterårets
audition til The Sound of Music, blev
40 af disse udvalgt til blandet andet at
være musikalske nonner, bjerggeder
og østrigere. D. 24. februar mødte
ensemblet så hinanden for første
gang. Spændingen var stor for alle, og
i sær de 8 børn, som til sommer skal
være de 7 Von Trapp søskende, med
dobbelt besætning på den yngste
Gretl. Børnene fik hilst på deres scenefar og Maria, som spilles af debutanten ved Vilhelmsborg Jeanette
Rask Bertelsen.
Instruktørteamet er i år alle gamle
kendinge, men nogle i nye roller. Kapelmester Thomas Christiansen fortsætter med at svinge taktstokken, som
han har gjort de sidste 5 år, mens ko-

reograf Maria Andersen og instruktør
Kim Brandt begge selv har stået på
scenen flere gange. Kim Brandt har
man kunnet opleve som blandt andet
den charmerende Sigismund i Sommer i Tyrol, bejler til Den glade enke,
lommetyven Lurendrejer i Oliver og
ikke mindst den naturelskende Martin
i Vagabonderne på Bakkegården.
Der er stadig plads til flere frivillige i
de mange grupper rundt om scenen,
så kan man svinge en hammer eller en
sminkekost, så kom gerne og vær
med! Er du en loppefundshaj eller
kan sy lige, så skal du måske være
med i vores regi- eller sygruppe? Er
du hyggespreder og selskabsløve,
som ville elske at kræse om vores
publikum, så meld dig til vores service/boder-gruppe. Uanset hvilken
gruppe/grupper du melder dig i, så
garanterer vi hyggeligt selskab med
150 andre frivillige i alderen 5-80,
som sammen skaber en anderledes
sommeroplevelse for folk i alle aldre.
Billetsalget til sommerens forestilling
åbnes traditionen tro d. 1. april, og

kan bookes via Billetnet.dk, så hvis
man har faste pladser, anbefaler vi at
booke så tidligt som muligt. Dette års
skovturspakke leveres fra slagteren i
Beder Superbrugs, og er en masse
traditionelle skovturslækkerier – se
indholdet på www.vbf.dk. Skovturspakken kan bestilles sammen med
billetterne på billetnet. Har man kun
købt billetter, og senere fortryde at
man ikke også fik bestilt maden, kan
dette gøre efterfølgende via billetnet.dk.
Vi har i år fået ny hovedsponsor;
Montra Odder Parkhotel, og vi ser
frem til et langvarigt og godt samarbejde. Nordea og Nemgrus fortsætter
som hovedsponsorer. Skulle I kende
nogen, som kunne tænke sig at samarbejde med festspillet, så kontakt festspilssekretariatet på
vilhelmsborgfestspil@hotmail.com.
Man kan følge festspillet på
www.facebook.com/vbf
og
på
www.vbf.dk , hvor der løbende kommer nyheder og billeder fra dette års
produktion.
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
Mårslet
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