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Den længe ventede VVM redegørelse er endelig færdig, og det er nu du
har mulighed for at give din mening til kende om de tre linjeføringer
som der er peget på. Det er vigtigt at din mening bliver en del af det
grundlag, som politikerne har, når de i sidste ende skal tage beslutning
om valg af linjeføring. Du kan indsende dit høringssvar frem til d. 28.
februar 2015. På www.maarslet.net, kan du finde et menupunkt ’Følg
Beder Bering vejen’ hvorunder der ligger en række dokumenter relateret til sagen.
Forretningsudvalget (FU) forholder sig neutralt til de tre linjeføringer.
Vi har heller ikke en fælles holdning til hvad de tre linjeføringer vil have af konsekvenser for Mårslet, Testrup og Ravnholt. Hvert medlem har
selvfølg ret til at give sin mening til kende, herunder også at udtale sig
på egne vegne.
Selv om FU medlemmerne indbyrdes er uenighede om de tre linjeføringer, så kan vi også se fordele og ulemper ved alle tre. Spørgsmålet er
bare hvordan vi hver især vægter de to ting i forhold til hinanden. Vi er
også enige om behovet for den helhedsplan for Mårslet, som er blevet
lovet udarbejdet i forbindelse med VVM redegørelse for Beder Bering
– vejen. Der er blevet tydeligt for os, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for en helhedsplan i det materiale som er udarbejdet. Det skal der
arbejdes videre med i den kommende tid.

Den endelige beslutning om linjeføring, som byrådet skal træffe, er en
ikke ubetydelig beslutning som vil berøre mange borgere i området.
Deadline er den 10. i måneden for stof til Nogle bliver tilfredse med et givent valg af linjeføring, andre utilfredse.
efterfølgende nummer.
Men fælles for alle borgere vil være, at der kommer en afklaring, såleUdkommer hver måned i et oplag på
2350 stk. - dog ikke i januar og august. des at den enkelte borger kan komme videre med sine planer for fremtiden.
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

Endelig vil vi opfordre til, at debatten i medier foregår med gensidig respekt for hinandens synspunkter. Alle holdninger er jo legale, og ingen
er dårlige mennesker eller onde, bare fordi de mener noget andet end en
selv.
På forretningsudvalgets vegne
John Engelbrechtsen

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

John Engelbrechtsen
Jens Thomsen
Lars P. Nielsen
Poul H. Poulsen
Margrethe Bogner
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Sven Voxtorp
Troels Laursen
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tranbjerggaard@hotmail.com
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svenvoxtorp@hotmail.com
troels.laursen@superbrugsen.dk
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Brugskunst” i børnehøjde i Mårslet Dagtilbud
400 børn fra Mårslet Dagtilbud er i
disse uger ved at lave et kunstværk i
samarbejde med Super Brugsen og
billedkunstner Ole Grøn. Sammen
skaber vi et stort vægmaleri bestående
af børnenes egne dyretegninger, som
skal pryde Super Brugsen ud mod torvet og være til glæde for hele byen.

skab og ved hjælp af ”duppe-teknik”
det store maleri. På den måde får alle
børn sat deres eget præg på projektet.
Ole Grøn bistår og vejleder børnene,
når de skal overføre deres dyretegninger til maleriet.

sjovt at være ovre i banken at male.
Vi lavede søde dyr, mit var også
sødt.” Fortalt af Christian, Sylvester,
Laurits, Noa, Emil, Malte på 5 og 6 år
fra Græsbakken.

Værket afsløres ved Fernisering
Torsdag den 29. Januar kl. 16
på torvet - Alle er velkomne
Super Brugsen har støttet kunstprojektet hele vejen og er vært ved
arrangementet.
I samarbejde med Super Brugsen laver vi ”Brugskunst” i uge 3 og 4. Alle
400 børn i Mårslet Dagtilbud laver i
samarbejde med billedkunstner Ole
Grøn et ca. 1,2x10 meter stort maleri
bestående af 400 forskellige dyremalerier til ophængning under Brugsens
halvtag ud mod torvet. Maleriet bliver
et symbol på samarbejdet i Mårslet
Dagtilbud og lokalområdet.
Projektet foregår i de gamle banklokaler ved siden af Super Brugsen,
hvor billedkunstner Ole Grøn tager
imod børnegrupperne fra byens institutioner på skift. Her guides børnenes
gennem processen og maler i fælles-

Vigga og Agnes, 2 år
Albert, 5 år
”Det var godt og flot. Jeg havde lavet
en giraf, en skildpadde, først skulle vi
male firkanten, så skulle vi lægge dyr
på, så skulle vi male udenfor dyret, så
skulle vi tørre med en hårtørrer, og så
skulle vi male øjne på..
Rasmus 2 år
Først skal man bruge hvid til øjet og
så sort. Det bedste var, at vi skulle
tegne dyret herhjemme og det var

Glade børnehilsener fra alle os i
Mårslet Dagtilbud

Trafikvagt-veteran takker af
Noget er forandret i onsdagenes morgentrafik i Mårslet. Arne er ikke længere på sin post.
Siden 1997 eller deromkring har Arne
Nielsen troligt hver eneste onsdag
morgen – undtagen i skoleferierne -–
slukket for sin radio lige efter Radioavisen kl. 7 hvorpå han er spadseret
fra sit hus på Præstegårdsvej ned til
krydset Tandervej-Obstrupvej. Der
hvor der tidligere var en fodgængerovergang.
Her iførte han sig hver onsdag morgen trafikvagternes gule vest eller
regnfrakke
med
tilhørende
’slikkepind’, og frem til kl. 8 sørgede
han for at alle skolebørn kom sikkert

over vejen.
Arne var en af de første der meldte
sig til at tage en tjans med da ordningen med frivillige trafikvagter blev
etableret. Det præcise tidspunkt fortaber sig i glemslens tåger, men det var
i 1997, eller sådan cirka.
De andre af de første trafikvagter var
medlemmer af den daværende skolebestyrelse eller andre forældre til skolebørn. Den gang var Arne lige gået
på efterløn og havde ikke børn i skolen. Men han ville gerne give sit frivillige bidrag til at Mårslet er en sikker og tryg by for alle, også for børn i
morgentrafikken.
Siden er han bare blevet ved og ved,

uge efter uge, år efter år, i sne, sol,
regn, blæst og magsvejr. Men nu har
helbredet tvunget ham til at stoppe.
Til det er der kun at sige: Godt stået i
de mange år, Arne!
Trafikvagterne på Tandervej vil meget gerne have en ny ulønnet kollega
der vil tage over efter Arne. Det er
ikke noget krav man holder ved i 17
år!
Interesserede kan kontakte Kurt Søe,
tlf. 24 23 72 31,
e-mail: kurt.soe@gmail.com.
PerH.
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INDKALDELSE TIL ALLE MEDLEMSGRUPPER OG ENKELTMEDLEMMER

Repræsentantskabsmøde i
Mårslet Fællesråd
Tirsdag 24. februar 2015 kl. 19.30
i Borgerhuset, Banevej 2, Mårslet
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 forretningsudvalget forslag til arbejdsområder i det kommende
år
8. Valg til forretningsudvalget
9. Valg af revisorer og en revisorsuppleant10. Eventuelt
Ad pkt. 8, valg til FU: På valg er John Engelbrechtsen (formand), Poul Hakon Poulsen (FUmedlem), Lars Munk (FU-medlem) og Sven Voxtorp (FU-Medlem, indtrådt i stedet for Per
Henrik Hansen). Desuden er suppleant Troels Laursen på valg. Der skal vælges to suppleanter i
alt.
De øvrige tre FU-medlemmer er ikke på valg i år. Det drejer sig om Jens Thomsen
(næstformand), Lars P. Nielsen (kasserer) og Margrethe Bogner (FU-medlem).
Medlemsgrupper kan indtil tirsdag 17. februar indsende forslag der ønskes behandlet på mødet.
Eventuelle forslag skal sendes til FU’s formand John Engelbrechtsen, Ovesdal 30, 8320 Mårslet, e-mail: je@8320.dk.
Den skriftlige beretning kan fra 5. februar læses på www.maarslet.net.
Desuden kan interesserede få tilsendt den skriftlige beretning pr. e-mail. Send anmodning pr. email til John Engelbrechtsen, je@8320.dk, hvis du ønsker dette.

Hver medlemsgruppe (forening eller institution) har to stemmer og kan sende en eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret. Mødet er åbent for alle.
Mårslet Fællesråd, FU, februar 2015.----
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Stillingtagen til Beder-Beringvejen
Endelig ser det ud til, at Århus Kommune måske snart kommer på banen
for at få Århus Syd ført fra middelalderen til moderne tid.
Når man ser på Århus Kommunes infrastruktur fremgår det tydeligt, at Århus har massive problemer, når det
gælder det sydlige område.
Nord har fået koblet Djurslandsmotorvejen på E45, Silkeborgmotorvejen
er snart klar til Herning i Vest, og de
tilhørende tilslutningsveje til Århus
midt er nogen steder, især i Nord upto-date.
Syd derimod er håbløst bagefter. Oddervej er morgen og aften håbløse, og
selv om kommunen forleden fik lavet
tre spor mellem Tranbjerg og Slet,
undgik man, igen, at tage det fulde
skridt ved også at lave to spor mod
syd. Det overordnede vejnet i syd er
ren harmonika, fra 4 spor til 3 spor og
tilbage til 4 spor eller til 2. Det er som
om politikere/vejingeniører, Veje og
Trafik, ikke tænker på at skabe helhedsløsninger, der afvikler trafik, i
stedet for at vanskeliggøre afvikling.
Det er lappeløsning på lappeløsning.
Den relativt nye Genvejen er en planlægningsmæssig katastrofe og står
vist nok til en lille udvidelse(men nok
ikke den rigtige) lige som den nu efterhånden tåbelige Djurslandmotortrafikvej fra motorvejen ender og til Tirstrup.

Jeg kan godt forstå, Erhvervslivet i
Århus overveje nye placeringer.
Med de ovenfor nævnte erfaringer og
den nu snarlige stillingtagen til placeringen af Beder-Beringvejen, så frygter jeg en gentagelse af Århus Kommunes manglende lyst til at tage den
beslutning, der løser problematikken.
I Mårsletbladet opfordres borgerne til
at tage stilling. Jeg har valgt at kigge
på argumentationen. Gennem mange
år har vi konstateret en stigende trafik, især grundet det stigende befolkningstal i Mårslet, men også til Vil-

helmsborg, der med dets status som
internationalt ridecenter naturligt tiltrækker interesserede fra fjern og nær.
Det, ved alle, har betydet endog meget tunge køretøjer til og fra centeret.
Da ”Ringvej” Syd på grund af trafikken på Oddervej ikke er en gunstig
mulighed, så er der en enorm trafik nu
ad Jelshøj Vej, endnu en vej fra middelalderen, og ad Obstupvej forbi
skolen. Herudover er der hver dag i
øvrigt stor trafik for de, der kører gennem Mårslet fra Tranbjerg mod Beder/Malling og retur, for de har ikke
egnede alternativer.
Vi,
der
bor
langs
denne
”hovedfærdselsåre”,
ObstrupvejBedervej er godt trætte af den belastning, det giver, og jeg kalkulerer også
med, at skolen og børneinstitutionerne har den holdning. Derfor forstår
jeg ikke argumenterne for ikke at få
en attraktiv vej etableret. Bump og
indsnævringer giver stop-start i én
uendelighed især morgen og aften.
Her er ingen miljøgevinst, tvært
imod. Gad vide, hvor meget mere
benzin, diesel med afledte udstødningsgasser, vi i grunden udleder mere efter bumpenes etablering?
Jeg har derfor endog meget vanskeligt
ved at forstå argumentationen med at
flytte Beder-Beringvejen så langt mod
syd, at den totalt mister det, en var
tænkt som, nemlig en aflastning af
bymidte, skole mv.
Jeg er enig i, at placeringen har stor
betydning for Mårslet by. Derfor er
det vigtigt, at den bliver så attraktiv at
benytte som muligt.
Det er derfor også helt uforståeligt, at
den ikke fra start er tænkt fuldt på linje med de nordlige veje i kommunen,
altså en 4-sporet vej, der kan tage noget trafik, så den kan flyttes væk fra
det centrale Mårslet samt gøre den så
attraktiv, at den bliver et uundgåeligt
valg i forhold til at komme til og fra
det overordnede vejnet omkring Århus.
Det er forunderligt, at der hos mod-

standere af en linjeføring A, argumenteres med en ugunstig miljøpåvirkning, men den har aldrig været større
end nu, når der akkumuleres fra alle
egne af Mårslet. Her tumles der hver
dag med støj, lugt og udledning af
CO2.
Det er sikkert rigtigt, at trafikken
fremover øges, men det gør den alligevel, så det handler om at sikre, så
godt man nu kan, at den søger derhen,
hvor det er gunstigt.
Trafik har det med at overveje distance, tid og fremkommelighed. Derfor må vi ikke snyde os selv, når vi
skal anbefale en løsning.
Det er glædeligt, hvis vi over tid for
en gangs skyld kan se tilbage på at
have truffet den nødvendige og rigtige beslutning.
Min påstand er altså, at en tæt-påløsning med 4 spor for alvor løser
problematikken med de trafikale problemer i Mårslet og ikke mindst, at
den i alt formindsker generne for allebyens borgere, overordnet betragtet, for det er jo det overordnede,
man skal se på! Hertil giver jeg
Rådmandet ret.

Personligt så jeg gerne en motorvej
fra Bering og til Oddervej, men jeg
fornemmer, at det måske ikke umiddelbart er realistisk og måske endda
vil betragtes som en noget vovet, uintelligent og lokalpolitisk ukorrekt og
miljøfjendsk ide. Følelser er vanskelige størrelser. Hertil findes intet argument. Jeg håber derfor på en ordentlig
og argumenterende debat renset for
følelser og med det simple formål at
løse trafik-og strukturproblemerne til
gavn for alle Mår slets borger e og
ikke til gene for målet med opgaven.
Gad vide, hvor man faktisk kan bidrage med sin underskrift til linjeføring
A? Den kan også afleveres på Århus
Rådhus med en anbefaling af en 4sporet løsning. Lad det være
Med venlig trafikhilsen
T. Clausen, Mårslet
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Ja til linje A for Bering-Beder Vejen
Af de tre mulige linjeføringer for den
kommende Bering-Bedervej vil den
bedste løsning for Mårslet være den
såkaldte linje A med tilslutning til
Obstrupvej.
Linje A er den eneste af de tre linjeføringer, der gør det muligt at lave to
tilslutninger til vejnettet i Mårslet,
nemlig både til Tandervej og Obstrupvej. De to andre linjeføringer kan kun
få tilslutning til Tandervej.
En tilslutning til Obstrupvej vil gøre
det nemmere at komme til og fra Bering-Beder Vejen for alle i Mårslet,
der bor nord for Giber Å, og som skal
mod vest.
Det vil sige, at beboere fra kvartererne Præstegårdsvej, Hørretløkken,
Langballevej og Visbjerg Hegn vil
spare meget kørsel i forhold til en linjeføring uden tilslutning til Obstrupvej.
Dermed vil Obstrupvej-forbindelsen
tage trafikpres væk fra Tandervej og
fordele den interne trafik i Mårslet

mere jævnt end de andre linjeføringer.
Uanset hvilken linje, der i sidste ende
bliver vedtaget, vil der være både fordele og ulemper. Det gælder også linje A, som er den linje der fører vejen
nærmest vores by med en afstand ned
til 150 meter til de nærmeste kvarterer
på Nymarks Alle og Mustrupvej.
Som Merete Skauge skrev i MårsletBladets december-udgave, kan man
ikke komme uden om, at en vej med
op til 13.500 – 19.000 biler vil støje,
lugte og forurene. Man kan også tilføje, at de samme biler vil støje, lugte
og forurene på de nuværende veje,
hvis ikke Bering-Beder Vejen bygges.
Heldigvis er terrænet sådan, at en stor
del af linje A vil blive gravet ned under den nuværende jordoverflade på
en stor del af strækningen rundt om
Mårslet. Hvilket vil minimere problemerne ganske meget.
Alligevel kan det selvfølgelig ikke
undgås at nogle naboer vil mærke negative konsekvenser af vejen. Sådan

vil det være uanset hvilken af de tre
linjeføringer som byrådet i sidste ende
vælger.
Derfor må der findes løsninger, der
gør de negative konsekvenser så små
som overhovedet muligt, uden vi mister de positive effekter af den nye
vej. Og de sidstnævnte vil klart være
størst med linje A og tilslutning til både Tandervej og Obstrupvej.
Kommunens forslag til Bering-Beder
Vejen er i offentlig høring frem til 28.
februar. Hvis du er enig i ovenstående
betragtninger, vil jeg opfordre dig til
at tilmelde dig Facebook-gruppen
’Mårslettere for linje A’ https://
www.facebook.com/groups/
maarslettereforlinjeA. Formålet med
gruppen er at diskutere, skrive og indsende et fælles høringssvar til fordel
for linje A – og dermed til fordel for
Mårslet.
Jan Kirkegaard
Langballevej 102.
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Mårslet Bladets venner
Nu på 16. år, opfordrer Bladgruppen
dig til at give et bidrag til bladets
drift. En ’hund’ kan man vel altid
undvære. Lad os begynde med at takke for de frivillige bidrag, der er givet
til os i 2014. Det er rigtig dejligt at
mærke denne opbakning omkring vort
lille lokale blad. Det varmer og motiverer. Vi tillader os, at se disse bidrag
som et udtryk for, at vi gør vort arbejde som det forventes af os.
Bladets økonomi er for øjeblikket
god. Dette skyldes blandt andet de frivillige bidrag som gives til bladets

drift hver år, men også de bidrag fra
en række storbrugere, Skolen, Kirken,
Fællesrådet med flere. Foruden disse
bidrag er der også gode indtægter fra
vore annoncører.
Med udgangen af 2014, er bladets oplag oppe på 2.350 eksemplarer trykt i
farver på papir af god kvalitet. Desuden er bladet et rigtig godt udgangspunkt for nye borgere at orientere sig
i, når de bosætter sig her i området.
Her skal – ud over opfordringen til
økonomiske bidrag – også opfordres

til at indsende stof til bladet. Det kan
omhandle stort eller småt, der kan
være af interesse for alle i området.
I dette blad finder du et indbetalingskor. Indbetaler du via posthus, bank
eller netbank (Reg. Nr. 5072 konto
1091531), er du med til at støtte bladet og skabe økonomisk stabilitet for
bladet.
På forhånd, tusind tak for dit bidrag.
Bladgruppen

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Generalforsamling
Mårslet Vandværk afholder generalforsamling i Mårslet Borgerhus
tirsdag d. 24. marts kl. 19.00
Dagsorden følger vedtægterne.
Mvh.
Bestyrelsen

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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UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Aktiviteter i Klub/legeplads Midgaard.
For 5 & 6 klasses medlemmer
Februar:
Dato
Aktivitet
2-6
Vårsalon forsat. Værkerne
skal
være færdige den
6. feb.
4,18,25 Fodbold og sport i hallen.
2,16,23. Lege/drama i gymnastiksalen.
5
Aftenklub. Fastelavsfest
3,17,24 Rollespil. Værkstederne åb
ne fra 14-17.30.
4,18,25 Snack Modul. Vi laver læk
ker snack.
20
6. Klasses pigeovernat
ning.
21
Figurspilsfestival i Rosen

26
27
Marts:
Dato
2,9,16
sa
4,11,18,25
3,10,17,24

5,12,19
13
19.

vang.
Aftenklub. Svømmehal
Gameraften + overnat
ning.
Aktivitet
Lege /drama i gymnastiklen.
Fodbold og sport i hallen
Rollespil. Værkstederne
åbne fra kl14.00-17.30.
Store bagedyst
6. Klasses diskotek i
Mall ing.
Rollespilsslag på Mid

23-27
25
26

gaard sammen med Skå
de og Rosenvang klub
berne.
Kreativ værksted er
åben. Vi holder Pip Pip
påskeuge.
Evt. vårsalontur til kbh.
Hvis værkerne går videre
i udstillingen.
Forældrekaffe/åben aft
enklub.

Fastelavnsfest klub/legeplads Midgaard
Torsdag den 5. Februar kl.17.00-20.30
Hvad har du fantasi til i år???
Kommer du som monster, høne, postkasse, kat, præst eller hvad du nu fin-

der på til vores fastelavnsfest torsdag
den 5. februar. Vi glæder os til denne
aften hvor vi bla. traditionen tro ”slår

katten af tønden” og spiser fastelavnsboller. Hvad vi ellers finder på kan du
se i Klub/legeplads Midgaard.

Nye motiver i Ung i Mårslet
Kommer du gående, cyklende eller
kørerne i bil på testrupvej, så benyt
lejligheden til at se vores nye motiver
I Ung i Mårslet. Væggen giver et lille
indblik i hverdagen, og har i børn
med er det måske motiver, de kender
eller børn de leger med.
Tanken er, at vi skifter motiverne og
nye aktivitets billeder kommer på facaden, og giver endnu et indblik i
hverdagen i ung i Mårslet.
Rigtig god fornøjelse.

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

14

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015

UNG I MÅRSLET
Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen

Musklerne skal strammes op
før ski turen til Sallbach i Klub M
Turen er i samarbejde med Klub K fra
Kragelundskolen, som vi i forvejen
har et godt venskab med, da vi arrangerer tema ungdoms fester med dem i
vores lokalområde.

Klub M skal i uge 7 af sted på skitur
til Sallbach i Østrig.

Vi skal være godt forberedt til skituren, derfor har vi lavet en aftale med
Marie som er tidligere medarbejder i
Klub M, som nu er studerende på fysioterapeut skolen.
Hun skal frem til uge7, en gang om
ugen af to timer arbejde med at styrke
deltagerne væsentligste muskelgrupper som man belaster mest under skiløb.

Der kom masser røde kinder, og en
del smil frem på læberne hos de unge,
under den første lektion i klubben.
Michael.

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015
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AKTIVITETER I
FEBRUAR 2015
Onsdag d. 4. feb. kl. 14.00:
Syng med Josser
Torsdag d. 5. feb. kl. 11.30:
Tag – selv – bord i caféen
Pris: 70 kr.
Fredag d. 6. feb. kl. 13.45: Gudstjeneste
Søndag d. 8. feb. kl. 14.00:
Banko

Mandag d. 23. feb. kl. 14.00:
Modeopvisning og tøjsalg ved Karina
Dyhr

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. 9.00-13.00.
Tidsbestilling og afbud via
Televagten på tlf. 87 13 43 00 på
hverdage mellem kl. 8.00 -15.00
Caféens åbningstid:
Man - fredage: kl. 9.30-13.00
Lør/søndage: kl. 12.00-13.00
Tlf.: 41 85 52 25

Ret til ændringer forbeholdes.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte)
Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19
Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 43 00.

Husk Deadline
Den 10 hver måned
Mårslet-Bladet
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Nyt
fra

Mårslet Skole
E-mail: maa@mbu.aarhus.dk

Telefon: 8713 9640
Breakdance
I december måned var 1. og
3.klasserne så heldige at få danseundervisning af en københavnsk dansetrup, Dance Studio, over et par dage.
Truppen bestod af en kvindelig danser og to seje, mandlige breakdansere. De bød både på undervisning og
en lille danseforestilling. Alle de kære
børn fra de to årgange var med, og
der var stor begejstring over konceptet - en del af dem syntes bestemt, at
de tre dansere burde ansættes i SFO’en så hurtigt som muligt 

Leg og lær
Som en del af skolereformen er det
blevet bestemt, at børnene skal deltage i lektiecafé to gange om ugen. I
forhold til de yngste børn har vi besluttet at kalde det Leg og lær i stedet
for, så vi byder på aktiviteter i stedet
for decideret lektielæsning. Aktiviteterne kan eksempelvis være motoriktræning, at spille dam, skak og lignende eller orienteringsløb rundt på
skolen. Det er en stor succes, som
børnene ser frem til hver uge.

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

Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Inge Pedersen
iped@aarhus.dk
Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk
Pæd. ledere
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk
Morten Kirkegaard Lomborg
morlo@aarhus.dk

SFO leder
Kirsten Villadsen
kvil@aarhus.dk
Teknisk Service
Niels Hansen
Skolebestyrelsen
Formand:
Rikke Lysholm
Mårslet Skoles Venner
Lone B. Thuesen
Telefon: 86122398
maarsletskolesvenner@hotmail.dk

Redaktion af Skolesiderne
Skolens kontor

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015
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kirkesiderne
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —
FEBRUAR 2015

Jahatten på! Eller…
Vi har taget hul på et nyt år med nye
muligheder eller skræmmende udsigter. Vi ved ikke, hvad der venter os;
men vi prøver at tage ja-hatten på og
håber det bedste. Vi prøver at møde
det nye år med et åbent sind. Hilser
det velkommen. Optimistisk forsøger
vi at vaske tavlen ren og med det nye
årstal starte på en frisk. Vi vil lægge
strid og ballade bag os, tage en dyb
indånding og træde frisk og frejdigt
ind i det nye år.
Men der kan komme noget anstrengt
over det, noget uærligt. Det er som
om, vi kræver mere af os selv, end vi
magter. Vi tynges af kravet om at
tænke positivt. Vi hører flosklerne i
baghovedet: Glem det triste, det er
fremtiden det gælder; der er ikke noget dårligt, som ikke er godt for noget; sig ja! Vi kan let føle os presset
til hurtigt at komme videre, tænke
frem. Så vi bearbejder vore tanker og
følelser, læser bøger om vilje til forandring og sejr, bøger om selvudvikling, vi kæmper som gale med den
tyngende jahat på; smilet er klistret
på hver eneste dag, og vi prøver i den
bedste mening at få det til at glide.
Men måske skulle vi nogle gange alligevel tage nejhatten på. Med nejhatten på bliver livet alvor, og vi indrømmer vores fejl, ser de ubehagelige
realiteter i øjnene og reagerer på dem.
Det kan selvfølgelig være svært, for
vi risikerer at møde vrede og modstand; men det kan også vise sig, at vi
med nejhatten åbner for en vældig
befriende ærlighed og forløsende ligefremhed. Nejhattens ærlighed fejer
forstillelse og kunstighed væk, og
først da tør vi for alvor tro på hinanden. Har man hele tiden jahatten på,
bliver man mistænksom.

Får vi ros af arbejdsgiveren, så er det
måske bare, fordi han har været på
kursus i anerkendende ledelse, - han
mener det slet ikke i virkeligheden,
eller også er det, fordi han planlægger
at udnytte os i fremtiden; anerkendelsen kan virke beregnende og uægte.
Roser man for meget, mister rosen sin
kraft, og den kan komme til at virke
patroniserende. Siger man hele tiden
ja, for at please, så ender man let som
et nervevrag, stresset og ødelagt. Desuden risikerer ens parathed og offervilje at blive brugt helt kynisk.

ligelig fordeling af verdens goder og
ligelig tildeling af muligheder for
alle.

Sådan kan jahat-kulturen ødelægge
forholdet mellem mennesker. Den
kan medføre både selvovervurdering,
et umenneskeligt pres, uærlighed og
manglende sans for gode omgangsformer og regler. En passende blanding af jahat- og nejhat-kultur vil jeg
anbefale. Og dertil behøver vi at
fremme tre former for agtelse: 1. agtelse for love og regler, 2. agtelse for
andre og 3. agtelsen for os selv.

Agtelse indebærer i en vis udstrækning modet til at sige NEJ og indrømme egne grænser og uformåenhed.
Ikke for at slippe for ansvar, men for
tværtimod at kunne leve op til det
ansvar, som vi inden for rammerne
magter at påtage os. Agtelse er også
at sige JA og bekræfte nødvendigheden af love og regler, bekræfte de
andre og os selv i, at livet er godt og
bør værnes.
Med os ind i det nye år har vi Guds
uforbeholdne JA, et ja, der sætter os
fri til at sige de nødvendige nej’er, og
som giver os mulighed for at sige ja,
hvor vi kan og så gøre vort bedste.
Guds JA nærer tilskyndelsen til i det
nye år at agte gode omgangsformer,
agte de andre og os selv. Det kan
skænke os tilgivelsesparathed, så vi
med realismen i behold kan bevare
håbet for fremtiden. Så på med jahatten, men hav også altid nejhatten parat – det kan blive nødvendigt for livets skyld!

Agtelse for love og regler er nødvendig, fordi vi er ufuldkomne mennesker, der nok gerne vil det gode, men
alligevel kommer til at gøre det onde.
Love og regler – både de skrevne og
uskrevne – er til for at beskytte os
alle sammen mod overgreb. De er
forudsætningen for, at vi mennesker,
der har så mange forskellige lyster og
interesser, alligevel kan leve sammen
uden at skade hinanden alt for meget.
Agtelsen for andre er respekt for andre menneskers værd og ret til at være til, som dem de er. Ethvert menneske har værdi og bør tilkendes de
grundlæggende rettigheder. Agtelse
for andre er anerkendelse af ligeværdighed og vilje til at kæmpe for

Men en ting mere skal vi huske på: Vi
skal også agte os selv. Det falder nogen let; for andre kan det være svært.
Når alle mennesker tildeles værdi,
betyder det, at vi også selv har et uantastelig eget værd. Derfor må vi hele
tiden prøve at holde fast i selvagtelsen, der betyder, at vi siger ja til os
selv og nej til at være en anden end
den, vi er.

Hanne Davidsen
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Kirketiderne

Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus
FEBRUAR

FEBRUAR
Søndag den 1. februar kl. 17.00
Lysgudstjeneste
Hanne Davidsen

Søndag den 8. februar kl. 10.00
Søndag seksagesima
Hanne Davidsen
Søndag den 15. februar kl. 10.00
Fastelavnssøndag
Familiegudstjeneste
Hanne Davidsen
Søndag den 22. februar kl. 10.00
1. søndag i fasten
Mette Maria Kristensen

MARTS
Søndag den 1. marts kl. 16.00
Ungdomsgudstjeneste
Hanne Davidsen

Søndag den 8. marts kl. 9.00
Jette Rosenberg Christiansen
Onsdag den 11. marts kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
Søndag den 15. marts kl. 10.00
Mette Maria Kristensen

Onsdag den 4. februar kl. 19.30
Indre Mission
Mandag den 9. februar kl. 9.30
Mandagscafé
Torsdag den 12. februar kl. 14.00
Hyggeklubben
Aarhus Seniororkester underholder
Lørdag den 14. februar kl. 9.30
Kirkens Studiedage
Foredrag ved Niels Henrik Arendt
Søndag den 15. februar kl. 10.00
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og samvær i
Sognehuset

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00
KulturCaféen
EtniskCafé med Kvindehuset, Viby

Onsdag den 25. februar kl. 18.00
Filmaften for 7.b og 7.c
Fredag den 27. februar kl. 8 - 15
Skole-Kirke-Temadag for 7.b og
7.d

MARTS
Søndag den 8. marts kl. 10.00
Folkekirkens Nødhjælp
Landsindsamling
Mandag den 9. marts kl. 9.30
Mandagscafé

Mandag den 16. februar kl. 16.00
Sorggruppe - ny opstart

Onsdag den 11. marts kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste med efterfølgende spisning i Sognehuset

Onsdag den 18. februar kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Torsdag den 12. marts kl. 14.00
Hyggeklubben

Torsdag den 19. februar kl. 18.00
Filmaften for 7.a og 7.d

Fredag den 13. marts kl. 8.00 15.00
Skole-Kirke-Temadag for 7.a og
7.c

Fredag den 20. februar kl. 18.00
Fredagsspisning

Kildevang

Kirkekaffe

Fredag den 6. februar

På udvalgte søndage er der
kirkekaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.

Søndag den 22. marts kl. 10.00
Hanne Davidsen

Torsdag den 26. marts kl. 15.00
Påskespil
Fredag den 27. marts kl. 10 og 11
Påskespil

Søndag den 29. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Mette Maria Kristensen

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der
kl. 14.15 er gudstjeneste
med altergang.
Prædikant er Hanne Davidsen.

Her hilser vi på hinanden
og får en snak og byder nye
kirkegængere velkommen.
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Lys-gudstjeneste

Til
konfirmander
og andre unge

Der holdes lysgudstjeneste søndag
den 1. februar kl. 17.00.
Gudstjenestens tema er LYS, og kirken vil være oplyst af levende lys.

Her er lidt informationer om kommende aktiviteter for konfirmanderne og andre unge i sognet:

I år tager jeg afsæt i nogle af Maja
Lisa Engelhardts billeder. Hun har
netop udsmykket Frederikskirkens
kor.
Undervejs i gudstjenesten læses tekster om lys fra Bibelen, og der bliver
anledning til lystænding ledsaget at
stemningsfuld musik.

Billeder fra Frederikskirken i Skåde

Mårslet Kirkes Pigekor medvirker.
Hanne Davidsen

Lystænding i Mårslet Kirke

Fastelavnsgudstjeneste
Vi kan nu se frem til vores traditionelle fastelavnsgudstjeneste søndag
den 15. februar kl. 10.00. Det er en
familiegudstjeneste og alle må gerne
møde udklædte op. Kirken vil blive
fint pyntet af minikonfirmanderne,
der ligeledes har dekoreret fastelavnstønderne.
Der skal være BARNEDÅB, hvilket
er meget passende, da temaet for
gudstjenesten netop er DÅB.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i præstegårdshaven, sanglege i
sognehuset og ikke at forglemme:
hjemmebagte fastelavnsboller!
Alle er velkomne til en hyggelig formiddag i kirke og sognehus. Arrangementet slutter ca. kl. 13.00.
Foto: Jørgen Lauritsen
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Anna Johnsen
og Hanne Davidsen

1. Der er filmaften den 19. februar
for 7.a og 7.d (sammen med Hanne
Davidsen) og den 25. februar for 7.b
og 7.c (sammen med Mette Maria
Kristensen) – begge dage kl. 18.00.
Vi mødes i KlubM, hvor vi spiser
sammen, derefter går vi over i Sognehuset og ser film sammen.
2. Der er Skole-Kirke-Temadage
for elever i 7. klasserne – for 7.d og
7.b den 27. februar og for 7.a og 7.c
den 13. marts begge dage kl. 8.0015.00.
Temaet er JALOUSI. Temadagene
er et samarbejde mellem skole og
kirke, mellem præster og lærere. Dagen er struktureret som et løb, hvor
eleverne på forskellig vis arbejder
med temaet med udgangspunkt i bibelske fortællinger. Dagen afsluttes i
kirken, hvor eleverne viser, hvad de
har lært. Husk: Madpakke medbringes.
3. Der holdes en Ungdomsgudstjeneste søndag den 1. marts kl. 16.00
for alle konfirmander og unge i Mårslet.
Det er en gudstjeneste, som konfirmanderne i 7.a og 7.d tilrettelægger
og fremfører.
Temaet er LYS og MØRKE.
Mette Maria Kristensen
og Hanne Davidsen
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Mårslet Hyggeklub

En rejse i folkemusik
Torsdag den 12. februar kl. 14.00

Vi får besøg af ca. 12 medlemmer af
Aarhus Seniororkester, som har bestået i over 25 år.

De vil underholde med musik i mange genrer, f.eks. salon-, schläger-,
swing-, wiener– og folkemusik.
Det er en lille ændring i forhold til
vores program, men eftermiddagen er
stadig i musikkens tegn.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere er meget velkomne i Sognehuset.
Der serveres kaffe og kage til kr. 40,-

Mandagscafé
Mandag den 9. februar
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset.

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i
et uforpligtende samvær med andre
fra Mårslet Sogn.
- og så er det tilmed gratis
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Kirkens Studiedage
Kristendommens ’skepsis’ i forhold
til magtanvendelse og afvisning af
den i spørgsmål om tro kendes ikke
tilsvarende i islam.
Foredraget gør rede for, hvorledes
også historiske forhold er med til at
Magt og afmagt i islam
forme islams syn på magt/afmagt. Og
Synet på magt i islam er overvejende det ser på, hvilke konsekvenser disse
positivt – hvis magten bruges i lydig- grundlæggende forskelle i guds- og
hed mod Gud. Det er meningen med menneskeopfattelse får for synet på
magten, at den skal fremme hengivel- politik, kultur, religionsfrihed.
sen til og underkastelsen under Gud. Niels Henrik Arendt er tidligere biAfmagt kan være et menneskeligt vil- skop i Haderslev Stift, nu sognepræst
kår, men mennesket betragtes i ud- i Staby-Madum Sogn, Holstebro
gangspunktet som i stand til at følge Kommune.
den guddommelige lov. Tanken om at
Gud kan underlægge sig selv afmag- Pris: 25 kr. hvori er inkluderet kaffe
og rundstykker.
ten afvises fuldstændigt.
Niels Henrik Arendt kommer til
Mårslet Sognehus lørdag den 14.
februar kl. 9.30-12.00 hvor emnet
er

Magt og afmagt i jødedom,
kristendom og islam er temaet
for studiedagene 2015.
Studiedagene er et samarbejde mellem Mårslet, Tranbjerg, Tiset og
Astrup sogne.
Alle studiedage er lørdag formiddage
fra kl. 9.30-12.
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at kunne være med.

Næste gang er lørdag den 14. marts
med sognepræst og forfatter Lise
Trap i Tranbjerg Sognegård.
Emne: Magt og afmagt i mødet med
død og sorg.

Niels Henrik Arendt. Foto: Peter Kristensen, Kristendom.dk

Prisen er pr. foredrag kr. 25,I prisen er inkluderet kaffe og rundstykker.
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Giv os i dag …

KulturCafé
Årets første KulturCafé bliver noget
så eksotisk som en

EtniskCafé
Tirsdag den 24. februar kl. 19.00
i Mårslet Sognehus
Foto: tv2oj.dk

Der kommer en gruppe kvinder fra
Kvindehuset i Viby og fortæller om
kulturen i deres oprindelsesland – det
kan f.eks. være Vietnam, Syrien, Somalia eller et andet spændende land.
Vi vil se kunst, høre musik, få små
smagsprøver på eksotisk mad og meget andet.

Lederen af Kvindehuset, Kirsten
Saabye, vil også være til stede og
fortælle om husets opståen og de
mange aktiviteter, der løbende tilbydes dér. Så kom og få en helt særlig
oplevelse for alle sanser og med udblik til fremmede og spændende horisonter.
Entré: 50 kr.

Foto: Jan Dagø, Jyllands Posten

Sorggruppen i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en
sorggruppe. Den begynder
mandag den 16. februar kl. 16.00
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus.
Et møde varer ca. to timer, og der
afholdes møde hver anden mandag, i
alt 8 gange.
”Som jeg har det lige nu, er det godt
at være sammen med andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de
udsagn, vi har hørt i tidligere grupper. Det kan være svært at finde personer i ens omgangskreds, som i
længden kan rumme og forstå den
smerte, som sorgen over at have
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mistet en af sine nærmeste, indebærer.
Et andet udsagn er: ”Min omverden
synes, jeg hurtigt skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke, skal jeg hilse og sige”.
I gruppen er der tavshedspligt, men
deltagerne lærer selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give mulighed
for at få en kontakt, som man også
efter forløbets afslutning kan have
glæde af.
Gruppen ledes af Susanne Lauritsen
og Kaj Lolholm. Har du brug for,
eller kender en, der har brug for at
deltage i gruppen for voksne, kan
henvendelse ske til Susanne Lauritsen, 25324657, sus@sjl.dk.
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Under dette tema deltager Mårslet
Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling.
Det gør vi søndag den 8. marts
2015
Vi tror på, at såvel akut nødhjælp
som langsigtet udviklingshjælp er
veje frem mod en afskaffelse af
fattigdom og dermed til at give og
sikre en værdig tilværelse for millioner af mennesker, der ikke
er så heldige som os.
Og det nytter!
Siden 1990 er der blevet 700 millioner færre mennesker, der lever under
FN’s fattigdomsgrænse.
Men!
Der er dog stadig 1,2 milliarder mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.
Vi vil gerne lokalt være med til at
yde en indsats i bekæmpelsen af fattigdom r undt omkr ing i ver den –
både den fattigdom, der er naturskabt og den, der er menneskeskabt.
Det gør vi ved at aflægge samtlige
husstande i Mårslet Sogn et lille besøg søndag den 8. marts
i tidsrummet kl. 10.00 - 13.30.
Indsamlingen sættes i gang kl. 10.00
i Sognehuset, Obstrupvej 4A, hvor
menighedsrådet vil være vært ved et
mindre traktement såvel før som efter selve indsamlingen.
Sæt X i din kalender og meld dig
allerede nu som indsamler på tlf.
8629 0629 / 4011 0175 eller på
e-mail: k.lunderskov@gmail.com.
Glæder mig til at høre fra jer.
På vegne af Mårslet Kirke
og menighedsråd
Knud Lunderskov
Langballevænget 6
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Mårslet Kirkegårds takster 2015
På Mårslet Kirkegård er fredningsperioden for kistegrave 25 år og for urnegrave 10 år.
Alle nedenstående beløb er i danske kroner.
Erhvervelse af gravsteder (momsfr i)
For medlemmer af Folkekirken:
For ikke-medlemmer af Folkekirken:
Kistegravsted med 1 plads
Kistegravsted med 2 pladser
Urnegravsted

Gratis
6.211,52
10.352,55
1.138,78

Obligatorisk vedligehold af indramning af gravsted i fredningsperioden (inkl. moms).
Skal også betales ved fornyelse.
Pr. år
25 år
Kistegravsted med 1 plads
143,90
3.597,50
Kistegravsted med 2 pladser
210,16
5254,00
Yderligere pr. plads udover 2
74,54
1.863,50
Urnegravsted
102,49
1.024,90 (10 år)

Vedligeholdelse af gravsteder (inkl. moms)
Pris pr. år
Renholdelse
Kistegravsted med 1 plads
841,67
Kistegravsted med 2 pladser
1.260,94
Yderligere pr. plads udover 2
420,32
Urnegravsted
647,04

Grandækning
517,63
672,92
155,29
517,63

Legataftale for en fredningsperiode (inkl. moms)
Priserne for et traditionelt gravstedslegat er pris pr. år (se ovenfor) gange det antal år et gravstedslegat er gældende.
F.eks. koster vedligeholdelsen af et urnegravsted i 10 år med obl. indramning, renholdelse og grandækning kr. 12.671,60
Legataftale på vedligeholdelse er obligatorisk ved følgende gravstedsformer:
Urnegravsted i park, 10 år
5.564,60
Urnegravsted i græs med plade, 10 år 5.564,60
Kistegravsted i græs med plade, 25 år 11.128,75
Urnegravsted, anonym, 10 år
2.588,20
Kistegravsted, anonym, 25 år
10.352,50
Begravelsesudgifter
Gravkastning (momsfr i)
Voksengrav
Barnegrav
Urnenedsættelse

5.590,37
2.795,19
595,27

Lørdagstillæg
1.863,46
931,73
310,58

Timepris (inkl. moms) for anlægsar bejde 439,98

Andet
Aftale om forårs- og sommerblomster, juletulipaner, kranse og buketter kan tilkøbes.
Nyanlæg og omlægning af gravsteder udføres gerne af kirkegårdspersonalet og betales særskilt efter regning.
Årsregninger efter de til enhver tid gældende takster vil blive udsendt forud ved hvert års begyndelse.
Kontakt graveren for spørgsmål om vedligeholdelsesaftaler og andet på 8629 4841 eller graver@maarslet-kirke.dk
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Nyt lysfad
Vi har fået fremstillet et nyt flot lysfad til kirken, som er speciallavet af
smed Carsten Sørensen, Mårslet.
Det er en cirkelformet messingring
med fire kors og en plade, der ligger
som et låg på døbefonten. Midt på
pladen er der en mindre messingring,
hvori kan placeres et lys eller et kors
som Carsten Sørensen også har lavet.

Lysfadet blev indviet til allehelgen og
vil også blive anvendt ved lysgudstjenesten omkring kyndelmisse og lignende anledninger.
Når lysfadet er i brug vil der være et
stort lys tændt i midten og besøgende
kan tage et mindre lys og tænde ved
hjælp af det store lys og derefter placere sit lys på lysfadet.

Mårslet Indre Mission
Onsdag den 4. februar får vi igen besøg af Missionær Brian Madsen.
Det er den sidste af 2 temaaftener
med fokus på Gud som dommeren.

Lys på Dommeren - Helvede - kan
Gud være det bekendt?
Det er svært nok at forlige sig med
tanken om, at nogle mennesker ikke
bliver frelst. Men endnu værre er det
at skulle forholde sig til Bibelens tale
om evig straf. Hvorfor kan Gud i det
mindste ikke udslette disse stakkels
mennesker? Hvorfor skal de pines for
evigt?

Disse tanker kan være en dyb anfægtelse for os kristne - og er et provokerende spørgsmål fra mange af dem,
der ikke vil betegne sig selv som
kristne. Vi vil forsøge at trænge ned i
nogle af Bibelens sværeste vers for at
prøve at forstå, hvad Guds hensigt er
med Helvedet.
Brian siger om sin baggrund for at
tage dette emne op:
Jeg
er
uddannet
diakon/
socialpædagog, 51 år gammel, gift og
bor i Vejle. Selvom jeg de sidste 30
år har undervist i mange bibelske
emner, kæmper jeg selv tit med at
forstå, hvordan Bibelen egentligt skal
forstås. Jeg elsker at være i dialog
med andre om de bibelske tekster og
sammen forsøge at tolke budskabet
ind i vores tid.
Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet
Sognehus.
Alle er hjertelig velkommen.

Fredagsspisning
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær.
Næste gang er fredag den 20. februar
kl. 18 i Sognehuset, menuen er endnu ikke planlagt.
Vi begynder med fællesspisning og
et par sange. Derudover er programmet: legehjørne for de mindste, spil
for de større børn, snak for de voksne.
Vi slutter med at læse søndagens
bibeltekst.
Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr.
barn.
Tilmelding senest den 18. februar
til : rl@maarslet-kirke.dk
Ebbe Nørgård Pedersen og
René Tindbæk Lunderskov,
Mårslet Menighedsråd
Næste fredagsspisning er den
10. april 2015

Børneklubberne
Mariehønen

Lærkereden

Ørnereden

er legestuen for børn op til 6 år.
Sognehuset, mandag kl. 16.15 - 17.30

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

er juniorklubben for de lidt større
børn - fra 4.– 8. klasse.
Sognehuset, mandag kl. 19.00 - 20.30

Vil du vide mere så kontakt:
Jette Kristoffersen, tlf. 6084 5520
Susanne Lunderskov, tlf. 6086 2617

Der kan være ændringer i forbindelse med højtider og ferier.

Ledere af Lærkereden er:
Dorthe Bjerge, tlf. 8629 5002
Mette Nørgaard Pedersen, 8629 7155

Program kan fås i Sognehuset.
Ledere af Ørnereden er:
Anders Kristoffersen, tlf. 8628 9965
René Lunderskov, tlf. 2276 1539
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Kontakt Kirken

Kirken er åben

SOGNEPRÆST
Hanne Davidsen
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 1234
hd@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag, onsdag
og fredag kl. 12.00 - 13.00
samt torsdag 16.00 - 17.00
Mandag er fridag

KIRKE– OG
KULTURMEDARBEJDER-VIKAR
Anna Johnsen
Tlf. 8629 5772 / 2552 0927
anna.johnsen@mail.dk

SOGNEPRÆST
Mette Maria Kristensen
Balagervej 13
8260 Viby J.
Tlf. 2446 4882
mmk@maarslet-kirke.dk
Træffes bedst onsdag og torsdag.
Fredag er fridag

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk

KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Træffes 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

ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk

GRAVERVIKAR
Astrid Løkke Jakobsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården.
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Præstegårdsvej 84
Tlf. 2276 1539
rl@maarslet-kirke.dk

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,
Præstegården, Obstrupvej 4,
8320 Mårslet.
——————————————

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.
——————————————

Mårslet Kirkes
hjemmeside
Her finder du svar på mange kirkeligt relaterede spørgsmål lige fra
adresser og aktivitets-kalendere, til
information om, hvordan man gør i
forbindelse med navneændring.
http://maarslet-kirke.dk

KIRKETJENER
Allan Vindfeldt Jensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
avj@maarslet-kirke.dk

Nyt fra Menighedsrådet
Vi har i december taget afsked med
vores Kirke- og Kulturmedarbejder
(tidl. kaldet Sognemedhjælper) Mette Bugge. Vi takker hende for 9 år
ved Mårslet Kirke, hvor hun har haft
kontakt til mange af sognets børn og
unge gennem bl.a. minikonfirmanderne, børne- og familiegudstjenester og babysalmesang.
Mette har søgt nye udfordringer – og
vi ønsker hende held og lykke fremover.
Stillingen er blevet besat midlertidig
af hhv. Lisbeth Frandsen, der tager
babysalmesang og Anna Johnsen
som tager sig af minikonfirmanderne

frem til sommer. Begge er kendte
ansigter ved Mårslet Kirke.
Til menighedsrådsmødet i november
var der genvalg på alle poster:
René Lunderskov, formand
Keld Schmidt-Møller, næstformand
Anders Kristoffersen, kasserer
Else Svendsen, kontaktperson
Susanne Lauritsen, sekretær
Arne Andersen, kirkeværge
Per Dombernovsky, bygningssagkyndig.
René Tindbæk Lunderskov

Redaktør søges
Mårslet Kirke søger snarest en ny
frivillig redaktør af kirkesiderne i
Mårslet Bladet.
Det drejer sig om 10 gange årligt,
hvor modtaget tekst og billeder skal
indsættes i programmet
MS Publisher.
Er du interesseret eller kender du
nogen, så kontakt René Lunderskov
på rl@maarslet-kirke.dk
Der afholdes menighedsrådsmøde

Onsdag d. 18. februar kl. 19.00
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.
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TMG - Nyt
GENERALFORSAMLINGER
I TMG’s afdelinger

TIRSDAG D. 24. FEBRUAR KL. 19.00
I skolens kantine (indgang fra P-pladsen)
Dagsorden iflg. vedtægterne.
19.00-20.00 : Status på MultiHallen. Nu har vi stort set pengene på plads. Oplæg og debat.
Derudover diverse forfriskninger og overrækkelse af pokaler.

20.00-

: De enkelte afdelinger har generalforsamlinger i de tilstødende klasseloka
ler.
Badminton – Basket – Cykelmotion – Dart – Fodbold - Gymnastik –
Håndbold – Motion – Petanque – Tennis – Volley
Hovedgeneralforsamlingen er onsdag 18. marts kl. 19.30 i HalHuset
Dagsorden iflg. Vedtægterne

TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand

Kurt Kirkedal Laursen

20 45 29 39

kurt@kirkedal.dk

Kasserer

Gerda Svendsen

40 31 13 79

svendsengerda@gmail.com

Afdelingsrepræsentanter:
Badminton

Jens Birk

51 30 89 50

formand@tmgbadminton.dk

Basketball

Mette Burgdorf

20 94 69 78

mette@familienburgdorf.dk

Cykelmotion

Hans-Jørgen Jørgensen

86 29 74 24

1@gyldenkronesvej.dk

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

89 38 15 86

tinewestergaard@gmail.com

Håndbold

Ole Gade

86 29 80 51

formand@tmg-haandbold.dk

Motion

Mette Skov

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

tmgmotion8320@gmail.com
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Venneforeningen på Kildevang
Bestyrelsen i venneforeningen ønsker
alle et rigtig godt nytår.
Hermed vores program for foråret. Vi
afholder fire BANKO spil
Søndag den 25. januar,

Søndag

den 22. februar,
Søndag den 22. marts, Søndag den
26. april,
Kaffe og æblekage til kr. 25,00, Øl og
Vand kan købes, desuden sælger vi
amerikansk lotteri, vi glæder os til at
se rigtig mange ALLE er velkommen.

Arrangementerne foregår i Cafeén på
Kildevang kl. 14,00
Der bliver desværre ingen forårsfest i
år, da der tilsyneladende ikke er interesse for dette, vi har aflyst de senest
2 arrangementer.

Diversiteten sikret
Borgerhuset, byens nuværende forsamlingshus, har efter en noget langvarig proces sammen med forældrene
i børnehuset Valnødden fået gennemført, at vi nu lejer ud til kommunen, et
selvejende børnehus, der selv bestemmer sine åbningstider og derved kan
fastholde det en enig forældrekreds
ønsker, nemlig at man afleverer sit
barn til den samme person, som man
senere henter det hos. Der er altså ingen skift af personale i dagens løb.
Det holdt hårdt. Kommunen ønskede
ensretning – alle pasningstilbud skulle
være med fuld tid – hvilket formodentligt ser bedre ud på oversigterne,

men forældrene ville noget andet – og
borgerhuset ligeså.
Men vi har en menneskeligt forstående Rådmand og et byråd, der kun vil
borgerne det bedste, hvilket jo er meget naturligt, eftersom det er borgerne, der betaler for menageriet og alle
de mange dygtige embedsmænds m/k
løn. Det er bare sommetider, at vi ikke klart får fortalt i enighed, hvad det
er vi vil have og hvordan vi vil have
det – og får sagt det i så god tid, at det
kan lade sig gøre at føre ud i livet,
uden at nogen taber ansigt.

delse de beslutsomme forældre i Valnødden og alle de dygtige og dedikerede medarbejdere der. Vi priser også
Børn og Unge Afdelingen fra top til
bund – inkl. Mårslet Dagtilbud for
den forståelse og velvilje der er lagt
for dagen på den to år lange vej frem
til 1. januar 2015, hvor Børnehuset
Valnødden overgik til selveje status.
Tillykke til alle forældre i Mårslet –
diversiteten sejrede tilslut.
Sven Voxtorp
Formand

Vi i Borgerhuset priser i den forbin-

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015

27

TMG - Nyt
TMG skal have ny hovedformand
Efter 25 års aktivitet i TMG har jeg
nu valgt at stoppe i ledelsen af TMG.
Derfor skal vi have valgt en ny hovedformand på generalforsamlingen
onsdag 18. marts.
Har du lyst, eller kender du en, der
har lyst, så henvend jer til et medlem
af hovedbestyrelsen – eller undertegnede.
Selvfølgelig er det den nye formand,
der bestemmer hvad arbejdet indeholder, men her er en lille beskrivelse
som vi lavede i forretningsudvalget
for et par år siden:

Annoncepriser 2015

Her er virkelig en opgave, hvor man
kan få lov til at præge foreningens udvikling i de kommende år.
Ansvarlig i forhold til kommunen og
skolen
Kontaktperson til DGI og Idrætssamvirket
Foreningens ansigt udadtil i Mårslet
Har det endelige juridiske og økonomiske ansvar
Er styregruppeformand i MultiHalprojektet (behøver ikke at være sådan
fremover)
Coach for afdelingsformændene
Konfliktmægler på tværs af afdelin-

gerne
Møder med mange forskellige og
spændende mennesker
Leder af en organisation med 11 afdelinger og 1500 medlemmer
Hvis du er visionær, diplomat og en
god organisator, eller har du bare lyst,
så er du den rette person til opgaven.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig som nuværende formand på
kurt@kirkedal.dk
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Jan ”Tromle” Nielsen kommer til Mårslet for at spille i TMG Håndbold i 2015……
 vil få mulighed for at møde Århus Håndbold når de selv laver
et træningspas i Mårslet Hallen
 vil få mulighed for at hilse på
Rune Ohm, Jan Nielsen, Mads
Lind, Erik Veje m.v. på allernærmeste hånd

Jan Nielsen, som de fleste af os kender som Jan ”Tomle” Nielsen - eller
den sidste bastion i målet hos Århus
Håndbold, har været på besøg hos
TMG Håndbold for at synliggøre Århus håndbold på nærmeste hold.
Efter et gensidig ønske fra Århus
håndbold og TMG håndbold vil vi
fremadrettet formalisere vores samarbejde, selvom vi igennem årene altid
har haft et nært forhold til Århus
Håndbold, hvor mange af vores spiller både har været med til indløb og
inviteret til mange kampe.

For TMG Håndbold betød dette møde, at Jan Nielsen rundhåndet delte
”julegaver” ud til TMG Håndbold……. Julegaverne betyder bl.a. at
vi fremadrettet……

 vil få mulighed for at tilbyde alle
vores medlemmer fribilletter til
alle Århus Håndbolds hjemmekampe.
 vil få mulighed for at møde Århus Håndbold i Mårslet hallen,
hvor de vil lave træningspas med
vores spillere og trænere.

 vil få mulighed for at tilbyde vores sponsorer, at deltage i specielle sponsorarrangementer.
 Vil kunne tilbyde trænerne i
TMG Håndbold mulighed for at
få sparring og inspiration af Århus Håndbolds trænere og spillere gennem inspirationsseminarer
for trænere og spillere i NRGi
Arena.
Vi ser frem til et 2015 med masser af
fantastisk god håndbold i Århus både
på herresiden og damesiden.
Et fremtidig samarbejde med Århus
Håndbold er endnu et skridt på vejen
til at tilbyde vores medlemmer flere
unikke oplevelser igennem håndbolden.

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015

29

Svedig Søndag gav 2.400 kr. til Multihallen
Søndag d. 4. januar kickstartede 24
friske mårsletter et nytårsfortsæt eller
varmede op til årets første hverdagsuge med en omgang ’Svedig Søndag’.
Der blev gået til den med stafet, armbøjninger, squats i lange baner og ikke mindst højt humør både fra deltagere og instruktørerne fra TMG Gymnastik.
De svedige udfordringer var arrangeret til fordel for Multihallen, og hver
deltager havde betalt en 50’er. De
1200 kr. fra deltagerne blev efterfølgende fordoblet af gymnastikafdelingen, så ’Svedig Søndag’ bidrog samlet set med i alt 2400 kr. til Multihallen.
Forårets arrangementer i Gymnastik
Ultimo januar afholder gymnastik den
årlige nytårskur for instruktører, hvor

vi hygger os i festligt lag. Med godt
40 instruktører i truppen er der basis
for noget god snak på tværs af aldre,
gymnastikhold og baggrund.

Forårshold vil starte op efter påske
2015 og annoncering af disse vil finde sted på www.tmgsport.dk, maarslet.net og her i Mårslet Bladet.

Den 24. februar er der fælles Generalforsamling for alle afdelinger i TMG.
Det foregår på skolen, og vi håber at
se kendte og nye ansigter, der har
mod på at kende mere til gymnastikken i Mårslet. Alle er meget velkomne!

Og sidst men ikke mindst: Der øves
og trænes og prøves til på livet løs for
tiden, for gymnasterne vil være superklar til Opvisning i Mårslet d. 21.
marts 2015. Det bliver med næsten
alle foreningens hold på gulvet og også et par indslag udefra, så sæt endelig kryds i kalenderen og kom og bak
gymnasterne op og få en hyggelig eftermiddag i Mårslet Hallen.

Husk sidste frist for indlevering af stof, annoncer
og rettelse af annoncer er d. 10. i måneden
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500.000 kroner indsamlet på 110 dage
Indsamlingen til Mårslet MultiHal
rundede 1.7 mio. kroner lige omkring nytåret. Heraf er de 500.000
kroner blevet indsamlet siden 13.
september 2014, hvor indsamlingen
blev kickstartet.

stod for, kunne vi gå ind i 2015 med
1.7 mio. kroner på MultiHallens konto. Tusind tak til jer, der har støttet.

Har du ikke støttet endnu, så husk at
alle bidrag indbetalt via DGI’s gavefond er fradragsberettigede. Find linket på www.multihal.nu.

I MultiHallens styregruppen er vi super tilfredse med resultatet. Opbakningen er byen er fantastisk, og vi er
meget taknemmelige for, at så mange
Mårslettere har lyst til at støtte projektet.
I december fik vi solgt rigtig mange
FolkeMursten og sammen med bidragene fra Nytårsløbet og salget af juletræer, som de to initiativrige skolepiger Sofie Tyrrestrup (13 år) og
Josephine Godrum-Overgaard (13 år)

/MultiHallens styregruppe
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Vil du hjælpe os?
MultiHallens indsamlingsgruppe søger flere frivillige hjælpere. I løbet af
2015 vil vi gerne arrangere støtteevents som fx foredrag og måske en
stor fest i hallen.

Andre gode idéer er også altid velkomne. MEN - vi mangler arbejdskraft, og flere vi er, jo nemmere bliver det at løfte opgaverne i fællesskab

Send en mail til Lars Lyngholm Andersen (lars.andersen@mail.dk )
eller Pia Eskildsen
(pia_eskildsen@hotmail.com ),
hvis du vil være med.

261 private - har i alt støttet med 584.125 kr.
33 virksomheder - har i alt støttet med 330.808 kr.
16 foreninger - har i alt støttet med 696.342 kr.
1 fond - har støttet med 30.000 kr.
Diverse (fx Sct.Hans og andre arrangementer) - har støttet med 66.903 kr.
Indsamlet beløb: 1.708.178 kroner

Giv en
til Mårslet-bladet
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Næste gang

Egnsarkivet
holder åbent

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

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

er
onsdag den 11. februar
og
onsdag den 25. februar

Så lukkede bageren
Så lukkede bageren. En rigtig god en
af slagsen efter min mening. Men det
har været yderst svært for en ny bagermester at banke en omsætning op,
efter at 2 andre ikke er lykkedes med
det og ligeledes har lukket butikken.
Denne gang dog mere ærgerligt end
de andre gange for det var kvalitets
brød der blev langet over disken.
Det gør det så ikke nemmere når vo-

res brugsforening som vi jo allesammen på en måde er del af starter brødudsalg fra lagkagehuset. For hvem vil
ikke gerne slippe for en tur henover
torvet efter endt indkøb i Brugsen for
at få godt brød med hjem. Nej det er
da meget lettere at få det hele i Brugsen. Men se lige hvad vi har mistet af
udvalg. Nu kan vi stadig få godt brød
og en smule kager, men det kniber
med udvalget og prisen! Den er alt for

høj fra lagkagehuset i forhold til kvaliteten efter min mening.
Hvad kan Brugsen så gøre ved det?
Hvad med at oprette eget bageri i det
gamle bageri, og så må I for min
skyld godt sælge det i Brugsen til en
fair pris og i et rimeligt udvalg.
Mona Dybvad

Svar ”Så lukkede bageren”
Ja, Bageren er lukket. Det er trist når
en forretningsdrivende ikke kan lave
en rentabel forretning og er nødt til at
dreje nøgle om. Bagervirksomhederne er under pres og konkurrencen er
hård, ligesom det også gælder for detailbranchen. Og det har ikke været
rentabelt at drive bagerforretning i
Mårslet gennem de sidste mange år,
hvilke de mange forskellige bagerforretninger også bevidner.
At der har været efterspørgsel på kvalitetsbagerbrød i byen har vi i Mårslet
og Omegns Brugsforening været vidne til i mange år. Dette har vi hørt både direkte fra kunderne samt i vores
årlige kundeundersøgelser der bliver
foretaget.

Disse ønsker tog vi konsekvensen af
for cirka et år siden og indgik et samarbejde med Lagkagehuset i Århus.
Vi er glade for dette samarbejde og
glade for at vi nu kan efterkomme et
stort ønske fra vores kunder om at
sælge bagerbrød af en høj kvalitet.
Vi arbejder i brugsbestyrelsen hele
tiden på at gøre SuperBrugsen til en
attraktiv butik og vil naturligvis gerne
være Mårslet borgernes foretrukne
indkøbssted. Vi ønsker at matche
nogle af de indkøbs muligheder som
Århus C kan tilbyde. Vi fokuserer i
SuperBrugsen på at drive vores egen
forretning og dette arbejde er hele tiden under udvikling og vi justerer lø-

bende, så vi sikrer, at vi har en høj
kvalitet og et bredt udvalg i butikken.
Du opfordrer SuperBrugsen til at drive bagervirksomhed i den gamle bagerbygning. Vi takker for din tillid til
at kunne drive en sådan forretning.
Mårslet borgerne kan være forvisset
om at, vi vil gøre vores ypperste for at
bevare det bredde udvalg i butikken
samt kvaliteten af varerne og derfor
vil man også fremadrettet kunne købe
kvalitetsbagerbrød i vores butik.
Med venlig hilsen
Anne-Mette Bay Bjørn
på vegne af Mårslet og Omegns
Brugsforening
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Familiespejdere på tur til genbrugsstationen
høre børnenes reaktion på de mange
ting, som andre har efterladt i naturen.
Vi tog affaldet med over på genbrugsstationen i Malling.
På genbrugsstationen mødtes vi med
Birte Buhl fra Affald Varme i Århus.
Birte startede med at fortælle børnene
om, hvad der sker med det affald, vi
producerer hjemme hos os selv.
Børnene var meget interesserede og
spurgte livligt ind til, hvordan affaldet
blev behandlet, og de kom også med
mange velmenende råd til, hvordan vi
voksne skal behandle affaldet.
Herefter gik vi rundt på genbrugsstationen til alle containerne og fik en
god snak om, hvad der skulle i dem.
Vi fik afleveret det affald, som vi
havde samlet op i Mårslet. Det var en
meget lærerig rundtur. Vi voksne
fandt også ud af, at vi kan gøre endnu
mere ud af selve affaldssorteringen.
Sidst på rundturen kom vi til den vigtigste container. Det var den med
elektronikaffald og kabler.
Hvis ikke vi bliver bedre til at genbruge vores metaller, så vil vi fx løbe
tør for kobber i løbet af ca. 40 år. Så
selv små stykker kabler skal altså ikke
i småt brændbart…
Den sidste søndag i november var familiespejderne (0. klasse) fra Giber Å
Gruppe på besøg hos genbrugsstationen i Malling. Som et led i at lære
børnene om at værne om naturen (et
af spejderlovens løfter), lavede spejderne en affalds- og genbrugsdag.

Vi startede med at samle skrald ind i
Mårslet. Selvom Mårslet er en forholdsvis ren by, synes børnene alligevel at det var utroligt, hvad og hvor
meget der kan indsamles på en times
tid, og det var bestemt interessant at

Vi vil gerne takke Birte for en interessant og lærerig dag på genbrugsstationen.

Claus Bork

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015

35

Klar dig selv
Tilbage i oktober og november arbejdede vores mikroer (1. klasse) med et
længere forløb – Klar dig selv. Vi
havde flere onsdage arbejdet med dette emne, og blandt andet smurt egen
madpakke, pakket rygsæk og lavet
madplan til den kommende tur. Og en
lørdag i november mødte 12 mikroer
så op på Mårslet station for at afslutte
forløbet.
Først gik turen med tog til Viby station, og her skulle mikroerne gå 2 kilometer med egen oppakning hen til
hytten. Efter ankomst og fordeling af
sovepladser blev børnene delt i to patruljer: patrulje Frokost og patrulje
Aftensmad.
Patrulje Frokost skulle stå for frokosten, dække bord, sætte pålæg frem,
lave saftevand og mere. Og frokosten
var jo bestemt af børnene selv på et
tidligere møde, og de havde valgt at
servere mange grønsager og frugter –
dragefrugt, melon, kokosnød (den er
godt nok svær at slå i stykker), banan,
æble, oliven, rugbrød og pålæg.

Efter spisning og oprydning var der
aktiviteter udenfor. Vi skulle lave
snobrød over bål, men med en lille
tvist. Der skulle nemlig is indeni snobrødet, så det blev en slags isvafler.
Isvaflerne var et stort hit, og sjældent
har der været lavet så mange snobrød
af mikroer (det kræver faktisk en del
tålmodighed).
Samtidig var der et byggeprojekt med
rafter, og selv de mest aktive drenge
kan køres trætte ved at slæbe rafter J

Sidst på eftermiddagen havde vi et
førstehjælpsløb med to stationer:
1. Lav en båre af rafter og to uniformer. Skift til at bære hinanden. Lav
en armslynge om til et tørklæde.
2. Gennemgå en Falck førstehjælpskasse. Hvad indeholder den, og hvad
skal man bruge det til?

selvfølgelig ud og lede efter! Det var
lige før, at det var for farligt – det var
ikke alle, der havde lyst til at gå med
ud i mørket og lede. Men det lykkedes at få alle med, og vi fandt da også
2 poser slik, som blev delt, da vi kom
hjem til hytten. Her sluttede vi af med
at spise slik og synge sange.
Det kan dog være svært at falde i
søvn, når men er 7 år og væk hjemmefra, men endelig lykkedes det, og
lederne vandt væddemålet med børnene om, at de kunne være vågne hele
natten. De sov alle da lederne gik i
seng J
Små børn er lig med tidligt op, så
klokken seks startede vi igen. Patrulje
Frokost stod for morgenmaden

Efter endt aktivitet var der fri leg med
førstehjælpskasserne, og alle børnene
var pludselig kommet drabeligt til
skade og skulle forbindes J

Nu skulle patrulje Aftensmad forberede aftensmaden – pizza! Der blev stillet skåle frem med alle ingredienser,
og så skulle hver mikro selv lave sin
egen pizza, et halvt pitabrød med fyld
efter eget valg. Senere på aftenen hørte vi i radioen, at nogle tyve havde
stjålet alt slik i Danmark, men at de
måske havde tabt noget på deres vej
under flugten. Og det skulle vi jo

Derefter skulle hytten rengøres – der
var kamp om, hvem der skulle have
lov til at rengøre toilettet… Da hytten
var ren, havde vi afslutning. Vi sang
spejderbror i rundkreds, hvor vi holdt
hinanden i hånden. Men lige inden da
fik børnene udleveret Klar dig selvmærket, som skal sys på deres uniform. Det var rigtig dejligt at se, at
alle børnene nærmest stod i kø hele
weekenden for at hjælpe til og hjælpe
hinanden.
Rene Weiss

Husk Deadline
Den 10 hver måned
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Brugsforeningen investerer i nyt stort projekt
ne set, at muligheden for en god investering var opstået tættere på vores
nærområde, men det var ikke tilfældet
på nuværende tidspunkt.
”I vores strategiarbejde har vi ønsket
at arbejde med investeringer, og især
et tankanlæg med vaskehal er blevet
nævnt. Men der er ikke nogen tankstationsprojekter i støbeskeen i vores
nærområde endnu,” siger Anne-Mette
Bay Bjørn.
”Måske når den nye Bering-Beder vej
kommer, men den er jo ikke engang
linjeført endnu og udsigt til etablering
af denne vej er formentlig først i
2020,” fortsætter formanden.

De tre brugsuddelere satte sammen byggeprojektet i gang, her ses fra venstre
Troels Laursen, brugsuddeler i Mårslet, Brian Falkenstrøm Scheel, brugsuddeler i Stilling og Mikael Steiniche, brugsuddeler i Gedved.
Brugsforeningen i Mårslet er gået ind
i et projekt, hvor målet på sigt er, at
der kommer penge i kassen til udvikling af både SuperBrugsen og lokalsamfundet i Mårslet.
Sammen med to andre brugsforeninger skal Mårslet og Omegns Brugsforening bestyre et nyt tankanlæg og
vaskehal kaldet Egebjerg Servicecenter A/S.
De to andre brugsforeninger er SuperBrugsen Stilling og Gedved Brugsforening.

”Vi blev spurgt, om vi vil gå ind i selskabet af Stilling og Gedved i foråret
2014. Vi har længe ventet på det rette
investeringsprojekt og har ikke haft
mulighed for et sådan projekt i og
omkring Mårslet,” siger Anne-Mette
Bay Bjørn, der er formand for Mårslet
og Omegns Brugsforening.
”Vi fik en del briefinger om Egebjerg

Servicecenter og det viste sig at være
et utrolig spændende projekt. Et tankanlæg med vaskehal i et område af
Horsens udkant som er i stor vækst,”
fortsætter hun.
Placeret i trafikeret område
Tankanlægget med vaskehal bliver
placeret i Egebjerg ved Horsens klods op af et større butiksområde
med Netto, Fakta og bagerbutik.
Det ligger lige ud til den meget befærdede landevej, som forbinder motorvejsafkørsel 55, Horsens Nord og
Skanderborgvej, der kører forbi Egebjerg by og ind til Horsens.
Det nye projekt ligger også i området
tæt på det store Danish Crown slagteri, hvor flere hundrede kører til og fra
arbejde
hver
dag.

Tro på god investering
Selskabet mellem de tre brugsforeninger blev etableret den 12. november
2014, og første spadestik blev taget
mandag den 8. december ved de tre
brugsuddelere.
Som du kan se på billedet var skovlene guldfarvede, og forhåbentlig er det
et tegn på, at investeringen kommer
til at give et godt afkast. Til gavn for
borgerne i Mårslet.
”Der er lavet lovende beregninger på
projektet. Selv med forsigtige udmeldinger tegner det til at blive en rigtig
god investering. Planen med investeringen er jo netop at få mere ud af vores kapital og dermed trække kroner
hjem til projekter i Mårslet,” siger
Anne-Mette Bay Bjørn.
Serviceanlægget forventes at tage
imod de første biler til foråret 2015.

Skrevet af
Julie Homann Carøe

Ikke samme mulighed i Mårslet
Brugsforeningen i Mårslet havde ger-

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

Laila Bach Sørensen 23.07.1950 11.12.2014
Testrup Højskole har netop mistet en
skattet medarbejder. Laila Bach Sørensen døde stille og fredfyldt torsdag
den 11. december efter en udmarven-

de kræftsygdom. Laila var uddannet
bibliotekar og ansat ved Aarhus Kommunes Biblioteker. Men ved siden af
sit professionelle virke havde hun både tid og overskud til at stå for Testrup Højskoles bibliotek. Det har hun
gjort med stor kyndighed og entusiasme i mange år. Ingen tvivl om, at højskolens bibliotek var et hjertebarn for
hende. Det var hende magtpåliggende
at henlede elevernes opmærksomhed
på den prægtige verden af læseoplevelser, der gemte sig i højskolens
tårnbygning. Da Laila på mødrene
side stammer fra Åland, udnævnte
hun sit elskede bibliotek til Ålands

uofficielle ambassade her i Danmark.
Ja selvfølgelig, hvorfor ikke?
Vi kommer til at savne Laila
umådeligt meget her på stedet. Der
var liv, energi, humor og tænksomhed
i hende. Og et stort hjerte. Vores tanker går til hendes mand Skjold og
døtrene Sigrid, Maria og Anna, som
hele vejen igennem har stået last og
brast med hende under den svære sygdomsperiode. Æret være Lailas minde!
Jørgen Carlsen
forstander for Testrup Højskole
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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