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MÅRSLET-Bladet
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet
Mårslet Fællesråd
Kirkeblad for Mårslet Sogn
Folkekirkens nødhjælp har lige været rundt og hentet en ganske lille bid af
Skolesiderne
vores Overskud. Hvor er det godt, at de arrangerer denne indsamling og manTMG-Nyt

Overskud og Fællesskab

ge andre indsamlinger med lignende formål. Og det er det fordi, at alle os
med overskuddet, mentalt har godt af at give, vi har så godt af at yde noget
REDAKTION
Redaktør
for andre. Denne leder handler om Mårsletternes engagement og vores fælLars P. Nielsen
lesskab. Fællesskab er et positivt ord for mig, fordi jeg kommer til at tænke
Nymarks Allé 109
på en masse mennesker, venner, kollegaer og bekendte. Disse mennesker be8320 Mårslet
tyder noget for mig, fordi vi har noget sammen, fordi vi udretter noget samTlf. 20 20 37 80
men, fordi vi oplever noget sammen, eller bare fordi …. Jeg glæder mig over
E-mail: lpn@privat.dk
at være med i mange fællesskaber. Men det kræver også et engagement, at
være med – naturligvis gør det det. For det første skal du sige ja til at deltage.
Indlæg til bladet indleveres til
Nu tænker jeg ikke på en fest i vennekredsen, den havde du måske oven i køHanne Salling Jensen
Kratleddet 5, 8320 Mårslet
bet endda forudset komme. Nej det er måske et helt nyt fællesskab. Lad mig
Tlf. 86 72 20 00
give dig et par eksempler.
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
For 18 år siden var jeg i den hedengangne Miljøgruppe i Mårslet – dejligt
fællesskab og vi startede aktiviteten Hold-Mårslet-Ren-dag. Denne aktivitet
Annoncer
har nu kørt i 17 år, og vi er mange, der vil mødes søndag, den 19. april kl.
Hanne Salling Jensen
10.00 på Mårslet Torv. Alle er velkomne i dette fællesskab, hvor vi udretter
Kratleddet 5
noget sammen og er stolte af og glade for det. Det har givet mig mange nye
8320 Mårslet
bekendte. I denne forbindelse – og i alle årene – har jeg personligt også følt
Tlf. 86 72 20 00
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk
et fællesskab med Superbrugsen. Kan man føle fællesskab med en Brugs?
Ja, for brugsen har jo et personale og en uddeler. De har gjort det let og sjovt
Forsidefotos :
for mig, i alle årene. Med smil på læben sponserer de kaffe, rundstykker, øl,
Ole Iversen (Rør rensningsanlæg)
vand m.v. og ønsker os alle en god rengøringsdag. Det er deres bidrag til fællesskabet.
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene
For nogle måneder siden fik jeg den ide, at byens fælles sti rundt om Mårslet
forfatteren og eller indsenderen.
Bypark, trængte til noget grus på ”udsatte steder”. I løbet af vinteren har der
Redaktionen forbeholder sig ret til at
nogle steder været så smattet, at skolebørnene ikke turde tage stien på cykel,
redigere indleveret og offentliggjort
stof.
som de ellers plejer, og mange af de sædvanlige stigængere valgte andre veje,
fordi vi simpelthen var bange for at skvatte rundt. Jeg spurgte 9 forskellige
Deadline er den 10. i måneden for stof mennesker, som jeg mødte på stien eller andre steder. De 2 kunne desværre
til efterfølgende nummer.
ikke, men de 7 kommer med trillebør, skovl og rive og så håber vi – i fællesUdkommer hver måned i et oplag på
2350 stk. - dog ikke i januar og august. skab – at få udrettet skaderne. Jeg glæder mig over at være arrangør af dette,
og de 7 mårslettere glæder sig over at kunne yde til fællesskabet. Det har de
nemlig prioriteret at de ville. Forleden søndag var vi til bankospil arrangeret
Distribution: Privat
af Kildevangs venner. Det var i høj grad også for at bakke op om de frivillige
Udebliver bladet, så kontakt:
Hanne Salling Jensen
mårslettere, som yder store bidrag for at samle en lille bid af vores overskud,
Tlf. 86 72 20 00
så de kan glæde vore ældre medborgere. Der er masser af andre gode eksempler, men det er der ikke plads til nu. Nu er foråret kommet med ny energi til
Tryk: EJ Offset
os alle. Mange hilsner og med ønsket om overskud for os alle.
Højvænget 5
8330 Beder
Tlf. 86 93 66 33

Jørgen Brandt Andersen

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

Margrethe Bogner
Hørret Byvej 13
Jens Thomsen
Tranbjerggårdsvej 20
Lars P. Nielsen
Nymarks Alle 109
Carsten Bedsted Pedersen Hørretløkkevej 2
Poul H. Poulsen
Hørretløkken 48
Lars Munk
Tingskovvej 10
Nymarks Alle 128
Nymarks Alle 128
Troels Laursen
Hørretvej 12

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

Tlf. 20 20 20 71
Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 20 20 37 80
Tlf. 21 21 22 05
Tlf. 28 11 65 36
Tlf. 30 55 33 98
Tlf. 29 20 96 34
Tlf. 86 29 05 00

margrethe@bogner.dk
tranbjerggaard@hotmail.com
lpn@privat.dk
cbedsted@gmail.com
php@kpf.dk
lars.munk@live.dk
anettepo@gmail.com
troels.laursen@superbrugsen.dk
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Stort og småt fra Fællesrådet
Konstitueringen efter repræsentantskabsmøde blev lidt anderledes end
forventet, da John Engelbrechtsen
kort efter mødet efter egen vilje har
trukket sig fra arbejdet i Mårslet Fællesråd. Forretningsudvalget har modtaget denne melding med stor bekla-

gelse, og skal her benytte muligheden
for at takke John for den store indsats
han har ydet for byen gennem mange
års arbejde i fællesrådets forretningsudvalg, ikke mindst i den seneste periode som formand.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Der lægges rør
Hvis man færdes i området her ved
vores by, Mårslet, kan man ikke undgå at bemærke de mange rør, der først
ligger på jorden og senere graves ned.
Jeg har fulgt lidt med i det ved Langballevej. Rørene svejses sammen i
den blå container og trækkes ned over
marken af store maskiner. Et imponerende syn. De orange rør trækkes ind
i de sorte som dobbeltsikring. Vi bor
jo i et område, hvor man skal passe
ekstra godt på drikkevandsreserverne.
Mårslet renseanlæg skal nedlægges
og spildevandet skal pumpes til det
store renseanlæg i Viby.
Ole Iversen

Referat af Repræsentantskabsmøde
i Mårslet Fællesråd
Tidspunkt: Tirsdag d. 24.02 2015
Sted:
Borgerhuset
Fremmøde: 21 foreninger ud af 61 foreninger Enkelte foreninger var repræsenteret af 2 personer.
Valg af dirigent Hans Ishøi blev foreslået og valgt. Konstaterede at repræsentantskabet er lovligt indkaldt.
Valg af referent Poul Hakon Poulsen blev foreslået og valgt.
Beretning
Beder-Bering-vejen:
Der afholdtes offentligt møde på Grønløkkeskolen i Tranbjerg d. 20. januar 2015, og høringssvar kan indsende
frem til d. 28. februar 2015.
Ved et møde med kommunes embedsmænd i december 2014, blev det bekræftet i, at der ikke foreligger nogen
Helhedsplan for Mårslet fra kommunens side. Der vil blot blive tale om by afrunding i nord, og ikke andet. Hvorvidt en tilslutning til Obstrupvej er en del af kommunens opfattelse af Helhedsplan for Mårslet er uklart På
www.maarslet.net, er der oprettet et link til dokumenter vedrørende Beder Bering vejen.
Arbejdet med helhedsplan forventes at starte i efteråret 2015
(fortsættes næste side)
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(fortsat fra forrige side)
Trafik
FU’s ønske om udvidelse af 40 km/t zone nord for baneoverskæringen på Hørretvej,
FU har opretholdt ønsker til anlægsprogram 2015 fra 2014 udgaven, med en tilføjelse af at vi gerne vil
have etableret en sti fra baneoverskæringen på Bedervej og ind til bygrænsen
Kloakering;. Vil være ekstra opmærksomme på tidsplanen ved den næste etape
Børn og Unge
1: Opdatering af Mårslet Dagtilbuds pladsbehov
2: Rådgivning i forbindelse med visse tendenser blandt byens unge
3: Støtte til de blå spejderes ønsker om at få bygget et spejderhus Spejderhuset Lokalplan på vej. Byrådet har sagt god for planen
Miljø
1:Kampagne for rent grundvand
2: Gentænkning af Giberåens løb
3: Nye træer langs Langballevej Der arbejdes på at få genplantet nye træer på strækningen.
Projekter i øvrigt
Der er kommet tilsagn om tilskud fra Friluftsrådet til et projekt omkring etablering af ”bær-tuer” ved
trampestierne
Grønt borgerbudget som kommunen har initieret, hvor Testrup er blevet udvalgt som testområde. Det
drejer sig om, at i 2015 får landsbyen Testrup 100.000 kroner til grønne initiativer, som man i fællesskab skal beslutte anvendelsen af.
Regnskaber og budgetter
for Fællesrådet og Mårsletbladet blev fremlagt. I begge tilfælde er økonomien
tilfredsstillende. Uændret kontingent
Regnskaberne og budgetterne blev godkendt.
Forslag fra forretningsudvalget om at donere kr 100.000 fra Mårsletbladets egenkapital og 40.000 fra
Fællesrådet til Multihallen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Valg til forretningsudvalget
Nuværende medlemmer på valg var:John Engelbrechtsen, Sven Voxtorp, Lars Munk og Poul Hakon
Poulsen Endvidere stillede en ny kandidat op til valget; Carsten Bedsted Pedersen, Hørretløkkevej,
John Engelbrechtsen, Lars Munk, Poul Hakon Poulsen og Carsten Bedsted blev valgt ind.
Som suppleant opstillede Anette Poulsen og Troels. Begge blev valgt uden modkandidater.
Valg af revisor
Revisor for 2 år: Finn Jacobsen
For 1 år: Henning Hansen
Revisorsuppleant: Jacob lind
Eventuelt
Erling Sørensen takkede på vegne af Multihallens styregruppe for tilsagnene om økonomisk støtte. Erling gav et kort og præcist referat af den seneste udvikling omkring Mulithal-projektet
John Engelbrectsen takkede på FU’s vegne Sven Voxtorp for indsatsen som først suppleant og senere
medlem af FU

_______________________________
Dirigent, Hans Ishøi

____________________________
Referent Poul Hakon Poulsen
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Kære mårsletter
Tag hele familien under armen og mød op til dette fælles arrangement,
så vi kan hjælpe hinanden med at holde vores lokalområde
pænt og indbydende.
Vi starter ved Superbrugsen kl. 10.00
med morgenkaffe og rundstykker.
På gensyn siger Emma, Marianne og Jørgen
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Affaldsindsamling for en skønnere natur
Dåser, slikpapir og cigaretskod flyder i
naturen. Derfor samler Mårslet Fællesråd sammen med Danmarks Naturfredningsforening ind den 19. april –
ikke penge, men affald. Og der er brug
for din hjælp, for der er meget at komme efter. Ved sidste års affaldsindsamling blev naturen befriet for 120 tons
affald og 102.000 dåser.
Den 19. april kan du samle affald ind i
Mårslet og gøre en forskel for naturen.
Den bliver nemlig smukkere og skønnere
at opholde sig i – uden affald.
Danmarks Naturfredningsforening garanterer, at der er rigeligt affald til alle, der
møder op til årets affaldsindsamling, for

det er ikke småting, der bliver smidt i den
danske natur.
Hver dansker producerer i gennemsnit
617 kilo affald om året. En del af
det ender langs veje og i grøftekanter,
skove og enge, ved kysterne og i byernes
grønne områder, hvor det ødelægger vores natur og miljø.
Affaldsindsamling i DIN by
Mårslet Fællesråd håber, at der dukker
mange frivillige op, der har lyst til at bruge et par timer på at fjerne affaldet fra
naturen og aflevere det til genanvendelse.
Også her i Mårslet ligger der affald, og
der er brug for alle, hvis der skal ryddes

ordentligt op, så tag familie, venner, naboer og sportsklubben med, og giv en
hånd til affaldsindsamlingen den 19.
april, siger Jørgen Brandt Andersen.
Vi starter kl. 10.00 på torvet ved Superbrugsen – bare mød op, tilmelding er ikke
nødvendig. Superbrugsen sørger i øvrigt
for rundstykker og drikkevarer .
Medbring gerne arbejdshandsker. Vi har
poser og affaldstænger til rigtig mange.

Yderligere oplysninger
Jørgen tlf.: 2979 0264

MÅRSLET-bladet APRIL 2015

8

Fire dages kollektiv i Spejderhuset
den. De vil gerne lave noget sammen,
når man nu faktisk er samlet med en
flok af sine gode veninder, så de har
blandt andet taget en masse brætspil

med,” forklarer Line.

11 grønne spejderpiger fik i fire dage og nætter mulighed for at prøve
kræfter med et hverdagsliv væk fra
vante hjemmerutiner og forældrenes til tider høje serviceniveau – de
flyttede i kollektiv i Spejderhuset
på Obstrupvej – lige overfor Mårslet Skole.
Spejderkollektivet blevet sat i søen af
tre tossede ledere, som havde hørt fra
andre spejdergrupper, at et spejderkollektiv var en enormt sjovt og anderledes måde at være sammen på i
hverdagen. –Så det skulle da prøves
af i Mårslet, hvor 11 piger flyttede ind
en søndag aften i marts.
”Udover at det er sjovt og hyggeligt,
får pigerne mulighed for at føle ansvar og få en forsmag på, hvordan det
er at flytte hjemmefra. Og samtidig
prøver de en noget anderledes boform, end hvad de er vant til,” fortæller en af lederne, Line Sterndorf, som
også fremhæver, at det giver et endnu
stærkere sammenhold blandt pigerne.

Spejderpigerne har på forhånd gjort et
stort forarbejde med at lave et kæmpe
skema, hvor alles aktiviteter og mødetid på skolen er skrevet ind. Ud fra
det har de koordineret forskellige
madhold, som står for henholdsvis
morgenmad, aftensmad og indkøb.

Første etage er sovesal – og der er arrangeret spejle og make-up bord. For
nok er det et kollektiv fuldt af afslappede spejderpiger, men de er trods alt
ikke flyttet på landet i telt – de skal
ud i verden hver dag. Og hverdagsgøremål som at lave lektier og smøre
madpakker skal også klares – men det
hele bliver lidt sjovere, når det foregår med spejderveninderne.

”Det er fedt at skulle lave noget selv,
men det er nu også meget rart at blive
vartet op hjemme – det savner jeg
måske lidt – og noget luksus. Men det
er faktisk ret sjovt at vaske op, fordi
man virkelig får noget socialt ud af
det,” fortæller Benedikte, som i denne
uge kun lige skal krydse Obstrupvej
for at passe sin skolegang i 8. Klasse.

”Noget af det bedste er, at der er nogen, når man kommer hjem fra skole.
Det er dejligt, at der er nogen at lave
noget sammen med. Det værste er, at
man ikke får helt lige så meget søvn
og ikke rigtigt har mulighed for at få
helt ro. Men jeg kunne godt forestille
mig at skulle bo sådan i længere tid,”
siger Julie fra 9. Klasse.

Hun synes, det er vildt hyggeligt at
kunne lave noget med sine veninder
hele tiden i stedet for bare at sidde
derhjemme med computeren.

Efter fire dage og fire nætter flyttede
pigerne hjem igen - nu en lille smule
klogere på hinanden og på at bo i kollektiv med alt hvad det giver af fordele og ulemper.

”Pigerne har selv taget initiativ til, at
vi skal forsøge ikke at sidde med telefonen og være på Facebook hele ti-

Husk Deadline
Den 10 hver måned
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Pigespejderne legede med ilden
Der blev kastet med ildkugler, lavet
ild og stegt æg i kuverter, da De
grønne pigespejdere inviterede til
Gnistdag den 7/3.
Rigtig mange børn havde taget imod
tilbuddet om en sjov og udfordrende
dag sammen med De grønne pigespejdere lørdag den 7. marts, hvor piger fra 0.-3. klasse var inviteret til et
spændende Gnist event, som spejdergruppen havde arrangeret med titlen
”Kom med på flammefærd”.
”Temaet var ild, og børnene havde en
supersjov dag, hvor de lærte om, hvad
ild kan. Vi rejste blandt andet til Australien, hvor vi slukkede skovbrande,
og til Sydafrika, hvor vi lavede ild på
gammeldags manér” fortæller Pia
Bjerre, spejderleder i Mårslet Gruppe.
”Der blev også tid til grin og hygge
og en spisepause i ”lufthavnen” med
nye venskaber.”
De mindste spejdere; Sprutterne, skal

nu tage bålmager-mærket til den
grønne pigespejderuniform, til møderne de næste torsdage. For at gøre sig
fortjent til mærket, skal de blandt andet lære at finde det bedste brænde,
tænde et bål og lære at behandle mindre brandsår, og kunne hjælpe hinanden, hvis uheldet er ude.
Det får de brug for, når hundredvis af
spirer og grønsmutter fra hele landet
mødes på årets sjoveste spejderlejr til

sommer: ”Bettylejr 2015”.
Nye spejdere kan stadig nå at være
med. Kontakt Pia Bjerre på tlf.:
40188793 eller email:
pia_risor@hotmail.com eller læs mere om De grønne pigespejdere på
www.pigespejder.dk.

E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Forår og udeliv

Så blev det endeligt forår og lyst. Og
det er noget spejdere kan lide. Mikroerne i Giber Å spejdergruppe glæder
sig til igen at kunne lave udendørs aktiviteter, og vi skal i løbet af foråret
lave mange forskellige ting. Vi skal
eksempelvis…
Sejle med skibe i Giber Å
Lave brændenældesuppe på bål
Lære knob
Tage 5 kilometer mærke
Deltage i Sct. Georgs dag
Øve lejrliv

Deltage i pinselejren – med to
overnatninger i telt
Lære om naturen, insektnørd.
Mikrospejd i Giber Å er for børn der
går i 1. klasse. Hvis du har lyst til at
komme ud, nyde naturen og lave
spændende aktiviteter, så er du velkommen til at komme forbi og deltage i et møde eller to for at se, om det
er noget for dig. Vi har få ledige pladser i mikrogrenen.

Kontakt René Weiss på tlf. 2014 1132
eller mail reneweiss@outlook.com
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Giber Å Gruppe på stor fælles gruppetur
gen. Overnatningen skulle ske i telt
på stranden – det er en kold fornøjelse
sidst i februar. Trods lidt skepsis, så
klarede de det rigtig flot. Og man er
jo lidt stolt, når holder sammen og
lykkedes med udfordringen. Juniorerne havde arrangeret traditionel spejderarbejde i form af besnørringer og
raftebyggeri. Udfordringen her var at
acceptere, at øvelse og repetition af
hvordan en ordentlig besnørring laves
er vejen til at blive rigtig god til det.
En læring man naturligvis kan bruge
til mange andre ting.

I slutningen af februar tog hele Giber
Å Gruppe afsted på gruppetur til Bogensholmlejren ved Ebeltoft. Turen
var tilrettelagt, så der både var aktiviteter i de enkelte aldersgrupper og på
tværs af aldersgrupperne. Det betød,
at vi kunne lave aktiviteter, hvor der
både var plads til fordybelse med andre på egen alder, og hvor vi kunne
lave aktiviteter, hvor de store skulle
tage sig af de små (princippet om at
børn leder børn). For de små var der
en stor oplevelse af blive taget alvor-

ligt af dem, som man går og ser op til.
Lørdag aften hyggede vi os med lejrbål og underholdning, hvor alle grene
havde forberedt et indlæg. Søndag
sluttede vi af med den årlige generalforsamling i forbindelse med afhentning af spejderne.
Mvh Claus Bork, Giber Å Gruppe
De store tropsspejdere startede turen
med at blive udfordret på overnatnin-

MÅRSLET-bladet APRIL 2015

12

UNG I MÅRSLET
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.

KlubM Skitur til Saalbach
sammen med Kragelund ClubK

En vellykket og super fed tur i uge 7.
Der var store forventninger til skituren, hvor mange var nybegyndere og
dermed 1. gang på ski kastede sig ud i
Saalbach bjerge, hvor sne og sol var
fantastisk alle dage.
Vores ski undervisere gjorde det godt,
og de unge kæmpede og lærte trin for
trin, så de til sidst kunne manøvre
med de mest almindelige færdigheder
og klare diverse løjper i fin stil.
Skitræning havde været på program-

met i uger op til skituren, så ”lår mullerne” var på plads og klar til at stå
distancen.
Alle blev tilpas udfordret på deres niveau.
Tak for en god ski oplevelse og fantastisk sjov afterskiing.
Afterskiing i DK
Fredag den 27. februar mødtes de fleste deltagere fra skituren i KlubM til

aftensmad, billeder og hyggeligt samvær. Dejligt I kom – unge mennesker.
Det var hyggeligt at se jer igen og få
snakket om sjove episoder og alt muligt andet : -)

Fest for 7. årgang arrangeret af Klub M
Godt gået Klub M, det vil vi gerne ha’
i gør det igen! Der var godt nok kun
37 til festen, men vi ved næste gang,
at resten af syvende årgang kommer.
Hjælpere fra 8. årgang
8.klasserne som også er en del af klub
M, var en del af et hjælpeteam, hvor
de kunne tjene lidt penge til deres skitur, som KlubM arrangerer for årgangene over os.
De var mega gode til deres job. Både
som bartender og D.J, men faktisk også til når der skulle være lidt gang i
humøret.
Festen blev holdt nede i skolens kælder under musiklokalet, hvor Klub M
har et fest lokale.
Det er en årlig begivenhed at Klub M
laver en fest kun for 7. årgang
Festen var vild fed. God musik, en
lille fancy bar, og Bear pong (uden øl
selvfølgelig) det vi vil se til en fest.

Bear pong er forresten en party leg
der handler om at få en lille bortennis
bold ned i en plastik kop.

Ieva og Lukas 7.a
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Klub/legeplads Mårslet
Pige overnatning med 6. Årgang
ud, så det blev sent inden alle piger lå
under deres dyner.

En helt flok skønne 6. Klasses piger
deltog i overnatning, hvor den stod på
ren tøse hygge.
Her blev danset og sunget, spist lækkerier og konkurreret i ”det perfekte
minut” lege
Da X-faktor på storskærm ikke ville
virke, fandt pigerne selv på, at arrangere deres eget talent show med både
dommer og publikums afstemning.
Det var så hyggeligt. Aftenen trak lidt

Det kreative værksted i rivende udvikling.
De sidste måneder har det kreative
værksted været under noget af en renovering, hvor vi bl.a. har fået nyt
kreativ ”køkken”. I det store kreativ
rum, har vi indrettet et område med
en sort tavle væg, hvor medlemmer
kan skrive alle deres gode ideer på.
De kan også ”hænge ud” på en lounge
sofa eller måske bare sidde og blive
inspireret af de andre medlemmers
arbejde. Vi voksne har desuden planlagt forskellige temaer, som medlemmerne kan deltage i fra mandag til
torsdag, og fredag er ”drop-in” kreativ dag.
Fredage er tænkt således, at medlemmerne selv kan komme og finde på

lige det de har lyst til!
Nye temaer i det kreative vil interesserede kunne læse på Midgaards
hjemmeside.
Gameraften
Fredag den 27. februar, afholdt
vi”gamer aften” i klubben. Her deltog
50 børn. Alle medbragte computer
eller playstation, og guf som de kunne hygge sig med. De placerede sig
rundt omkring i hele klubben, og alle
rummene var fyldt op. Der var en super god stemning. I løbet af aftenen
afviklede vi også fIFA turnering. Den
var især et hit blandt 6. klasses drengene.
Lørdag morgen var energiniveauet
dog ikke så højt, men spilleriet fortsatte indtil klokken halv 10 hvor børnene tog hjem for at holde weekend.
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Husk Deadline
Den 10. hver måned
E-mail Mårslet-bladet
Indlaeg@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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MultiHallen

og

Mårslet

Skole

På MårsletNet kan man læse, at MultiHallen ikke kan indregne Mårslet
Skole som økonomisk bidragsyder og
kun i meget begrænset omfang som
betalende bruger. Skolen har ganske
simpelt ikke de økonomiske rammer,
der
skal
til.
Skolen ønsker og arbejder for at indgå i et tæt samarbejde, og vi vil meget gerne stille faciliteter til rådighed
som et aktiv for byen og håber på en
fortsat dialog med styregruppen fra
MultiHallen om, hvordan vi kan understøtte hinandens formål og opgaver inden for de økonomiske rammer,
vi hver især har til rådighed.
På Mårslet Skole er vi gået aktivt ind
i samarbejdet omkring MultiHallen
med grundtanken om, at 1 + 1 nogle
gange giver mere end 2. Vi kunne se
nogle muligheder for, at både skole
og MultiHal kunne få mere for pengene, hvis vi lavede et projekt sammen. Umiddelbart syntes det at være
lige til højrebenet, men i processen
har det vist sig, at så enkelt er det ikke. Skolen har simpelthen ikke det
økonomiske råderum, som det beskrevne samarbejdsprojektet kræver.
Skolen har ganske vist nogle særlige
midler lige nu fra overdragelsen af
vores gamle fritidshjem til Dagtilbuddet, fra Aarhus kommunes lokaleprogram og fra Børn & Unges
RULL-midler (RULL-midler skal
understøtte RUm til Leg og Læring i
et 0-18 års-perspektiv i hele Aarhus
Kommune). Men vi har også en række ting, vi er forpligtede på i forhold
til vores fysiske rammer. Et blik ind i
de projekter, som skal løses p.t.:

Vi skal have et lokale til det nye fag,
håndværk & design, som afløser fagene sløjd og håndarbejde. Vi er i
gang med en gennemgribende ombygning af vores tidligere sløjdlokale
til et lokale, der understøtter det nye
fag både ude og inde og med nye teknologier som 3D-printer, vinylcutter
m.m. Det bliver et fantastisk læringsrum, hvor der skal kunne være to
klasser ad gangen - og det koster.
Vi skal have nye lokaler til en fælles
ledelse og administration: En politisk
beslutning om fælles administration
mellem skole og dagtilbud gør, at vi
bliver to mere i vores ledelse/
administration på skolen og dermed
sprænger de fysiske rammer i vores
nuværende kontorafdeling. Kontoret
skal derfor flyttes til et andet sted hen
på skolen, faciliteter både det nye og
gamle sted skal ombygges, og midlerne til dette skal vi finde i vores allerede tildelte budget.
Endnu en skal-opgave er, at vi skal
etablere ventilering i en del klasselokaler i forbindelse med vores afvikling af Asgården, da fælleslokaler
mellem skole og SFO kræver særlige
forhold. Det giver mening, men koster i omegnen af 1 million kroner.
Overdragelsen af Asgården til Dagtilbuddet betyder også, at vi har sagt
farvel til en god legeplads for de yngste. Derfor er det helt nødvendigt for
os at forbedre de udendørs arealer til
leg og læring for de yngste. Samtidig
gør skolereformens krav om mere bevægelse det også aktuelt at investere
i udearealer for de ældste elever.
Derudover mangler vi i den grad et
lokale til undervisning i naturteknologi, som er et stort og vigtigt
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fag fra 1. – 6.årgang. I det fag skal
man blandt andet arbejde med mindre forsøg ud fra opstillede hypoteser, og det kan gøres både nemmere
og bedre i et faglokale.
Skolen er forpligtet på at anvende de
udmøntede midler til ovennævnte
formål og kan ikke prioritere resurser
til investering i Multihuset. Selv en
brugerbetaling til MultiHallen på fx
200.000 kr. om året for lån af motionsfaciliteter ligger uden for vores
økonomiske muligheder.
Til gengæld har vi i vores drøftelser
af Multihus-projektet budt ind med
de fysiske rammer, vi som skole allerede har eller véd, vi får. Vi har fx
foreslået, at vores flotte læringscenter, vores musiklokale og/eller det
nye lokale til håndværk & design
kunne tænkes ind som en del af rammen om Multihusets aktiviteter. Vi
har allerede nu fritidsbrugere på skolen fra fx Musikskolen, som bruger
vores lokaler. Og vi vil gerne udvide
samarbejdet med lokalsamfundet,
hvis vores fysiske rammer kan bruges som inspirerende ramme om fritidsaktiviteter for Mårslets borgere.
Vores kerneopgave er at uddanne og
danne vores børn og unge på Mårslet
Skole og er det fokus, vi har, for vores budgetmæssige prioriteringer. Vi
vil meget gerne – sammen med MultiHallen – være med til at åbne flere
muligheder for byens små og store
borgere og står fortsat til rådighed i
et samarbejde.

16

MÅRSLET-bladet APRIL 2015

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

Telefon: 8713 9640
På besøg ved Museum Dybbøl
Banke
Mårslet Skoles Venner har modtaget
en fin beretning om en tur, foreningen har bidraget til. Indlægget er
skrevet af Johanne Lehmann Daugaard og Maria Laura Fuhr Hansen
fra 9.z
9.z og 9.x har været på Museum
Dybbøl Banke -en oplevelsesrig dag
i samarbejde med Grænseforeningen
og Mårslet Skoles Venner. Turen var
baseret på viden om krigen i 1864 og
hvordan situationen så ud i Dybbøl
dengang.
Et museum, som vi kender det, er et
hus med en masse billeder og tekst
på væggene, som guiden glædeligt
giver en god historie om. Derfor var
Museet Dybbøl Banke ikke, hvad vi
havde forventet.
I fire timer blev vi sendt rundt på
forskellige opgaver, som var vi selv
soldater i slaget ved Dybbøl. Vi måtte slæbe den store kanon henover
markerne, lade et gevær efter hænderne havde været i en spand med
isvand, skrive breve med pen og
blæk, som soldaterne gjorde det og
fik pandekager og hvidtøl med honning. Det var imod forventning en
positiv og meget anderledes måde at
blive undervist på.
Ifølge den nye skolereform er det
vigtigt, at eleverne kommer "ud-afhuset", oplever praksis og planlægger
undervisning med andre samarbejdspartnere. Efter denne udflugt er vi
ikke i tvivl om, at det for nogen giver
en mere effektiv og spændende indlæring.
Vi vil gerne sige tak til Grænseforeningen og Mårslets Skoles Venner
for at bidrage til, at denne heldagstur
til Dybbøl Banke kunne lade sig gø-

re. Vi vil også gerne takke vores
egne lærere, Sirius Rønn og Lotte
Møller, som har lagt meget arbejde i,
at få denne tur op at stå, og lærerstuderende, Mai Duvald og underviseren på ungdomsskolen, Mathilde
Jakobsen, som assisterede på turen.
Vi vil som niendeklasser anbefale
andre lærere eller skoleledere til at
sætte penge af til ture som denne.
For vi kan nu kan se, hvor vigtigt
“learning by doing” er for elevers
måde at huske vigtige begivenheder
og fakta på.
Mårslet Skoles Venner på Facebook
Vi har fået en Facebook-side. Smut
forbi og giv os et like – så kan du
også dér følge med i hvad vi laver.

Kontortid: 12.15 - 13.15
Skoleleder
Inge Pedersen
iped@aarhus.dk
Adm. leder
Gitte Kristensen
gbo@aarhus.dk

Pæd. leder
Kurt Iversen
kuiv@aarhus.dk
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
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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 8. april
og
onsdag den 22. april
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Arkiv.dk - Danmarks største fotoalbum
Under oplysningerne til billedet vises
en ’Faktaboks’, hvor billedets IDnummer fremgår. Hvis billedet skal
fíndes frem på arkivet eller du ønsker
en kopi af billedet skal dette IDnummer oplyses.

Danmarks største fotoalbum blev tilgængelig februar 2015 på adressen:
Arkiv.dk
Her kan du se mere end 1 mio. billeder, Mårslet Egnsarkiv bidrager med
godt 5.100 billeder.
Ud over billeder kan du søge i alt registreret materiale fra mere end 550
lokalarkiver over hele Danmark, herunder alt materiale fra Mårslet Egnsarkiv.
Programmet er en videreudvikling af
Arkibas som er SLA’s (Sammenslutningen af Lokalarkiver) database
over arkivalier på lokalarkiverne.
To slags søgning
I ”Hurtigsøgefeltet” søges i alle landets lokalarkiver. Hvis du i
’Hurtigsøgefeltet’ skriver ”mårslet
skole” finder du 1049 sider med de
indtastede søgeord. Alle disse sider er
registreret i Mårslet Egnsarkiv. Hvis
der i andre arkiver havde været materiale med samme søgeord var dette
også blevet vist her. Husk: hvis du
søger med mere end 1 ord skal der
være anførselstegn om ordene f.eks.
”mårslet skole” .
Med ”Avanceret søgning” kan der
søges i de enkelte arkivers materiale.
Derudover kan der vælges hvilken
type materiale der skal søges i.
I eksemplet er der f.eks. valgt
’Mårslet Egnsarkiv’ og typen

’Billeder’.
Desuden i hurtigsøgefeltet:
’hørretvej’.
Med disse valg søger du i Egnsarkivets billeder, men kun billeder fra
Hørretvej.
Her er der søgt 316 billeder frem hvor
søgeordet Hørretvej forekommer. Se
skærmbilledet her på siden.
Hvis der klikkes på billedet med gymnastikpigerne, nr. 2 fra oven ses billedet større og du kan læse oplysningerne til billedet. Prøv det!
Billedet viser TMG Gymnasterne
1946/47 med navne på de fleste af
gymnasterne, men hvorfor søgt frem
med søgeordet ’Hørretvej’ ?
Forklaringen er den enkelte, at gymnasterne ved registreringen er navngivet af Inger Larsen, Hørretvej.

Mårslet Egnsarkivs hjemmeside
Her vises nu kun et begrænset antal
billeder – prøv derfor at søge i Arkiv.dk der vil blive lagt som et link
fra hjemmesiden.
Kan jeg se alt?
Nej, kun registreret materiale. Gennem de sidste 6 år har frivillige registreret arkivmateriale, scannet og registreret billeder samt registreret avisudklip. Om vi er halvejs kan der kun
gisnes om!
Mårslet Egnsarkiv og støtteforeningen
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening ønsker alle god fornøjelse med
søgningen. Du finder måske billeder
eller andre oplysninger om familiemedlemmer rundt i Danmark som du
ikke kender.
Erik Moldt
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Stedfortrædelse
At træde i en andens sted
At der nogle gange er mennesker, der
kan træde i stedet for en, er en stor
lykke. Når vi er i pressede situationer,
hvor vi føler os sat af, handlingslammede eller helt mundlamme, så er det
en stor lettelse, at andre kan træde til,
tage over. Det kan være en kæmpe
aflastning, at en eller flere personer
træder i stedet for en, så man selv
slipper. Ofte træder forældre i deres
børns sted. Taler deres sag, beskytter
dem. Men det sker også mellem voksne, som når en stærk voksen går ind
og tager hånd om en svag person. Det
kan ske i et kærlighedsforhold, hvor
man ikke blot siger, men faktisk gør
det: går igennem ild og vand for den
anden, stedfortrædende, så den anden
skånes for ubehageligheder.
Man har hørt om, at mennesker er
gået i døden for andre. Har ofret deres
liv for at andre kunne leve – flygte,
slippe væk. Under 2. verdenskrig ofrede en del frihedskæmpere deres liv
for en højere sag, for frihed og retfærdighed. Mange soldater mistede livet i
kampen mod nazismen, så vi den dag
i dag er så privilegerede, at vi kan leve i et fredeligt demokrati. Deres død
blev til liv for os.
Jesus’ stedfortrædende død
I påsketiden tales der tit om, at Jesus
døde for vores skyld, stedfortrædende.
Det lyder lidt mærkeligt for, for det
første skal vi jo stadig dø alle sammen
- han døde altså ikke i stedet for os, og for det andet døde han jo ikke som
en syndebuk den endegyldige død.
Hvis det skulle være helt logisk og
regnskabsmæssigt korrekt, skulle Jesus tage alle vore synder på sig, lide
straffen for os og dø den evige død, så
vi kunne slippe fri og leve. Men sådan
gik det jo ikke. Jo, han tog det hele på

sig, gik frem for Gud i vores sted og
talte vores sag, ja, gik i døden for os.
Med kærlighed og total hengivenhed
vandt han Guds hjerte for os, så vi går
fri. Og det vi frelses fra er den evige
død. Dø, det skal vi, men vi kastes
ikke ind i den evige død og tilintetgørelse. For Gud forbarmer sig over os.
Heller ikke vores talsmand, Jesus Kristus, skal lide den evige død.

Jesus derimod overtager syndebukkens rolle for at sprænge den.
Han vender tilbage,
outsideren bliver samfundets centrum,
offeret bliver præsten,
den dømte dommeren,
den afmægtige verdensherskeren.
Den korsfæstede forbliver ikke i døden,
men lever videre i de troendes hjerter.

Syndebuk
Gerd Theissen skriver i en af sine aforismer i ”Det genfundne paradis. Meditative tekster om troens fornuft”,
følgende om den særlige syndebuk,
Jesus er.

Påskens glade budskab
Påskens glade budskab er da: Gud er
livets og tilgivelsens Gud. Han er
midt iblandt os. Her i dette liv. Hver
ny dag er en gave og al forundring
værd. Hver morgen må vi takke for
livet. Det kan i sandhed nok være
svært at være til, og vi har tit meget at
slås med. Alle oplever mørke dage,
gør langfredagserfaringer. Men påskens budskab er, at der er en vej ud.
Vi skal ikke hive os selv op med hårene, alverdens velmente selvhjælpsbøger har ikke redskaber til at håndtere
alle problemer. Vi når alle til en grænse for kontrol, oplever alle afmagten,
og må lægge vort liv i Guds hånd i
håbet om, at han stedfortrædende vil
tage det uoverkommelige fra vores
skuldre, så det kan blive påske for os.
Lad det være vores påskebøn.

Tanken om Kristus’ offer
er en anstødssten og til forargelse for
mange.
Mange er ikke klar over,
at dette ene offer skal gøre alle andre
ofre overflødige.
Ved denne ene syndebuk
skal mange syndebukke blive reddet.
I Det Nye Testamente påtager Jesus
sig rollen
som den udstødte, den forfulgte og
syndebukken.
Det giver os mulighed for at gennemskue,
når andre bliver gjort til syndebukke,
for denne syndebuk er anderledes.
Syndebukken i Det Gamle Testamente
blev – belæsset med folkets synder –
sendt ud i ørkenen
for at dø der.
Den skulle ikke vende tilbage.

Glædelig Påske!
Hanne Davidsen
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Kirketiderne
APRIL
Torsdag den 2. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Mette Maria Kristensen
Fredag den 3. april kl. 10.00
Langfredag
Hanne Davidsen
Søndag den 5. april kl. 10.00
Påskedag
Hanne Davidsen
Mandag den 6. april kl. 10.00
2. påskedag
Hanne Davidsen
Søndag den 12. april kl. 9.00
Anne Vejbæk
Søndag den 19. april kl. 10.00
Familiegudstjeneste
Mette Maria Kristensen
Søndag den 26. april kl. 10.00
Konfirmation
Hanne Davidsen

MAJ
Fredag den 1. maj kl. 9.00 og 11.00
Konfirmation
Mette Maria Kristensen
Søndag den 3. maj kl. 10.00
Konfirmation
Hanne Davidsen
Søndag den 10. maj kl. 10.00
Torsdag den 14. maj kl. 10.00
Kristi Himmelfart

Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus
APRIL
Onsdag den 8. april kl. 19.30
Indre Mission
Torsdag den 9. april kl. 13.40
Minikonfirmand opstart for 3. d
Torsdag den 9. april kl. 14.00
Hyggeklubben
Fredag den 10. april kl. 8.00 -12.00
Temadag for konfirmander 7.b og 7.d
Fredag den 10. april kl. 18.00
Fredagsspisning
Mandag den 13. april kl. 9.30
Mandagscafé
Onsdag den 15. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Fredag den 17. april kl. 8.00 - 12.00
Temadag for konfirmander 7.a og 7.c
Søndag den 19. april kl. 10.00
Familiegudstjeneste med efterfølgende samvær i Sognehuset.

Kildevang
Påskegudstjeneste
Fredag den 10. april

Onsdag den 22. april kl. 17.00
BørneBamsegudstjeneste med efterfølgende spisning i Sognehuset
Torsdag den 23. april kl. 19.00
SangCafé
Onsdag den 29. april kl. 19.00
Indre Mission

MAJ
Torsdag den 7. maj kl. 7.30 - 20.00
Hyggeklubbens heldagstur til Rømø
Mandag den 11. maj kl. 9.30
Mandagscafé
Onsdag den 20. maj kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 21. maj kl. 15.00
Pinsespil opføres for forældre
Fredag den 22. maj kl. 10 og 11
Pinsespil opføres for 1.-2.-3.-4. kl.
Mandag den 25. maj kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven for
hele Aarhus Søndre Provsti

Kirkekaffe
På udvalgte søndage er der
kirkekaffe i våbenhuset efter
gudstjenesten.

Søndag den 17. maj kl. 9.00
Søndag den 24. maj kl. 10.00
Pinsedag
Mandag den 25. maj kl. 11.00
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Søndag den 31. maj kl. 10.00

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

Her hilser vi på hinanden
og får en snak og byder nye
kirkegængere velkommen.
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Minikonfirmander - 3.d
3. d indbydes til minikonfirmandundervisning fra uge 15, det vil sige, fra
torsdag den 9. april kl. 13.40 (lige
efter skoletid) – 15.00.
Undervisningen, der finder sted i
Sognehuset, Obstrupvej 4a, løber fra
uge 15 til uge 21 og indeholder bl.a.
bibelske fortællinger, indøvelse i Fadervor, besøg i kirken og på kirkegården, en familiegudstjeneste (søndag
den 19. april kl. 10.00) – og ikke
mindst som noget helt nyt et PINSESPIL. Hanne Davidsen har sat sig for
her i foråret at skrive et helt splinternyt pinsespil, så vi kan slutte ringen.
Vi har jo julespil og påskespil; men
mangler en markering af den sidste
store kristne højtid: Pinsen. Det rådes
der nu bod på.

Pinsespillet opføres sammen med
kirkens korskole
- for forældre torsdag 21. maj kl.
15.00
- for 1. og 2. klasserne fredag 22. maj
kl. 10.00
- for 3. og 4. klasserne fredag 22. maj
kl. 11.00

Timerne kommer til at stå i konfirmationens tegn. Vi glæder os til de nærtstående konfirmationer, og der er
mange spørgsmål, der trænger sig på
hos konfirmanderne. Derfor skal vi
øve konfirmationen i kirken, så alle
ved, hvor de skal gå og stå på den
store dag.
Konfirmanderne skal også vælge et
konfirmationsord. Et konfirmationsord er et eller flere vers fra Bibelen, som forhåbentlig kommer til at
betyde noget for konfirmanderne
fremover. Vi har en liste med ideer til
konfirmationsord, men konfirmanden
kan også selv være med til at finde
et. Måske er der et bibelsted, der har
fanget konfirmandens opmærksom-

Kirke- og kulturmedarbejder
Anna Johnsen
og sognepræst Hanne Davidsen

hed, eller måske vil konfirmanden
gerne have det samme konfirmationsord som sin far eller mor eller en anden i familien fik. Når konfirmanderne har valgt deres konfirmationsord,
tager vi en samtale om teksternes betydning, hvorefter konfirmanderne vil
få en kreativ opgave med teksten.
Sognepræsterne Hanne Davidsen
og Mette Maria Kristensen

Søndag den 19. april kl. 10.00 holder
vi familiegudstjeneste i Mårslet Kirke.
Gudstjenesten er målrettet børn og varer
knap en time.
Vi kan alle glæde os til at se en lille
dreng blive døbt og synge nogle dejlige
forårssalmer.

Efter
gudstjenesten er alle de fremmødte børn og
voksne velkomne i Sognehuset til fælles
aktiviteter og hyggeligt samvær.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig
formiddag.
Kirke- og kulturmedarbejder
Anna Johnsen og
Sognepræst Mette Maria Kristensen

BørneBamsegudstjeneste
Onsdag den 22. april kl. 17.00
i kirken.
Tag din bamse
med til gudstjeneste og lad den være med til at synge
salmer, bede en
bøn og høre en
bibelhistorie.

Om opstandelse
”Tanken om opstandelsen og det evige
liv er i sandhed hinsides al fornuft, men
samtidig forekommer den mig ikke længere mere fantastisk end det forunderlige
liv, vi allerede lever nu.”

Familiegudstjeneste

Nærmere information vil blive uddelt
henad vejen på klassen, ligesom man
også kan tjekke kirkens hjemmeside.
Vi glæder os til at møde eleverne fra
3.d!

Temadag om konfirmation
Den 10. april (7.b og 7.d) og 17. april
(7.a og 7.c) begge dage kl. 8.00-12.00
er der konfirmandundervisning.
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Søren Ulrik Thomsen (født 1956) dansk
lyriker

Gudstjenesten er
kort og afslappet i
dens form og henvender sig til børnefamilier. Men alle er velkommen
til at være med.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset og spiser aftensmad.
Maden koster 10 kr. pr. barn og
20 kr. pr. voksen.
Sognepræst Mette Maria Kristensen
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Mårslet Hyggeklub
Ud mæ’ de gamle - Nervepiller eller skvalderkål

Hvordan får vi mere humor og livsglæde ind i dagligdagen? Kom og
oplev Mortensen på slap line, og grin
bare – du kommer alligevel til det!

Mandagscafé
Mandag den 13. april
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset.

Torsdag den 9. april kl. 14.00
Jørgen Mortensen holder et sær deles muntert foredrag om vor egen
tilværelse, hvor vi stadig er
”stenalderfolk”, men hvor flinteøksen
er udskiftet med en forkromet indkøbsvogn. Naturen får vi efterhånden
på TV, men det er i den levende natur, vi henter kræfter og livsvisdom
mod en øget stresstilværelse.

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

Heldagsudflugt
Forårstur til Rømø

Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Sorggruppe
I Mårslet har vi oprettet en sorg- og
livsmodsgruppe, der henvender sig
til sørgende, der mangler nogle at
dele deres sorg med.
Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen
og det rummelige samvær kan være
med til at bane vejen for et nyt livsmod.

Torsdag den 7. maj
Hyggeklubbens heldagstur går i år til
Rømø.
Program:
7.30 Afgang fra Mårslet Sognehus
Kaffe/te og
rundstykke m.
ost/pålæg og en minibasse på
en rasteplads
11.00 Forventet ankomst til Rømø.
45 min. ved Lakolk butikscenter (forsk. butikker bl.a. tøj,
kunst, lysstøberi og gaveartikler.
12.00 2-retters middag på Havneby
Kro (drikkevarer for egen regning)
13.15 ca. 2½ times guidet rundvisning på øen med bus.
16.15 Kaffe på Brøns Kro – kaffe/te
– 2/2 bolle – lagkage
20.00 Forventet hjemkomst til
Mårslet

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

Pris pr. person 450 kr. for bustur –
morgenkaffe – 2-retters middag –
guidet rundvisning – eftermiddagskaffe.

Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller sende mail
til Susanne Lauritsen, sus@sjl.dk
tlf. 2532 4657.
Gruppelederne
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Tilmelding senest 19. april til Else
Svendsen, else.svendsen@gmail.com
– 8693 6038 – 2692 6701.

Folkekirkesamvirket i Aarhus
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KulturCafé 8320
SangCafé med Erik Sommer
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EtniskCafé
En fotoreportage

Torsdag den 23. april kl. 19 i Sognehuset

Den, der synger er aldrig alene… En
aften med sange, anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og
mennesker. Højskolesangbogen er en
samling værdifulde beskrivelser af,
hvad der er væsentligt, og som har
værdi for os som mennesker og folk.
Erik Sommer, født 1948, er konser vatorieuddannet musikpædagog og
var i 16 år ansat som lektor i musik
ved Nr. Nissum Seminarium og forud
herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole igennem i
alt 12 år. I perioden 2005 – 2010 har
han været forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum.
Sideløbende er der nu som tidligere
tid til at holde foredrag, fortælle- og
sangtimer og til undervisning på efteruddannelseskurser for musiklærere. Desuden er det blevet til mange
korstævner for både børn og voksne.

Erik Sommer har endvider e en omfattende komponistvirksomhed bag
sig med mange sange og salmemelodier – bl.a. ”Du, som har tændt millioner af stjerner” samt ”Nu går solen
sin vej”.
En del er blevet optaget i Højskolesangbogen og i salmebogen.
Mårslet Kirkes Pigekor under ledelse af Pia Labohn medvirker med et
par sange af aftenens gæst.
Entré kr. 50,- og så får man også kaffe/te og dejlig kage J
KulturCaféens Initiativgruppe
Pia Labohn,
Anna Johnsen,
Lisbet Thorendal
Rigmor Nilson og
Hanne Davidsen

Vi havde en herlig aften i selskab
med kvinderne fra Kvindehuset i
Viby. Det var virkelig en Etnisk
Café med eksotiske smagsoplevelser, interessante og rørende beretninger, farverige klæder og smukke
smykker. Modige og spændende
kvinder fra Syrien, Irak og Iran fortalte om deres liv i hjemlandet og
integration i Danmark. En aften ud
over det sædvanlige.
Hanne Davidsen
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Konfirmationer
7.a Konfirmation i Mårslet Kirke
søndag den 26. april 2015 kl. 10.00
ved sognepræst Hanne Davidsen
Alexander Gritzmann
Carolina Lydum Aveta
Emma Lysholm Sander
Josephine Godrum-Overgaard
Kirstine Tjørnfelt Thers-Jørgensen
Lasse Juul Jegsen
Laura Elisabeth Skov Pedersen
Lukas Steenbjerg
Mads Egelund Rasmussen
Mads Lindblad Hjortshøj Andersen
Magdalene Vesterskov Forys Willumsen
Malthe Ryberg Christensen
Marcus Brint Nederby
Maria Hjortshøj Rosenlund
Nicoline Anastasia Jespersen Sørensen
Oskar Nielsen
Sofie Tyrrestrup
Tobias Heidemann Liljegren
Tobias Kläning
Villiam Østergaard Brøkner
7.b Konfirmation i Mårslet Kirke
Bededag, fredag den 1. maj 2015 kl.
9.00 ved sognepræst Mette Maria
Kristensen
Anton Mørk Balskilde Laursen
August Geer
Christoffer Kassøe Juhl
Daniel Klærke Pedersen
Emilie Tindbæk Bruhn
Esther Røddik Korneliussen
Frederik Fønss Nedergaard
Ida Sophie Klitgaard
Josephine Lykke Jensen
Karla Elvira Leth Risum
Katrine Nørskau Just
Kristine Ruby Møller
Magnus Nørgaard Kølbæk
Mathias Schriver Carlsen
Phillip Dam Holgaard
Rasmus Duus Kristensen
Signe Buhl Andersen
Silja Østergaard Hagelquist
Simon Tryk
Tobias Bach Rasmussen
Viktoria Kilsgaard

Foto: Jørgen Lauritsen

7.c Konfirmation i Mårslet Kirke
Bededag, fredag den 1. maj 2015 kl.
11.00 ved sognepræst Mette Maria
Kristensen
Anton Skadhede
Ditte Hoberg Bork
Emil Baungaard
Gustav Dalby
Josefine Hviid
Josefine Staugaard Nielsen
Julie Rune-Ramsdal Smerup
Kamille Kleis Møller
Lærke Josephine Gebert Olesen
Mathias Skyum Ritto
Mikkel Bo Ryom
Naja Bøttern Maron
Naja Middelfart Jørgensen
Sigrid Conradsen Nielsen
Sofie Spinding Andersen
Tobias Fyllgraf Høy Seegert
7.d Konfirmation i Mårslet Kirke
søndag den 3. maj 2015 kl. 10.00
ved sognepræst Hanne Davidsen
Alberte Holleufer Kristensen
Andreas Juhler Andersen
Astrid Brøndum Padkjær Hedeman
August Juul Petersen
Benedicte Bruun Dernert
Bjørn Topp Christiansen
Cecilie Foged Gregersen
Christina Hempel-Jørgensen
Christoffer Fisker Korfitsen
Jonas Kruse Jacobsen
Julie Vinther-Schou
Mathias Glud Laursen
Mathilde Eggertsen
Oliver Hvid Thomsen
Signe Dueholm Veng Kristensen
Victor Bisgaard Holm
William Braüner Bjerge

Fredagsspisning
Fredagsspisning er for alle, som har
lyst til nogle timers hyggeligt samvær.
Næste gang er fredag den 10. april
kl. 18 i Sognehuset, menuen er i
skrivende stund 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 8. april til :
rl@maarslet-kirke.dk
Ebbe Nørgård Pedersen og
René Tindbæk Lunderskov,
Mårslet Menighedsråd

Kunst i
Sognehuset
I marts og april har vi den glæde at
kunne præsentere et lille udvalg af
Kaare Norges kunst i Mårslet Sognehus. Kaare Norge er nok mest kendt
for sin musik. Mange har nydt hans
skønne guitarmusik.
Men de sidste år har han for alvor
også kastet sig over maleriet, hvor
blandt andet motiver som himmel og
jord spiller en rolle i fine landskabsmalerier.
Kaare Norge:
Sommer i Skagen
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Sogneindsamlingen 2015
Søndag d. 8. marts gik danskerne på
gaden og samlede ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde med bekæmpelse
af sult og fattigdom.
Således også i Mårslet hvor 71 indsamlere i alle aldre deltog. Heriblandt var der rigtig mange studerende fra Testrup Højskole, og også de
lokale Grønne Pigespejdere og

KFUM-Spejderne var godt repræsenteret.
Der blev på de 38 ruter indsamlet
33.170,00 kr.
Det er lidt mindre end i 2014, hvor
beløbet var kr. 34.356,00 kr.
Tak for rigtig god deltagelse.
På vegne af Mårslet Kirke og Mårslet
Menighedsråd

Knud Lunderskov,
Indsamlingskoordinator
PS. Vi ses igen
søndag den 13. marts 2016

Mårslet Indre Mission
Onsdag den 8. april
får vi besøg af Kristian Lindholm, Aarhus.
Kristian Lindholm er
leder for Indre Missions cafèbus, hvis
opgave det er at gøre
evangeliet relevant for mennesker.
Emnet for denne aften er: Mission er
ikke bare en tanke!
At række evangeliet ud til dem, vi er
sat i blandt, bliver hurtigt til teori i
min hverdag. Der er så meget andet,
jeg skal nå! Men når Jesus kalder mig
til mission, hvordan bliver teorien så
til praksis? Denne aften vil give et
indblik i Cafébussens verden og oplevelser med paralleller til, hvordan
Gud handler og virker.
Kristian Lindholm er 35 år, gift med
Monica og har en pige på 1 år. Han
har været leder af Cafébussen siden

februar 2006. Før dette har han bl.a.
arbejdet ved henholdsvis Hedensted
og Midtdjurs Kommuner samt Kirkens Korshærs Nattjeneste i Aarhus.
Han er opvokset i Korning (lidt udenfor Horsens). Og så ønsker han brændende at fortælle andre om det vigtigste i livet: At tage stilling til, hvem
Jesus er, og hvad han har gjort for
mig.
Mødet foregår i Mårslet Sognehus og
starter kl. 19.30. Alle er hjertelig velkommen.
Onsdag den 29.
april kommer Knud
Dalsgaard Hansen,
Aarhus, til et fyraftensmøde.
Denne
aften vil vi gennemgå bønnen Fadervor.
Fadervor er den bøn
vi beder i kirken, når der sker noget
svært, når barnet skal sove og i man-

ge andre situationer. Fadervor er den
mest kendte, elskede og brugte bøn
overhovedet, men også en bøn, der
mange gange er blevet noget, vi lirer
af, altså ord, tomme ord.
Men Gud kan, som ingen anden få
puttet noget godt ind i vores tomme
ord og tanker.
Aftenens taler vil sige lidt om bønnen
ud fra bibelteksten i Matt. kapitel 6.
Derudover vil Knud vise, hvilken
ramme den står i, for måske er der
meget mere i den bøn, end vi aner!
Knud er 59 år og Missionær i Indre
Mission i Region Århus.
Han er uddannet socialpædagog og
diakon fra Diakonhøjskolen i Aarhus.
Han har virket som Missionær i Fredericia, København og nu 11 år i Aarhus.
Mødet starter kl. 19.00 i Mårslet Sognehus og slutter kl. 20.15.
Alle er meget velkommen.

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 0234
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 - 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,
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 Mårslet Menighedsråd
Ved Formand René Lunderskov
Vores kirketjener Allen V. Jensen har
valgt at færdiggøre sit teologistudie
på fuld tid. Dette betyder, at han har
opsagt sin stilling ved Mårslet Kirke
fra medio juni 2015. På grund af afholdelse af ferie forinden, vil årets
konfirmationer officielt være det sidste Allan deltager i ved Mårslet Kirke.
Vi takker ham for en god tid - hvor vi
i Kirke og Sognehus har nydt rigtig
godt af hans gode humør, kreative
ideer og håndværksmæssige håndelag. Vi ønsker Allan rigtig god vind
fremover!

To ledige stillinger
Omkring vores vakante stilling som
kirke- og kulturmedarbejder - har vi
besat stillingen midlertidigt med Anna Johnsen frem til sommer 2015 primært til undervisning af minikonfirmander. Der er nedsat et ansættelsesudvalg, som skal se på, hvorledes vi
sammensætter stillingen fremover.
Det planlagte hold for babysalmesang
blev varetaget af kirkesanger Lisbeth
Frandsen og der bliver desværre ikke
et forårshold i år.
Ligeledes skal et ansættelses-udvalg
se på kirketjenerstillingen. Når begge
stillingsannoncer er klar, vil de kunne
ses på kirkens hjemmeside.

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 den 15. april kl. 19.00
i Sognehuset
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.
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Status på Projekt MultiHal
Stadig to projekter i spil
Der findes pt. to projekter på multihallen. Et med skolen og et uden skolen. Hvilket et af de to projekter, der
bliver bygget, er endnu for tidligt at
sige. Det afhænger i høj grad af Børn
& Unge, som er den forvaltning, der
forvalter skolernes økonomi i Aarhus
Kommune.
I starten af februar kom multihallen
flere gange i pressen på baggrund af
en pressemeddelelse, som var udarbejdet i styregruppen. Målet med
pressemeddelelsen var at få en ny dialog i gang med Børn & Unge, og det
lykkedes heldigvis. Den 17. marts har
rådmand Bünyamin Simsek inviteret
styregruppen til møde på rådhuset.
(efter deadline til dette blad)
Samarbejdet
med
skolen
I styregruppen har vi fortsat en positiv og konstruktiv dialog med både
ledelsen og skolebestyrelsen på Mår-

slet Skole. Vi vil gerne de samme
ting, og vi kæmper for de samme mål
med multihalsprojektet. Men i sidste
ende afhænger projektets realisering
af kommunale bevillinger.
Byggeprocessen
i
gang
I starten af marts besluttede styregruppen at frigive nogle midler til
byggegruppen, som nu får mulighed
for at sætte en ekstern bygherrerådgiver i gang med at udarbejde udbudsmaterialet på multihallen. Planen er at
lægge projektet ud i en såkaldt omvendt licitation, hvor vi oplyser entreprenørerne en pris på projektet, og så
er det op til de forskellige aktører at
præsentere det bedst mulige projekt
til prisen.
140.000 kroner fra Mårslet Bladet
og
Mårslet
Fællesråd
Den 24. februar var der ordinært repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd. Forretningsudvalgets forslag

om donation af 100.000 kr. fra Mårslet Bladet og 40.000 kr. fra Fællesrådets drift blev enstemmigt vedtaget.
Tusind tak for det flotte bidrag.
Indsamling, fonde og events
Indsamlingsaktiviterne kører lige nu
på lavt blus, men det betyder ikke, at
indsamlingen er stoppet. Det indsamlede beløb lå den 10. marts på ca.
1.875.000 kroner.
Arbejdet med at søge fonde kører
fortsat, og derudover er der et par
kommende events i kalenderen. Det
gælder foredraget med familievejleder Lola Jensen den 10. september
2015, og det traditionelle Sct. Hans
arrangement på boldbanerne, som i år
vil komme til at stå i børnefamiliernes
tegn. Vi satser på tidlig båltænding,
så børn og voksne i alle aldre har en
chance for at være med og få en god
oplevelse ud af det.

Bestil en tid til massage og støt Mårslet MultiHal
Lægeeksamineret fysiurgisk massør
Rakel Yde Olsen har i perioden 1.
marts til 1. juni 2015 valgt at donere
kr. 50,- pr. behandling til Mårslet
MultiHal.

Du kan bestille en tid til massage en
hverdagsaften eller i weekenden på
mobil 26 18 29 69 eller via mail til
rakelyde@hotmail.com.

60 min. massage koster kr. 400,- og
45 min. massage koster kr. 300,-.
Læs evt. mere om Rakel og behandlingerne på www.rakelyde.dk
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TMG - Nyt

Oldboys fodbold i TMG
Har du lyst til at spille Herre oldboys i Mårslet – så se her.
Vi har 1 hold +35 - der spiller kampe mandag og træner onsdag kl.19
og 1 hold +50 der træner mandag kl.19.00 og spiller kamp onsdag.
Vi kan altid bruge nye spiller, så hvis du har lyst så mød op el. ring til:
Herre oldboys +35: Sør en J akobsen mobil nr . 2613 7593.
Herre oldboys +50: Kim Rasmussen mobil nr . 2810 1055.
På Gensyn til Fodbold i TMG

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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Jeg er så glaaad for min cykel!
fællestræning med mændene fra Mårslet og Beder. Også her bliver der
kørt i 3-4 forskellige tempi, så alle
kan være med. Mød op første til første træning søndag den 12.april kl
9.00.

Har du lyst til at opleve den skønne
natur, vi er omgivet af, på to hjul med
en flok cykelglade kvinder? Så skal
du med!
Vi er en flok cykelglade kvinder, der
to gange om ugen kører på racertur.
Vores mål er at få motion, frisk luft
og socialt samvær med andre cykelentusiaster. Vi kører i forskellige
tempi, så alle kan være med – og alle
kan blive udfordret. Der er plads til
mange flere kvinder.
NYBEGYNDER: Hvis du er helt
nybegynder, har du mulighed for
at starte i cykelskole hver tirsdag og
torsdag i ugerne 18, 19 og 20 (Kr.

Himmelfartsdag dog undtaget). Her
vil der være 2 trænere med som vil
guide en tur i et stille og roligt tempo
og samt øve gruppekørsel. Turene varer maks. 1½ time. Hvis du har en racercykel, er det fint, men som en start
vil du kunne cykle med en cykel med
udvendig gear. Mød derfor op ved
hallen tirsdag den 28.april kl 18.
LET ØVET: Hvis du har lidt erfaring med at cykle på racercykel, er
du velkommen til at køre med os til
vores almindelige træning torsdag og
søndag. Vi kører torsdage kl. 18 og
søndage kl 9.00 fra Halhuset og tilpasser ruterne efter deltagerne. Vi
skifter mellem ren kvinde cykling og

9.30-17.30

Udover almindelig træning kører vi i
løbet af sæsonen et par løb eller tre.
Vi træner op til Tour de Femme i september. Det er rigtig sjovt at få prøvet formen af i noget af den smukkeste natur Danmark byder på. Stemningen er altid høj og adrenalinen ligeså. Vi arrangerer også træningsweekender, og sidste år sluttede vi
sæsonen af med en wellness-weekend
på Mols. Det tør vi godt garantere, at
vi gentager i år igen.
For mere information se på
www.maarslet.com under fanen QMCM eller kontakt vores kvinde i
MCM bestyrelsen Tina Vestergaard
på tina@medievest.dk.
På vores facebook-side ”Q-MCM”
kan du altid følge med i vores aktiviteter.
Der afholdes desuden et informationsmøde tirsdag d. 24. marts kl.
19.30 i Halhuset, hvor du er velkommen til at høre mere.
Vi starter op søndag d. 12. april – og
vi håber at se dig!
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På landevejen, der vil jeg cykle...
(...til den dag,
jeg må si' farvel)
Pigerne fra TMG
Håndbold
går til filmen !
Cykeltræningen på landevej er i gang
fra Mårslet og Beder/Malling, og hvis
du overvejer at blive en del af et kammeratskab, hvor mænd og kvinder
bliver som små drenge og piger igen,
så skal du bare møde op til træningen.
Mårslet Cykel Motion har i år arrangeret landevejstræning sammen med
BMI, netop for at kunne give et tilbud
til motionsryttere i alle aldre og på
alle niveauer, fra begyndere til trænede ryttere.
Vi træner hver tirsdag og torsdag kl.
18 samt søndag kl. 9, og alle er velkommen. Dette er hold, hvor både
mænd og kvinder kan deltage, men vi
har også det rene kvindehold QMCM,
som har andre træningstider.
Du kan sagtens køre sammen med os
til træningen nogle gange, inden du

beslutter, om du har lyst til at være
medlem i klubben.
Startstederne skifter afhængigt af
ugenummer. I ulige uger kører vi ud
fra Egelund-hallen, mens det i lige
uger foregår fra Mårslet-hallens parkeringsplads. Første officielle træningsdag er således søndag 29. marts
kl. 9 fra Egelund-hallens parkeringsplads.
Hvert hold ledes af en kaptajn, der
sørger for, at alle kender ruten og
kommer sikkert hjem igen.
Læs evt. mere på hjemmesiden Maarslet.com., hvor du også kan se, hvordan du kommer i kontakt med formand Stefan Brendstrup eller den øvrige bestyrelse.
En flok motionister fra Mårslet på vej
op ad Pederstrup-bakken syd for byen.
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Generalforsamling i TMG Motion
I forbindelse med generalforsamlingen fik Peter Vestergaard (spinning
instruktør) TMG’s jubilæums lederpokal for troskab og positiv indstilling, gennem sit virke i TMG Motion,
siden opstarten af foreningen, Peter
har altid været klar, når der skulle gives en hjælpende hånd eller ydes anden form for assistance.
I året der er gået, har der været en
mindre nedgang i medlemsantallet,
men til gengæld har vi oplevet en
fremgang i unge piger, hvilket er meget positivt, men vi forventer ikke den
store medlemstilgang for de kommende år, i det vi tror, at nyhedsinteressen
er overstået, og vi er kommet ind i en
mere stabil medlemsmængde, medmindre der kommer specielle nye tiltag. Indførelsen af Conventus har
gjort det nemmere at registrere medlemmer mere præcist, og givet os mulighed for at indføre 3 måneders
abonnement.
I det kommende år står der Multihal
på programmet i TMG, og det skal vi

jo også tilpasse os, vi skal have fundet nogle alternative lokaler, hvor vi
kan være, mens byggeriet står på, vi
arbejder med forskellige muligheder,
således at vore medlemmer kan holde
formen vedlige, selvom der bygges
Multihal.
Da der har været nedgang i medlemsantallet, har det også betydet en reduceret økonomi, og de fleste af vore
sponsorer er også hoppet fra deres aftaler, så vi må konstatere et resultat
på et mindre plus før afskrivninger,
selvom vi har brugt færre penge. Vi
har kun brugt penge til det mest nødvendige, for ikke at vedligeholde på
noget, som ikke skal bruges fremover,
i 2015 har vi tilbagebetalt vores lån til
DGI, så er den byrde væk fra vores
skuldre.
Vi har besluttet at hæve vores abonnementer til august 2015, hvilket betyder en stigning på kr. 50,- for 3 og 6
måneders abonnementer og 1 års
abonnementer stiger med kr. 75,-, vi
har ikke haft stigning på vores abon-

nementer de sidste 2 – 3 år, så vi mener, at nu var tiden inde.
Der er fortsat en del medlemmer, som
ikke har tilmeldt deres kort eller nøgle til det nye system, og det giver
mange en opfattelse af, at systemet
ikke virker, men det er ofte på grund
af mangler fra medlemmerne. I øjeblikket sidder der to kortlæser, for at
komme ind i centret, til henholdsvis
det gamle og det nye system, men vi
fjerner den til det gamle system her i
løbet af foråret. Vi har desværre konstateret, at der er flere medlemmer,
som benytter centret uden gyldig adgang, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, når vi i dagligdagen kæmper for at få tingene til at hænge sammen, og vi også gerne vil have nye
maskiner og lignende, derfor vil vi i
den kommende tid foretage nogle
nøglekontrol dage.
TMG Motion
Bestyrelsen
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TMG U10 fodbolddrenge til stævne
Den 1 februar deltog en flok spændte
og entusiastiske TMG U10 fodbolddrenge i et stævne i Lystrup. Stævnet
markerede afslutningen på indendørssæsonen. De deltagende hold til stævnet var på et ekstra ordinært højt niveau, hvilket da også hurtigt afspejle-

de sig i resultaterne, vi blev godt udfordret  Men upåagtede kæmpede
alle drengene videre, det bedste de
havde lært. Alt i alt blev det en god
og underholdene dag. På vegne af
trænere og ledere omkring U10 holdet, vil jeg gerne sige tak for inden-

dørssæsonen 14/15 og på gensyn til
udendørssæsonen…
Med venlig hilsen, Michael, U10
drenge træner TMG.
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MÅRSLET VANDVÆRK
a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til:
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629
8688
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10.
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d.
31/12.
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d.
10/2.
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk
da at
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der
ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”.
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk
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Er på torvet igen.
Foråret er lige om hjørnet og vejret
bliver forhåbentlig mere cykelvenligt
på ny.
Det betyder også, at Cykeldoktoren
kommer frem fra sit vinterhi og er
klar til at tage imod syge og halv dårlige cykler.

MÅRSLET-bladet APRIL 2015

I Mårslet på Brugsens parkeringsplads vil det første gang være tirsdag
d. 14. april og her efter hver onsdag
kl. 14,30 – 17,30.
Kom forbi og få en snak, om hvad jeg
kan gøre for dig og din cykel. Husk
også at jeg har nye cykler, bl.a. Cube,
Principia og Nishiki, diverse udstyr,
og tøj, samt stort set alt i reservedele.

Du kan altid ringe på 22247393 hvis
din cykel har svært ved at komme til
Cykeldoktoren, så kommer Cykeldoktoren til dig og klare problemet
hjemme på din adresse.
Med Venlig Hilsen og god medvind
fra Cykeldoktoren
v/Mikael Nymann

9.30-17.30

Husk sidste frist for
indlevering af stof,
annoncer og rettelser
er d. 10. i måneden
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Årets loppemarked bliver den 13. Juni
Du kan godt nu sætte X i kalenderen
ved den 9. og 13. 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. Smid derfor 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 indsamler, opstil-

ler, sælger, oprydder eller bare hjælpe
til med noget, 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 7 år
har vi hvert år sendt ca. 100 børn til
diverse stævner hvor indtægten fra
Loppemarkedet har været medvirkende til at holde deltagernes udgifter ne-

de på et acceptabelt beløb.
Børnene er rigtig begejstrede for disse
ture som er medvirkende til et socialt
godt sammenhold og god oplevelse.
Bl.a. takket være indtægterne fra Loppemarkedet skal deltagerne kun selv
afholde ca. 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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Orientering fra Mårslet Vandværk
Det er vedtaget i byrådet at der fra 1.
marts dette år skal betales fast afgift
for spildevand til Århus Vand på 500
Kr. pr spildevandstilslutning. Det vil
sige at en normal husstand vil få en
ekstra udgift på 500 Kr. pr. år. Der er
flere steder, hvor der er flere brugere
tilsluttet en spildevandstilslutning, her
vil de tilsluttede deles om den faste
afgift. Yderligere er spildevandet fra
1. marts steget fra 24,32 til 24,87 Kr.
pr m3. Priserne er uden moms, så de
reelle priser er 625 kr. for den faste
afgift og 31,09 Kr. pr. m3.
Grundet disse stigninger, har vi lavet
en form for års afregning indtil 1.
marts, og vi vil herefter lave udregning efter de nye takster. Det har givet lidt udfordringer til vandværket
og vores afregningssystem, men det
er løst nu.
Vi skal så forvente en lidt højere a
conto afregning fremover.
Ligesom sidste år slap vore forbrugere for at skulle finde vandmåleren, for
at aflæse den og sende resultatet til
os.
Vi har som bekendt installeret nye
vandmålere som fjernaflæses. Rent

faktisk får vi flere aflæsninger i løbet
af året. Dem gennemgår vi, for at se
om der er forbrugere, der har en utæthed eller anden form for vandspild.
Når vi finder en forbruger der har et
problem, bliver forbrugeren kontaktet. Det er så forbrugeren selv, der
skal finde ud af, hvad der er galt.
Dog er der ca. 60 forbrugere, der har
målerbrønd, hvor der sidder en anden
type vandmåler. Disse målere bliver
ikke aflæst hver uge, da de ikke umiddelbart kan indgå i radionetværket.
Disse målere aflæser vi kun en gang
om året, og det foregår ved at vi kører
rundt med en radioterminal i bilen. Så
til de forbrugere der har målerbrønd,
opfordrer vi forbrugerne til selv tjekker om måleren viser 0 forbrug, når
der er lukker for alle vandhaner i huset.
Vi har stadig en rigtig god vandkvalitet og vandprøverne kan ses på vores
hjemmeside. Som der blev skrevet i
Mårslet Blad, så er der fundet rester
af sprøjtegifte i 42 % af alle boringer i
Beder, Malling, Mårslet området. Vi
er heldigvis ikke blandt de 42 %. Men
det betyder ikke, at vi ikke skal passe
på vores grundvand, for vi vil jo ger-

ne også fremover være fri for forurening af grundvandet.
Som skrevet i beretningen fra generalforsamlingen er vi nu sluppet ud af
Vandsektorloven. Alle vandværker
der fakturerer mere end 200.000 m3
om året er omfattet loven. Det var vi
også indtil sidse år. Da havde vi i tre
af hinanden følgende år været under
de 200.000 m3. Det betød at vi kunne
slippe for at være omfattet loven. Loven betød rigtig meget arbejde og store omkostninger for vandværket, og
ironisk nok er loven sat i kraft for at
gøre vandet billigere. Det kostede os
op i nærheden af 50 ører pr. m3 at
være omfattet loven.
Så kære forbrugere spar på vandet, så
vi kan holde os ude af vandsektorloven.
Vi vil også gerne gøre opmærksom på
vores hjemmeside, her kan findes
mange nyttige oplysninger. Heriblandt ledningsoplysninger der viser
hvor stophanerne er placeret. Ledningen fra stophanen ind til huset er ikke
vist, da det er forbrugerens egen ledning.
Willy Tang
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AKTIVITETER I APRIL 2015
Obs! Lokalcenterdag og buffet den 9. april.
Lokalcenterdag den 9. april:
Kl. 9.30-10.30: ’Bevæg og bevar dig
vel’ – et oplæg med personale fra
Sundhedsenheden.
Kl. 10.30-12.00 De forskellige informationsstande kan besøges:
 Kom og hils på Brugerråd.
 Hvad laver Kildevangs frivillige?
 Den nye selvtrænerforening
holder åbent hus i træningslokalet.
 Hørekonsulent Joan Nykjær er
på besøg.
 ’God mad i hverdagen’ ved
klinisk diætist Rebecca Madsen.
 Træf en borgerkonsulent – få
vejledning med hjemmehjælp,
pleje, hjælpemidler og boligtil-

bud.
 Åbent hus i Netcaféen.
 Forebyggende hjemmebesøg
ved Gitte Sand.
 Åbent i Sundhedsklinikken.
 Åbent hus i to ældreboliger.
 Kom og prøv et spil billard.
 Genbrugsen holder åbent –
kom og gør en god handel.
Kl. 12.00-13.30 Buffet i caféen.
Pris: 70 kr.
Alle er velkomne til Lokalcenterdag!
Fredag d. 10. april kl. 13.45:
Påskegudstjeneste
Mandag d. 20. april kl. 14.00:
Syng med Solvej

Søndag d. 26. april kl. 14.00:
Venneforenings 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. 9.00-13.00.
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

Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd
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.
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Venneforeningen på Kildevang.
Vi vil lige gøre opmærksom på at vi afholder

Banko spil

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.
Vi kan fortælle at overskuddet fra banko spillene går til at glæde beboerne på Kildevang og de beskyttede boliger, i februar måned inviterede vi alle til en middag, det var en rigtig hyggelig eftermiddag, Preben Ulvskov
underholdt, så alle var glade..
Med venlig hilsen Venneforeningen
Inger Christiansen Formand

Endnu en forening i Mårslet
Så er der dannet endnu en forening i
det foreningsglade Mårslet.
I et fitnesslokale på Lokalcenter Kildevang har Mårslets seniorer mulighed for ved selvtræning at motionere
og styrke kroppens muskler.
Århus Kommune ønsker ikke mere at
stå for selvtræningstilbuddet i de fitnesslokaler, som findes i forbindelse
med Lokalcentrene. I Område Syd
har der været stemning for at danne
egne foreninger og ikke blive tilknyttet den lokale idrætsforening.
Århus Kommune indkaldte derfor alle
selvtrænere i Mårslet til møde den 12.
januar 2015.
På dette møde blev det besluttet at
danne en forening. Der blev indkaldt
til stiftende generalforsamling, som
fandt sted den 21. januar 2015, hvor

foreningen Kildevang Seniorfitness
blev stiftet. Følgende blev valgt til
bestyrelsen: Mogens Gregersen, formand - Elisabeth Overgaard, kasserer
- Ole Vangsø Iversen samt de 2 frivillige instruktører Mariann HahnThomsen og Vinnie Nørholm. Kontingent blev fastsat til 150 kr. pr. person for 2015.
Som nævnt holder Kildevang Seniorfitness til på Lokalcenter Kildevang,
hvor foreningen har et lokale nær cafeen. Inden du går i gang, skal du introduceres til maskinerne af de 2 frivillige instruktører, som begge har
gennemgået et kursus som Fitness instruktører.
Område Syd og de enkelte selvtrænerforeninger i Område Syd mødes
den 30. marts 2015 for at fastlægge

Giv en

samarbejde omkring maskinernes
vedligeholdelse, reparation og udskiftning i en overgangsfase. På sigt
er der nok ikke tvivl om, at vedligeholdelse, reparation og udskiftning af
maskinerne bliver foreningens ansvar.
I skrivende stund har Kildevang Seniorfitness 29 medlemmer og med et
kontingent på 150 kr. årligt, så det er
nok begrænset, hvad der kan blive råd
til af nyt udstyr, men som forening
åbnes der mulighed for at søge midler
til vedligeholdelse og nyindkøb af udstyr via fonde.
Er du interesseret i yderligere information eller eventuelt medlemskab,
kan du kontakte formand Mogens
Gregersen på telefon 20100943

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Kælderen på Kildevang
Det er nu sådan at vi for ganske nylig
har fået vort andet billard, hvorpå
man også kan spille keglebillard, men
på begge bordene spilles der normalt
poolbillard.
Poolbillard kaldes også for amerikansk billard, og går ud på at støde de
kulørte baller i lommerne afsluttende
med den sorte ( 8-ballen ) .Et spil tager vel 15 – 20 minutter. Her spiller 2
af gangen.
På det nye bord, hvor der også kan
spilles keglebillard, kan der faktisk
spille 4 mand. Her er der mulighed
for at spille ”skomagerpot” eller Forsats. Man vælger selv.

Det er måske ikke helt tilfældigt at så
mange ældre herrer, bevæger sig ned
af trappen på Lokalcenter Kildevang,
mandage og torsdage, for i det store
lokale i kælderen, står nu to billardborde, som bliver flittigt brugt.
Disse ældre mænd er ikke tilsluttet
nogen forening, men bare en gruppe
der har fundet sammen om den fælles
interesse for billard, som da for øvrigt
også er en herlig hobby.

Man kan vel godt kalde disse ældre
gråhårede herrer, for en mandegruppe. I hvert fald, har vi et par gange
om året fælles frokoster med egenbetaling.
Det er en aktivitet på Kildevang, som
måske er lidt overset, da den ikke udspringet af nogen
bevist planlægning fra Kildevangs
ledelse, men nu muligheden bød sig,
opstod af sig selv.

Mandegruppen som ikke har noget
navn, spiller normalt mandag og torsdag, begge dage kl. 13.00 så hvis
nogle i Mårslet by, er er fyldt 60,
skulle få lyst og måske have en smule
talent, så er de bestemt velkomne i
Underhuset, som kælderen på Kildevang kaldes.
Der er ingen mødepligt, så antallet af
fremmødte skifter fra mødedag til
mødedag, så der er da plads til nogle
stykker mere.
Kajerne

Kære førtidspensionister i alderen 30 til 55
Nu sker det i Mårslet - dit lokalområde!
Føles dagtimerne lange, så kom og
vær med til lidt hyggeligt samvær
med mennesker i samme situation.
Fokus vil være på at samle energi og
få nye input!
Vi (os 3 der er indtil nu),vil gerne mødes 1 til 2 gange pr. måned i dette forum.
Vi har blandt andet snakket om, at vi
godt kunne tænke os, at der kommer
en coach og holder et oplæg om hvor-

dan vi kan præsentere os udad til som
førtidspensionister. Temaet vil bla.
omhandle fordomme, stolthed, selvværd etc.
Lad dig ikke afskrække af at mødestedet er på lokalcenteret. Lokalcentret
er for alle - ikke kun folkepensionister!
Kom som du er - Vi glæder os til at se
dig – vi vil nemlig rigtig gerne være
nogle flere!
Vi mødes næste gang tirs. 14 april kl.
10-12
Mødested: lokalcenter Kildevang,

Langballevej 3 i Mårslet 1 sal i mødelokalet.
Tilmelding til Pia Kollor, frivillig
kordinator på tlf: 51 57 60 54 eller på
mail: pkol@aarhus.dk
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Nyt madmarked i Mårslet
med den nye butik i det istandsatte
lokale skal være midlertidig.
”Mårslet Madmarked er tænkt som en
blivende forretning, hvis den forhåbentlig viser sin bæredygtighed økonomisk,” siger Troels Laursen, der
har en opfordring til dig, hvis du kender gode lokale producenter fra Østjylland.
Super Brugsen satser på lokale varer fra Østjylland i den nye butik
Mårslet Madmarked
Der er kommet nyt liv i den gamle
bankbygning over for Super Brugsens
indgang. Kød fra Johannesminde, øl
fra Aarhus Bryghus og bolsjer, mel
og marmelade fra Samsø er blot nogle
af de varer, du kan købe i den nye butik Mårslet Madmarked, der ejes og
drives af Super Brugsen.
”Vi satser først og fremmest på lokale

varer fra Østjylland. Meget gerne
økologisk. Og derudover supplerer vi
med specialiteter med en god lokal
historie,” siger brugsuddeler Troels
Laursen.

”Få dem endelig til at henvende sig til
personalet i Brugsen, og så tager vi en
snak om, hvorvidt vi eventuelt kan
forhandle deres varer.”

”Vi vil gerne vise, at vi satser på bæredygtige kvalitetsprodukter,” fortsætter han.

Mårslet Madmarked holder åbent
onsdag-fredag fra 12-18 og lørdagsøndag fra 10-16.

På udkig efter flere lokale varer
I den seneste tid har der været forskellige skiftende tiltag i bygningen,
men det er ikke meningen, at idéen

Julie Homann Carøe
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Påskeudstillingen på Testrup Højskole
Kig på disse to billeder - er vedhæftet
dette indlæg til Mårsletbladet.
Det er en såkaldt ”Parafrace ”. Et bearbejdet billed af et i forvejen kendt
maleri eller, som her coveret fra
Beatles berømte fodgængerovergang
fra deres album Abbey road - fra
1969.
Denne parafrace og mange andre er
udstillet på Testrup Højskole i påskedagene. For netop
parafrace er året tema 2015 for Stiplets medlemmer.
Der kommer sikkert mange finurlige
løsninger på dette tema. Se dem på
Testrup Højskole i påskedagene: Søndag den 5. april og mandag den
6 .april. Begge dage fra 11 – 17.
Men der er naturligvis mange flere
billeder end disse parafracer på udstil-

Annoncepriser 2015

lingen, som for øvrigt er nummer 17 i
rækken på Højskolen.
Så håber vi i Stiplet at rigtig mange

finder vej til Testrup.
Entré 20 kr.
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Sten
sten. En i rundkørslen, en i parken og
mange mindre rundt omkring. Nu,
hvor der graves rør ned mange steder, kommer der utallige store sten
frem i lyset. De køres væk og kan
gøre gavn rundt omkring. Helt fra
oldtiden har man anvendt sten til
dyssser, jættestuer og senere kvadre
til kirkerne, borgene og herregårdene. Masser af diger består af sten fra
morænerne.

Ved forårstid, når sneen er forsvundet, ser man rundt på de grønne marker mange sten, store og små, der er
kommet op af jorden i løbet af vinteren. Bønderne samler de største sten
op og anbringer dem i et hjørne af
marken, i en skovkant eller smider
dem i et mosehul eller i en sø. Næste
år gentager det hele sig. Hvor kommer alle de sten fra?
For at få svar på det, må vi mange
tusinde år tilbage i tiden. For cirka
15.000 år siden var en stor del af
Danmark dækket af is. Store gletsjere gled ind over landet fra nordøst og
øst og dækkede det meste af landet.
Kun den vestlige del af Jylland var
stadig isfri. I løbet af nogle hundrede
år smelter isen tilbage. Nogle gange
hurtigere og nogle gange langsommere. Ind imellem er der år, hvor der
ikke sker så meget. Snart glider isen
lidt frem og smelter lidt tilbage. Vi
bor her i Mårslet i et område, hvor
isen har bevæget sig på den måde.
Der er blevet dannet et område med
mange bakker. Geologerne kalder det
et randmorænestrøg og bakkerne morænebakker.
Da isen var helt væk, lå landet noget

øde hen overstrøet med sten, store og
små, grus og ler. Det hele godt rodet
sammen. Gletsjerne havde gjort arbejdet. Lad os se lidt på stenene. De
store kalder vi vandreblokke. De har
vandret med isen. Enten skubbet foran eller indfrosset. De kan have bevæget sig mange hundrede kilometer.
Men hvor fra? Det ved vi en hel del
om i dag. De store sten og også de
mindre kaldes ledeblokke, fordi de
fortæller, hvor de kommer fra. De
kommer fra områder i Norge og Sverige og Østersøen, hvor vi i dag kan
finde de bjerge, hvorfra de har revet
sig løs. Isen fragtede dem så til Danmark. Ledeblokkene har navne efter
stederne, de kom fra.

I og omkring Mårslet pynter de store

Rundt i Danmark findes der sten, der
er betydelig større end den i rundkørslen. De helt store sten får navne
og fredes. Den største, der hidtil er
fundet, ligger ved Hesselager på Fyn.
Den hedder Damestenen, vejer ca.
1000 ton og blev fredet i 1846.
Ole Iversen
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Til sommer omdannes Vilhelmsborg til Korsbæk
Jernbane Hotellet. Al mad er leveret
af Montra Odder Parkhotel, og kan
forudbestilles via www.vbf.dk. Det er
stadig muligt at medbringe sin egen
mad, men Vilhelmsborg Festspil henstiller til at man støtter festspillet og
køber sine drikkevarer på pladsen.

Vilhelmsborg Festspil pønser i disse
tider på en masse spændende tiltag i
forbindelse med opsætningen af den
nye danske musical MATADOR, som
bygger på den folkekære TV-serie af
Lise Nørgaard.
Holdet til scenen er sat under kyndig
ledelse af et professionelt trekløver:
instruktør Frank Gundersen, koreograf Maria Andersen og kapelmester
Thomas Christiansen, og med 50 personer på scenen vil mange af de velkendte karakter fra serien komme til
live til sommer ude på den store scene. Musicalen koger 24 afsnit, som
spænder fra 1929 til 1947, ned til 2,5
times underholdende forestilling fyldt
med swingmusik, ballader og danseoptrin med musik af Bent FabriciusBjerre og rapperen Clemens.

Få et smugkig fra 1. læseprøve, hvor instruktør Frank Gundersen kunne fremvise
scenografien til MATADOR.

Rammerne for dette års forestilling er
de samme som for første gang for 25
år siden – dog er træerne vokset lidt
mere ind i himlen. I år venter der dog
en anderledes oplevelse for publikum.
Allerede ved ankomsten til festspilspladsen vil de blive taget tilbage til
Korsbæk, og vil kunne nyde et lækkert måltid mad i Postgården eller på

Giv en

I forestillingen MATADOR er der
opgør med traditionerne, og festspillet
har taget lidt af forestillingens
”medicin” og ændret på én tradition:
billetsalgets begyndelse. Traditionen
har ellers været at billetsalget startede
d. 1. april, men efter mange års tidlige
forespørgsler på billetter, har Vilhelmsborg Festspil i år åbnet for billetsalget allerede i december for de
ivrige julegavekøbere. Selvom åbningen er gået mere eller mindre ubemærket hen, går billetsalget allerede
godt, og interessen for at se eller gense MATADOR live er stor. Billetterne kan købes via www.vbf.dk eller på
www.billetten.dk.
Tekst til billeder:
Følg også Vilhelmsborg Festspil på
Facebook og tilmeld jer nyhedsbrevet
på www.vbf.dk

til Mårslet-bladet

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Husk !
Deadline
den 10.
Hver
måned
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