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Leder
Redaktionens julekort

Når du læser denne udgave af Mårsletbladet er julen over os
– og lige om lidt begynder et nyt år.
Begge dele er vigtige begivenheder. Julen har stor signalværdi som symbol for mørke og lys, mens nytåret repræsenterer de gode forsætters og den ny begyndelses tid. – Vi har så
mange faste vendinger om denne tid, at de er blevet til ironiske smil – ’Julen er hjerternes fest’ – eller - ’Nu tager vi
igen hul på et nyt år’.
Trods klicheerne er det godt at have nogle markeringspunkter.
Julens og årstidens mørke giver rum til eftertænksomhed og
lidt stilhed i en løbsk verden. – Som allerede ærkebiskop
Wulfstan af York siger i en prædiken i 1014: ”Verden har
hastværk og den nærmer sig sin afslutning”.
Helt så galt, som den gamle ærkebiskop spåede, er det ikke
gået for vores verden endnu - og redaktionen på Mårsletbladet
vil med denne indledning til årets sidste udgave af bladet ønske alle sine læsere, bidragsydere og annoncører

en glædelig jul og…

Redaktionens nytårskort
Nytåret giver os lyset - og sikkert også energien - tilbage, og et nyt år er en god anledning til at se tilbage
på, hvad der rent faktisk skete i året, der gik, og til at
se i krystalkuglen, hvad der er undervejs i en nærmere
fremtid.
Hvad der skulle have været en glædelig begivenhed
den 23. september og efterfølgende på vores strækning den 26. november med åbning af letbanen blev et antiklimaks. I skrivende stund er der stadig
ikke sat en ny dato for erstatningsfestlighederne. Dem
må vi så glæde os til i 2018.
På de mere lokale linier er Fællesrådets nedsatte arbejdsgrupper så småt ved at starte deres arbejde, multihallen vokser sig stor og Beder-Beringvejens linieføring er vedtaget. Bagerens hus forsvandt og nu er der
åbnet op for et helt nyt byrum i centrum. Det bliver
spændende at se, hvordan det udvikler sig. Arbejdet
med Hovstien og det nye å-løb er nået langt og den
nye regnvandssø, hvor rensningsanlægget lå, tiltrækker sig allerede stor opmærksomhed hos fugle og dyr,
ligesom hundestejlerne også er flyttet ind i den.
Med disse ord ønsker redaktionen alle
…et

godt nytår
samt et på gensyn i 2018

Redaktionen
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Interview med de dannede helhedsplangruppers formænd, her;

Jørgen Brandt Andersen
I Mårslet Bladets oktobernummer annoncerede Fællesrådet
to udvalg, der skal arbejde med
to af Helhedsplanens indsatsområder.
Det ene er

Grønne områder og stier
og man har bedt

Jørgen Brandt Andersen

om at være formand.
Vi har taget en snak med ham
om opgaven:
Hvad skal alle de der grønne områder og stier til for?
I min optik skal vi bibeholde de
grønne områder, så vi kan sige, at vi
stadigvæk har dejlige områder i
Mårslet, som vi har nem adgang til,
som ikke er klistret til med bebyggelser.
Man snakker så meget om tæt-lav,
og derfor skal der nok komme mere
bebyggelse i vores nærområde, så
jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at
vi stadigvæk har nogen grønne kiler.
Vi skal se på, hvor ligger vores
vandressourcer ligger, som vi skal
passe på, og det passer jo fint med,
at vi kan lave noget grønt til at beskytte dem.
Stierne skal forbinde de grønne
områder, og stierne er jo blevet endnu vigtigere, fordi vi også har en
cykelhandlingsplan, som er til debat
og høring nu. For mig er det vigtigt,
at vi både har de grønne stier og de
sorte stier, så vi også kan komme
herfra til andre dele af vores nærsamfund, altså østpå til BederMalling og vestpå til Testrup og
Tranbjerg.
Vilhelmsborgsøen er blevet til å.
Hvad siger du til det?
For mig er det allerede fantastisk,
hvordan åen nu slynger sig i det
forløb, som den tidligere har haft, så
jeg ser store muligheder. Og jeg
tænker, bare det nu ikke vokser op
igen, og bliver tæt som en skov, så
jeg håber vi ved samme lejlighed
kan få dannet et kogræsserlaug. Vi
skal snakke om, hvordan vi får det
passet og vedligeholdt, sådan at der
bliver det der store åbne, grønne
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areal, der åbner sig, når man går på Hovstien.
Jeg ser mange store perspektiver i det og håber, det blive sådan et sted, hvor vi rigtigt kan
nyde naturen med bænke og borde.
Der skal ikke være en hel masse udendørs
work-out ting og sager larm med larm og uro,
det må gerne være et stillerum. Det bliver et af
kommunens nye udflugtsmål, så der vil komme mange mennesker i sig selv, og vi skal forsøge at bevare det som natur, der må betrædes,
men vi skal passe på den.

Du har været med i miljøarbejde i mere end 20
år med ønske om at skabe borgerinddragelse,
spørgsmålet er: Har det flyttet noget?
Jeg er glad for at have været med til at gøre en
indsats sammen med mange andre mårslettere og
specielt sammen med de Grønne Guider. En helt
konkret aktivitet, som netop for 20 år siden blev
igangsat er Hold Mårslet Ren. Vi startede i Mårslet
og de Grønne Guider fik hele Aarhus Syd med. Det
var sjovt og det har engageret mange mennesker,
og den aktivitet kører fortsat hvert forår. I mellemtiden har Danmarks Naturfredsforening taget ideen
op, og nu er det en landsdækkende aktivitet.
De Grønne Guider underviser fortsat skoleklasser og de udarbejdede i sin tid et oplæg til Aarhus
Kommune om borgerinddragelse. Jeg har kigget i
Guidernes årsporter til i dag. Der blev typisk afholdt 20 – 30 aktiviteter i løbet af et år. Alt handlede om bedre miljø, sund levevis, pas på drikkevandet, dræbersnegle, artikler til lokalblade, naturpatruljer og meget, meget mere. Joh, mange borgere
har været inddraget, og jeg glæder mig over, at der
er stigende fokus på natur, miljø og økologi i hverdagen.

Hvordan vil du gerne
finde medlemmer til udvalget?
Jeg håber, at udvalget
bliver fyldt op med mårslettere med forskellig
indsigt og erfaring. Unge
og ældre.
Fra Stilauget er vi nogle
stykker, der ønsker at være en del af udvalget.
Igennem mit arbejde i
Stilauget har jeg heldigvis
oplevet at det, den ene
ikke vidste, det var der en
anden, der kendte noget
til, eller i hvert fald kendte
en, der gjorde.
I et sådant Grønt udvalg
er vi så heldige, at vi i al
sin enkelthed blot skal
formulere nogle ønsker til,
hvad vi synes er godt for
mårsletterne. Og hvem har
ikke ønsker og drømme,
når vi færdes rundt i vort
område?
Alt skal naturligvis være
realistisk og ønskerne skal
passe ind i en fremtidsorienteret helhed for Mårslet.
Og frem for alt skal ønskerne finansieres. Det er
vigtigt med et godt samarbejde med medarbejderne
i Teknik og Miljø. Ønsker
du at være med, eller kender du en, som du vil opfordre til at være med i et
sådant interessant arbejde,
så ring endelig til mig eller Fællesrådet og lad os
tage en snak.
Se kontaktmuligheder på
side 2.
Tekst og foto,
Henrik

Interview med de dannede helhedsplangruppers formænd, her;

Ivan Dybvad
Kommunen signalerer officielt, at
man vil udbygge langs letbanen, så
det ender med et ubrudt bånd af bebyggelse fra Hornslet til Malling, og
det vil jo sabotere kile-strategien.
Ja, men jeg ser nu ikke for mig, at
man skal bygge 200 meter på hver
side af letbanen fra Viby til syd for
Malling. Jeg tror ikke, det bliver på
den måde, det vil stadigvæk være
omkring de eksisterende byer i den
udstrækning, der er mulighed for det.
Skoleprognosen siger, at der er plads
til hundrede boligenheder her i Mårslet, og det er helt klart, at det er noget, vi i afgrænsningsgruppen skal se
på. Det duer jo ikke, at vi kommer og
siger, at over de næste fem år skal der
bygges 500 boliger (jeg tager et helt
tilfældigt tal), hvis det viser sig, at
den eneste måde, man så kan skaffe
skolegang til børnene bliver, at man
busser dem til andre byer.

Det andet udvalg er:

Byens afgrænsning,
og man har bedt

Ivan Dybvad

om at være formand.
Vi har taget en snak med
ham om den opgave:
Hvorfor er dét med byens afgrænsning så vigtigt?
Det er vigtigt, at vi har en overordnet strategiplan for, hvordan byen
skal udvikle sig.
Hvis vi læser de høringssvar der er
kommet fra Mårslet til Kommuneplan 2017, er der utroligt mange forskellige opfattelser. Nogen mener,
det sidste hus for længst burde være
bygget her, og at byen slet, slet ikke
skal være større. Andre har den opfattelse, at vi skal have endnu mere
vækst, så vi kan fylde faciliteterne,
skolen, den nye multihal og skabe et
fornuftigt kundegrundlag til de få
forretninger, der er tilbage.
Personligt har jeg den holdning, og
det har jeg altid haft , at der må være
en vis form for dynamik, således at
lokalsamfundet kan absorbere tilvæksten, så foreningslivet og hele bylivet
går i harmoni.
Jeg sad selv i byrådet, dengang vi
afskaffede ”løgringe princippet” og i
stedet for fulgte ”ny-by-princippet”,
som jeg var stærk tilhænger af på det
tidspunkt.
Men man har lov til at blive klogere, og jeg er nu af den opfattelse, at
løgringe princippet i en vis udstrækning er godt, altså at lægge lag uden
på eksisterende byer og vækste på
den måde.
Så min tilgang til det her, er at vi
skal have en dynamisk tilvækst i
Mårslet under skyldig respekt for, at
der stadigvæk skal være en kile mellem Mårslet og Tranbjerg, der skal
stadigvæk være de grønne kiler ind
til byen, som har været unikke, altså
gennem ådalen.
Mod syd og sydvest får vi jo BederBering vejen, så det er rent faktisk
nogen større ting, der skal tages højde for.

Hvorfor har Fællesrådet bedt
dig om at være formand?
Baggrunden for at de peger
på mig er nok, at jeg kender til
sådan en processtyring, og
hvordan man skal prøve at få en
gruppe til at fungere. Jeg har en
vis indsigt i, hvordan det politiske system og ikke mindst embedsmandsvældet arbejder, og
det kommer vi til at arbejde tæt
sammen med, fordi de har alle
tal vedr. analyse, skoleprognoser osv., Omkring år 2000 var
der en byplansgruppe, som arbejdede med Mårslets udvikling. Det var dengang, Hørretløkken var i spil, før den blev
udstykket, og området syd for
byen var ikke en gang på tegnebrættet endnu. Da sad jeg i en
tre-fire år sammen med nogen
andre gode mennesker, og så
var missionen udført. Desuden
har jeg været formand for Fællesrådet et par år fra 2006.

Udvalget vedr. stier og grønne områder vil kunne vise resultater i form
af nye beplantninger og nyanlagte
stier. Hvordan vil du synliggøre afgrænsningsudvalgets arbejde?
Der er ingen tvivl om, at de to udvalg skal arbejde snævert sammen.
Det nytter ikke, at vi laver nye udstykninger, og at der ikke er et fornuftigt stisystem til skolesøgende børn
og ældre mennesker. Afgrænsningsudvalgets resultater vil vi vise i form
af en rapport, som både skal godkendes i Fællesrådet, og også konfirmeres på nogen borgermøder. Jeg forestiller mig, at arbejdet gerne skulle
være afsluttet medio 2018, det er min
tidshorisont.
Hvilke personer forestiller du dig
kommer i udvalget?
Af dem, der har meldt interesse
ind til nu, er alle sammen mænd +50,
så jeg skal ud at få det mere bredt
funderet. Jeg kunne da godt tænke
mig at få et par kvinder med ind i det,
og også gerne nogle lidt yngre fra
børnefamilierne, for at få det bredt
funderet Vi skal forsøge at få en besætning, som også repræsenterer familier med skolesøgende børn og familier med børn i daginstitution.
Tekst og foto:
Henrik
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Mårslet
Skov børnehus
Mårsletbladet har nu været rundt i hele samlingen af forskellige dele af byens bestræbelser på
at passe på de små. Det gælder såvel private,
selvejende og kommunale dele deraf.
Samlende kan man beskrive denne del af vores
fælles anstrengelser (Skatteborgere, politikere og
forvaltning, samt alle ansatte i institutionerne og
dagplejere) som ”ikke så ringe”, for nu at sige det
på jysk.
Der er liv og glade dage over alt og de. der har
direkte kontakt med børnene – og forældrene – er
besjælet af en smittende glæde ved arbejdet og
god kompetence.
Det eneste man kan sætte en finger på, er placeringerne i forhold til hvor forældrene bor – og
dermed ”skolevejen”. For at sige det mildt, er der
kaos i planerne (lokalplanerne) og det led i forvaltningen som skulle sørge for de langsigtede
mål i denne kontekst med lokalplanerne efter
sammenlægningen i 1970 har i flere tilfælde
svigtet totalt.
Det viste sig at være et godt valg at gemme
skovbørnehuset til sidste ombæring. Og man kan
vel sige, også det mest nødvendige i forhold til,
hvad mårsletterne kender til institutionerne her

generelt. For denne børnehave
tilbringer det vigtigste af sin tid
ude af syn.
Hvis vi nu tager lidt historie
først, så var der nogen her i byen som måske følte, at der var
for få udemuligheder i de første,
klassiske børnehaver og derfor
ønskede decideret udeliv. Det
startede så i det gamle spejderhus overfor skolen med 7 børn og bredte sig siden til TMGs
forladte klubhus og fritidsklubben på Testrupvej – den anden
side af skolen. Pø om pø udvidet
til 20 vuggestuebørn
(Tanglopper mv.) og en mellemgruppe op til 3 år (Muslingerne)
og de ældste, skovbørnene. I alt
70 børn.
De ældste kører hver dag i
skoven med Malling Turistbusser fra kl. 0900 til 1500.
Lederen, Stefan Jørgensen, har
med sikker hånd fordelt de mange børn og ansatte i de stærk
varierende lokaliteter, og hele
menagen fremstår som en
”velsmurt” institution – med
store udfordringer indenfor samarbejde, præcision og sikkerhed
for børn og ansatte. Det virker
godt og velafprøvet.
Som man kan se af de ledsagende billeder, er børnene også
glade og udfylder de mange muligheder for leg og udforskning
af egne færdigheder i de forskellige og virkelighedsnære omgivelser. De får også hele tiden og
hver dag lejlighed til at øve sig i
velordnet opførsel, orden og
ansvar for hinanden og sig selv.
Mårslet bladets repræsentant
følte sig overbevist og ønsker
Mårslet Dagtilbud tillykke –
også med denne institution.
Sven Voxtorp, tekst og foto
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VeloVerstået rejsegilde for Multihallen

Ca. 100 mårslettere mødte op til rejsegilde for
multihallen onsdag d. 1. november. Medlem af
multihallens fondsbestyrelse Kristjan Friis
Overgaard bød velkommen og takkede blandt
andre alle de frivillige og alle, der har bidraget
til, at projektet er blevet en realitet.
Kristjan Friis Overgaard gjorde samtidig
opmærksom på, at der fortsat mangler økonomiske midler i forhold til at få indkøbt alt det udstyr og inventar, som man ønsker skal være i
multihallen.
Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih
Azad-Ahmad var også mødt op, og han roste
det store engagement blandt de lokale i Mårslet.
”Jeg var her også til første spadestik i foråret,
og jeg er meget glad for at være her i dag og se,
hvor meget der er sket. Vi skal dyrke og støtte op
om sunde fællesskaber i vores lokalsamfund, og i
Mårslet er I godt på vej til at få de helt rigtige
rammer til det. Jeg glæder mig til at komme til
indvielsen i 2018,” sagde han.
Efter talerne og en trefoldigt leve for multihallen var der grillpølser (sponsoreret af SuperBrugsen) og øl og vand til alle.
Fonden Mårslet Multihal
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Skolesiderne
Historisk værksted

- en dag i vikingetiden for 5.A.
I slutningen af august kørte hele klassen i bus fra
Mårslet til Skjoldhøj og gik resten af vejen til Skjoldhøjskolen med vores madvarer.
Da vi ankom til Skjoldhøjskolen, blev vi blev delt op i
“familier” og fik en introduktion til, hvordan vi skulle
tænde bål og skære grøntsager.
Vi lærte at male mel med to sten. Melet skulle vi bruge
til at lave fladbrød med.
Vi lavede “ost” i en lerform, og vi lavede også vores
eget smør. Smørret og osten brugte vi til vores fladbrød,
som vi spiste med vores “grøntsagswok-ret” og kalkunbryst. Til maden drak vi “æblevin” med Ribena. Vi spiste også bærgrød med hasselnødder.
Alle vores tallerkner og kopper var lavet af ler, men
vores bestik var lavet af træ. Vi skiftedes alle sammen i
“familien” til at hugge brænde, passe bålet og vende
osten.
Vi havde “vikingetøj” på, eller det var mere en kartoffelsæk, og et bånd til at binde rundt om maven. Vi skulle udnævne en slagter og en bager.
På skift var vi to i grupperne, der fik lov til at smede et
spyd, som slagteren skulle bruge.

Vikingebilleder. Arkiv; Jesper Andersen
Mosgård træf 2013

Hele dagen gik med at skære grøntsager, male vores
mel og holde styr på bålet.
Alt i alt var det en rigtig god tur, hvor vi fik et indblik
i vikingernes dagligdag.

Af Filippa og Hannah, 5.A,
Mårslet skole.

Tidligt om morgenen klokken 07.15 mødtes vi ved
busstoppestedet ved pizzamanden i Mårslet.
Da vi var kommet hen på Skjoldhøjskolen, mødtes vi
med vores to instruktører. De fortalte os om dagens program og vi blev delt ind i grupper/familier, og fik et sæt
tøj hver.
Derefter gik vi alle ned og hentede brænde. Da vi kom
tilbage, hentede vi køkkenting. Så var der nogle, der
lavede mad og malede korn, og nogle der huggede
brænde, som vi skulle bruge til et bål. Vi lavede en masse mad på bålet.
Vi smeltede også jern og lavede spyd ud af det.
Til sidst vaskede vi op, pakkede sammen og tog bussen hjem. Det var en rigtig god tur, hvor vi hyggede os
meget alle sammen.

Af Ida-Marie, Mille P. og Alberte, 5.A,
Mårslet skole
MÅRSLET BLADET december 2017
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Naturløbet i Mindeparken
5.b og fire andre klasser fra Mårslet Skole har
været i Mindeparken, til et naturløb.

Vi har været til sprintløb og mange-postløb. Sprintløbet
gik ud på, at man skulle finde 10 poster, hvilket gør løbet cirka 800 meter langt.
Hvis man missede en post, blev man diskvalificeret.
Mange-postløbet gik ud på, at man blev delt i nogle
grupper på tre. Der var 20 poster spredt i Mindeparken.
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Man fik så et kort over Mindeparken med posterne tegnet ind. Efter løbet blev klassens poster talt sammen.
4.a vandt mange-postløbet for alle tilmeldte fjerde
klasser.
5.a vandt mange-postløbet for alle tilmeldte femte
klasser,
Og Amalie fra 5.b vandt sprintløbet for den hurtigste
pige af alle tilmeldte femte klasser.
Mårslet Slole

Værs’go’ – spis din larve
Nyt undervisningstilbud på Naturskolen i Mårslet udfordrer folkeskoleelevers smagsløg og forståelse af
fødevareproduktion. 7.D fra Engdalskolen har prøvet ”Det kribler i køleskabet”.
Hvad skal vi leve af i fremtiden?
Sådan lyder det centrale spørgsmål i
et nyt undervisningstilbud fra Naturskolen i Mårslet syd for Aarhus, hvor
elever fra folkeskolen nu kan blive
klogere på fødevareproduktion – og
prøvesmage alternative proteinkilder.
De allerførste elever til at prøve det
nye undervisningsforløb ”Det kribler
i køleskabet” var 7.D fra Engdalskolen i Brabrand.
Vigtig debat og sjov læring
Biolog og underviser på Naturskolen, Anne-Marie Thomassen, har
tilrettelagt det nye undervisningsforløb for at sætte gang i den debat om
miljøhensyn og ressourceforbrug,
som hun mener er højaktuel og nødvendig:
- Vi bliver flere og flere mennesker
på jorden, og produktionen af traditionelle fødevarer som oksekød, flæskestege og kyllingebryster belaster
miljø og klima.

Hvis vi skal blive ved at lave
nok mad til alle – og hvis vi
samtidig gerne vil værne om
ressourcerne – så skal vi altså
til at kigge i nye retninger, siger Anne-Marie Thomassen,
der krydrer den lidt tunge debat med opskrifter på sprøde
melorme og græshopper med
soya og sesamfrø.
- Det fede ved Naturskolen
er, at vi kan gøre et emne som
fremtidens fødevareproduktion
helt jordnært ved at lade eleverne tilberede græshopper i
en wok. Det er en sjov måde at
lære på – både for dem og for
mig.

I de kommende uger
kommer yderlige seks
folkeskoleklasser til Naturskolen for at prøve
”Det kribler i køleskabet.”

Værs’go’
MÅRSLET BLADET december 2017
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Mårslets nye sø – hvad skal den hedde?
Efter nedlæggelsen af Mårslets renseanlæg er der ryddet op på grunden, og man har anlagt en regnvandssø. Altså har vi nu en ny sø i Mårslet.
Der bliver også lavet en ny sti fra søen ned til Giber Å, hvor stien føres under jernbaneviadukten,
så man kan komme under banen over til cykelstien og trampestien.

Men hvad skal vi kalde den nye sø?
Stiudvalget udskriver hermed en konkurrence om
et godt navn til søen.

Hvordan afleverer man sit forslag? I skriver jeres navneforslag på en seddel og putter den i en af de to forslagskasser,
der kommer op – en i Super Brugsen og en i Rema 1000.
Hvornår? Kasserne sættes op efter Jul, og så har I to uger
til at lægge jeres forslag i.

Hvad får vinderen? Der bliver en præmie, som kan bruges både af børn og voksne.
Hvornår afsløres navnet? Søndag den 28. januar 2018 kl.
14 bliver der et arrangement ved søen med en taler, der
afslører vindernavnet, og vinderen bliver bedt om at
klippe en rød snor over som tegn på, at den nye sø er
indviet og har fået sit navn.
Venlig hilsen Stiudvalget
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Nyt fra Borgen
Først vil jeg sige tusind tak
for jeres engagement her på
det sidste, kære mårslettere!
I de 6 år jeg har siddet i Folketinget, har jeg endnu ikke oplevet, at hele 4 borgere fra Mårslet,
uafhængigt af hinanden kontakter mig inden for en måned, fordi
de ønsker hjælp til det der optager dem her og nu. Og hvor er
det skønt! Jeg nyder virkelig at
hjælpe jer hver især, jeg nyder de
gode snakke vi får om Mårslet og
om hvor de fælles bekendte vi
har, befinder sig i deres liv nu.
Og så glæder det mig, at I ikke er bange
for at henvende jer til mig, uanset hvad
I har på hjerte. Jeg har endnu ikke
mødt en mårsletter, som jeg ikke kunne
hjælpe, når vedkommende henvendte
sig til mig. Eller nogen anden, for den
sags skyld, så udfordr mig gerne, jeg er
her for at hjælpe jer. Jeg er åben på
mail, og tager gerne et personligt møde
med jer i Mårslet.
Finanslovsforhandlinger
Lige nu er der fuld gang i finanslovsforhandlingerne, og jeg prøver på bedste
vis, at skabe en bedre balance mellem
land og by, så de mennesker der bor i
landdistrikterne og på øerne har samme
adgang til internet, mobildækning, gode
arbejdsmuligheder osv. Helt konkret
kæmper jeg i finanslovsforhandlingerne
for:
At hæve bundfradraget for sommerhusudlejning til 40.000. Det er sådan,
at når man lejer et sommerhus ud, er de
første 21600,- af indtægten skattefri. De
penge skal gå til at dække udgifter på
det massive slid man har, jævnlig udskiftning af møbler, øgede udgifter til
græsslåning, affaldstømning, malerarbejde osv., og de penge er hurtig brugt.
Derfor er der mange sommerhusejere,
der ikke vil leje deres sommerhus ud,
fordi de netto taber penge på det. Hvis
man hæver bundfradraget til 40.000,kommer der flere udlejningssommerhuse på markedet, og vigtigst af alt: Mere
liv i de områder hvor de ligger, flere jobs
i de tyndt befolkede områder, og det har
vi brug for.
Som de fleste af jer har fulgt med i, har
jeg i mange år alene kæmpet kampen
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Mette Hjermind Dencker
Mårslet
på
Læsø
Sammen
med min partiformand,
Kristian Thulesen Dahl,
var jeg på
Læsø og besøge forskellige
virksomheder
og plejehjemmet, samt
holde borgermøde. Hvor
var det en dejlig oplevelse,
at den første
der tog imod
mig på Læsø,
var Færgeselskabets direktør, Lars Rieks, der bor i
Mårslet. Det
var et meget
positivt besøg,
og Lars viste
os de gode resultater af billigere færgedrift, som også har givet
god vækst på
øen. Tak, Lars
for et skønt
besøg.

for at sikre at det ikke skal være
dyrere at sejle til øerne end at
køre samme strækning på landevejen. Kun de sidste par år er mine politiske kolleger fra de andre
partier begyndt at imødekomme
mig, og nu har vi sænket færgepriserne en del. Men jeg kæmper
for vi når i mål med det, så vi
snart har den fulde trafikale ligestilling.
Den samme situation har jeg oplevet når det kommer til statslige
arbejdspladser, og jeg er glad for
regeringen imødekom mig ved at
lave et kæmpe ryk sidste år. Men
vi er ikke færdige. Jeg kæmper nu for, at
man bliver bedre til at rykke uddannelsesinstitutioner ud af de fire største byer,
men vi skal også rykke mange flere statslige arbejdspladser væk fra København.
Husk på: Vi har 180.000 statslige arbejdspladser, de 80.000 af dem ligger i
Region Hovedstaden. Det er over 40%.
Der er lang vej før vi er færdige, men jeg
presser på alt hvad jeg kan.
Praktik
Gennem tiden har jeg haft skønne mårslettere fra 8. eller 9. klasse i praktik hos
mig, og det har været en sand fornøjelse
hver gang. Særligt en pige gjorde indtryk
på mig. Længe efter hun havde afsluttet
sit praktikophold hos mig, skulle min
datter konfirmeres, naturligvis i Mårslet
kirke. Det så min tidligere praktikant i
Mårslet Bladet, og hun troppede op med
en rose og det sødeste kort til hende, det
gjorde mig så rørt. Praktikanterne har
hver gang fulgt mig i en uge, i et meget
alsidigt arbejde, der tit både foregår på
Christiansborg, på øerne, i et TV- eller
radiostudie og i Østjylland. Hvis du har
et barn i den alder, som gerne vil prøve
kræfter med den form for praktik, så
kontakt mig gerne. Såfremt man ikke
kender nogen i nærheden af København,
kan jeg sagtens hjælpe med overnatning.
Endnu engang, tænk på mig, hvis du
på et tidspunkt kommer i en situation,
hvor du har brug for hjælp, vid at du altid kan spørge mig. Min mailadresse er:
dfmehd@ft.dk
Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig
jul. De bedste hilsner

Mette Hjermind Dencker
Medlem af Folketinget

Johannes Langkilde
i Mårslet

Den 26. februar 2018 kommer journalist Johannes Langkilde til Mårslet for at holde foredraget
"Da amerikanerne gik hver til sit"
Han landede i
USA som ny korrespondent for
DR, da Barack
Obama netop havde taget hul på sin
anden periode
som præsident. I
løbet af sine år
som USAkorrespondent
rejste han i 42 af
USAs stater og
har beskrevet udviklingen i landet
gennem personlige møder og oplevelser. Det har
givet ham et unikt
indblik i, hvorfor
amerikanerne i
2016 brød med
den politiske status quo.
Nu har han forladt et forandret
land med Donald Trump i Det
Hvide Hus, og i foredraget tager
han os med gennem de fire hæsblæsende år i USAs historie og
fortæller om sine personlige erfaringer, som også har dannet grundlag for bogen “Da amerikanerne
gik hver til sit.,” der udkom d. 27.

FONDEN
MÅRSLET
MULTIHAL

oktober 2017.
Kom med til
gadekampe i
sydstaterne, fangelejren i Guantanamo-bugten,
Alaskas smeltende permafrost
og Hillary Clintons valgfest,
der sluttede som
en historisk fuser.
Efter foredraget
er det muligt at
købe bogen og
få den signeret
af Johannes.
Tid, sted og
pris
Foredraget foregår mandag d.
26. februar 2018 i kantinen på Mårslet
Skole kl. 19-21. Dørene åbner kl.
18.00. Det vil være muligt at købe kaffe/the, øl/vand og kage. Billetterne koster 200 kr. + gebyr og købes online på
www.billetto.dk. Alt overskuddet går
Multihallen.
Mvh. Fonden Mårslet Multihal
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Venneforeningen,

en støtteforening til Lokalcenter Kildevang.
Venneforeningen inviterede alle beboere i lokalcentret Kildevang og i de tilhørende beskyttede boliger,
til middag tirsdag den 24. oktober. Det var en rigtig
hyggelig dag, og vi havde musiker Preben Ulvskov
til at spille både under middagen og bagefter, hvor
han spillede mange af de melodier, som de ældre
kunne synge med på.
Jeg vil gerne gøre Mårslets borgere opmærksom på
vores venneforening.
Vi afholder bankospil en gang om måneden, og vores overskud bruges til at glæde beboerne med, idet
vi to gange om året serverer middag med vin og vand
for dem, og bagefter kaffe og småkager.
Vi vil meget gerne have mange flere medlemmer;
det årlige kontingent pr. person er kr. 50,00.
Bestyrerelsen: Inger Christiansen, Birte Pedersen,
Gerda Jensen, Inge Poulsen og Erling Poulsen.
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Aktiviteter i
December 2017 / Januar
2018.
Fredag d. 8. dec. kl. 12.00.
Kildevangs store årlige julefrokost:
Menu:
Sild med hjemmelavet karrysalat,
fiskefilet med remoulade, lun leverpostej med bacon, medister
med stuvet hvidkål, ris a l`amande
med kirsebærsovs, kaffe og hjemmebagte småkager og 1 øl eller
vand pr. person. Dertil kommer
underholdning.
Pris: 150 kr. Bindende tilmelding nødvendig senest 1. dec. på
tlf. 87134434.
Søndag d. 10. dec. kl.
14.00.
Store Banko i Caféen.
Mandag d. 11. dec. kl. 14.00.
”Syng med Josser Herold” i Caféen.

Da ingen kender sammensætningen af det kommende Centerråd, er der i skrivende stund kun planlagt
2 aktiviteter for jan. 2018.
Det nuværende Brugerråd
har på forhånd programsat: 5/1 og 14/1.

Torsdag d. 14. dec. kl.
14.00.
Adventsmøde i Kirke og
Sognehus. Der kører bus
fra Kildevang kl.13.30. Tilmelding ikke nødvendig.
Onsdag d. 20. dec. kl. 13.45.
Julegudstjeneste på Kildevang.
Kirkens Kor medvirker. Vi
begynder med kaffen.
Fredag d. 5. jan. kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende
Gudstjeneste på Kildevang.
Søndag d. 14. jan. kl. 14.00.
Store Banko i Caféen.

Se
Venneforeningens
indlæg
på modstående side

Ret til ændringer forbeholdes.
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. uge dk/OmraadeSyd, Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34
(direkte) Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00.
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076.
Birgit Jørgensen, Forstander Kildevang, tlf. 87 13 44 19
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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Ketsjer-succes i TMG Badminton
Siden skolestart har vi sammen
med Mårslet skole kørt et nyt koncept: I fem uger i træk har 0-3 klasserne haft badminton på idrætsskemaet, idet vores ungdomstræner,
Emilie Juul Møller, har stået for
badmintonundervisningen. Og det
har været en rigtig stor succes. Emilie er fuldtidstræner, og træner for
nogle af Danmarks bedste spillere i
Højbjerg badmintonklub. Børn og
lærere har taget rigtig godt i mod det
nye koncept, og alle parter ser frem
til idrætstimerne i badmintonhallen.

I TMG Badmintonafdelingen har vi
også kunnet mærke den store interesse for badminton. Hallen er fyldt
med glade badmintonbørn, der har
fået smag for sporten igennem skoleprojektet.
Det er helt fantastisk at være i hallen mandag, fredag og lørdag, når det
summer af badmintonaktivitet. Det
har desværre også medført, at vi har
været nødsaget til at lukke for tilgang, da der simpelthen ikke er plads
til flere i hallen. Så lige nu har vi
børn på venteliste.

Om lørdagen har vi Miniton i hallen, hvor de mindste badmintonbørn
sammen med deres forældre har
gang i både motorisk træning, badminton, leg, og ikke mindst skæg og
ballade. Denne træning varetages af
Jesper Munk, samt Julie og Mikkel Homann Carøe. Børnene er superdygtige og vi har en rigtig hyggelig time, hvor der både bliver spillet
med fjerbold og balloner.
TMG v. Majken Vange

Hermed indkaldes til

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling i TMG
onsdag 6. december 2017 kl. 19:30
i skolens lokale 3

1.
2.
3.

Dagsorden:
Valg af dirigent
Salg af TMGs Halhus til Fonden Mårslet Multihal.
Eventuelt
Vel mødt

Forretningsudvalget
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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
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31. dec. og 30. juni
Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. feb. og 10. aug.
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

1/5-17 solgte Steen Aarenstrup Mårslet Hvidevareservice til Martin Simonsen
og er nu en del af Aktiv Hvidevareservice.
Efter 27 år som selvstændig har Steen valgt at gå på pension. Jeg glæder mig til at møde nye og gamle kunder
og sigter efter at yde lige så høj,
god og hurtig servirce som Steen
Martin Simonsen
Aktiv Hvidevareservice
gjorde.
Tværskiftet 4
Vi har en fysisk butik i Beder,
8330 Beder, 70101005
Tværskiftet 4, som har åben manwww.ahs.dk
dag til fredag imellem 8 og 16,
dog 15 om fredagen. Der er også
mulighed for at leje maskiner igennem firmaet.
Service kan bestilles på 70101005 eller http://www.ahs.dk

Your
tube
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9.30-17.30
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Edderfugl fotograferet ved Norsminde okt. 2017 af Henrik Gram Nielsen
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danbolig Beder er vokset!
Vi er nu fire butikker beliggende i
Ry, Galten, Skanderborg og Beder
som samarbejder om at sælge din bolig.
Med en markedsandel på henholdsvis
46% og 67% er vi den mest sælgende
villa og rækkehusmægler i Mårslet*.
Overvejer du at sælge?
Så start med en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig.
Kontakt danbolig Beder på 86936566
eller kig forbi vores butik på
Kirkebakken 22, 8330 Beder.
*Jf. Boligsiden d. 10/04-2017
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Husk
Deadline
den
10.
i hver måned

MÅRSLET BLADET december 2017

39

Månedens mest velkomne og savnede billede:
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