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Velkommenhed  
Man kan godt få det indtryk at de "gamle mårslettere" er betænkelige ved, at der 
flytter nye familier til området. Og det kan godt se ud, som om Mårslet Fælles-
råd er eksponent for denne betænkelighed: 
- fællesrådet har indgivet indsigelser (og bedt om foretræde for teknisk udvalg) i 
offentlighedsfasen ved de mange lokalplaner, der har involveret nye boliger. 
- det er på fællesrådets hjemmeside og i dets blad, man kan læse om problemer-
ne i lokalområdet. 
- folk fra forretningsudvalget optræder i de klip, der blev vist i TV2 Østjyllands 
udsendelse "Landsbyer drukner i vækst". Indslaget bruger al sin tid på at sam-
menknytte tilflyttere og problemer. De konkluderer, at "tilflytterne ved godt, at 
ikke alle modtager dem med kyshånd". 
Der er måske nok nogen i 8320, der ser skævt til de ny. Men dette gælder ikke 
bredt - og holdningen ligger langt fra Mårslet Fællesråds forretningsudvalg. Når 
folk flytter til Mårslet bor de i Mårslet. Punktum. 
Det kan underbygges ved to iagttagelser: 
Stort set alle i Mårslet er tilflyttere. Efter kommunalreformen først i 70erne blev 
byen forvandlet fra en lille landkommune uden synderlig udvikling til en væ-
sentlig oplandsby for Århus. I de sidste 40 år er indbyggertallet fordoblet nogle 
gange og byens karakter har ændret sig meget. Ikke desto mindre tror jeg, at vi 
gamle nye har følt os godt modtaget - og synes det har været spændende at del-
tage i en proces, der har ført til et lokalsamfund med mange ideer, aktiviteter og 
ressourcer, menneskelige såvel som økonomiske. 
Den anden iagtagelse ligger i umiddelbar forlængelse. Et velfungerende sam-
fund kommer ikke af sig selv og ikke kun indefra. Det gjorde det ikke dengang - 
og det gør det ikke i dag. Mange af de ydre rammer sættes af kommunen, så 
man bliver nødt til at argumentere for sine ønsker - og nogen gange skal man 
argumentere meget grundigt, uagtet at det er helt rimelige argumenter man 
kommer med. 
De seneste år har Mårslet Fællesråd brugt mange kræfter på at argumentere - og 
på at opbygge en troværdighed og legitimitet - så byrådet kender og accepterer 
byens behov. Derfor havde politikerne i byrådet heller ikke lyst til at stille op i 
TV2´s indslag. De har nemlig en dårlig sag. Den skal vi følge til dørs ved at 
forsætte vores venlige men faste pres, som vi har oparbejdet gennem de seneste 
år. 
Så når fællesrådet forlanger handling og penge på bordet fra kommunen og bru-
ger de mange nye familier som begrundelse, så er det for at skabe de bedste for-
hold for byen i dens nye skikkelse. 
Mårslet er i forvejen et resourcestærkt samfund. Der er ingen tvivl om, at sum-
men af resourcer stiger med tilflytning af nye familier. Det glæder vi os til.  
 

 
Kurt Søe  

Mårslet Fællesråd 
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Indlæg til bladet indleveres til  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00  
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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Jacob Lind 
Præstegaardsvej 7C 
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Email: jacoblind@tdcadsl.dk 
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forfatteren og eller indsenderen.  
 
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
redigere indleveret og offentliggjort stof.  
 
Deadline er den 10. i måneden for stof til 
efterfølgende nummer.  
 
Udkommer hver måned i et oplag på 1925 
stk.— dog ikke i januar og august.  
 
Distribution: Privat 
 
Udebliver bladet, så kontakt: 
Hanne Salling Jensen 
Tlf. 86 72 20 00 
 
 
Tryk:  Werks offset A/S 86 27 54 59 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
 
Nyheder 
Denne gang er det faktisk lidt småt 
med nyheder fra Fællesrådet. Det 
skyldes ikke mindst, at der er travlhed 
med at forberede det årlige repræsen-
tantskabsmøde. 
 
Til gengæld kan alle byens borgere få 
lejlighed til at blive orienteret af og 
diskutere med Fællesrådet på repræ-
sentantskabsmødet, som er den 27. 
februar kl. 19.30 i Borgerhuset. Det 
er traditionen tro et åbent møde. 
 
Udlægning af areal til fortov 
Orientering fra Planlægning og Byg-
geri om ”udlægning af areal langs 
Jelshøjvej med henblik på eventuel 
fremtidig etablering af sti”. Det drejer 
sig om en reservation af fortov langs 
den nye udstykning, som FU har ud-
bedt sig i forbindelse med indsigelse.  
Det ser ud som om kommunen indvil-
ger heri. 
Det er FU selvfølgelig godt tilfreds 
med. 

 
Trafikkampagne 
Lys på de trafikale brændpunkter i 
byen på to ud af tre planlagte dage. 
Den nye overgang ved jernbaneover-
kørslen var med i kampagnen, som 
fik ros fra mange. 
 
Natur- og miljø 
 - Der er kommet ”Grøn prioriterings-
plan” fra Natur og Miljø/Kommunen. 
Vi kan komme med flere forslag. Og 
vi har henvendt os til Kommunen for 
genoptagelse af årligt møde. Afløse-
ren for vores kontaktperson hos kom-
munen er nu fundet. Det er Leif Sode-
mann. 
 - Snak om de grønne områder fik 
bragt Natur- og miljøgruppen på de-
batsiden. 
 - Møde med grøn guide: Hold-Rent-
dag bliver den 12. april. Det er 10-års 
jubilæum for Mårslets vedkommende. 
 - Danmarks Naturfredningsforening 
har bedt om konceptet til Mårslets 
Naturpatruljer. 
  

Trafik 
Primo februar sendte vi indbydelse ud 
til grundejerforeningerne langs banen 
vest for Hørretvej. Formålet er at fin-
de den bedste løsning på en stiforbin-
delse hele vejen fra Mårslet station til 
Tranbjerg med adgang for så mange 
mennesker som muligt. 
 
Multihallen 
Ansøgningen til Realdania er nu god-
kendt af Styregruppen for Multihallen 
og er formentlig indsendt, når dette 
læses. 

KS/KSM 

 

Wellnessmassage 
Klassisk Nordlysmassage 
Coaching samtale  
 

Anette Krogh 
        M a s s a g e t e r a p e u t 

     Hulvej 4, Mårslet 
      Tlf. 50 56 88 42 
    www.nordlys.dk (se ”anbefalede terapeuter”) 
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 Giv en             til Mårsletbladet 

MÅRSLET VANDVÆRK  I/S 
GENERALFORSAMLING 
Torsdag, d. 6.3.2008 kl. 19,30 i Mårslet Borgerhus. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger 
før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet. 
PRISER 2008 

Fast afgift, almindelig måler, pr. år   ……………………………….. kr. 375,00 
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter   ….. …………………………... kr.   35,84 
Incl. moms. 
BETALING 2008 

D. 11.02.2008, d. 10.06.2008, og d. 10.10.2008. 
KONTAKT 

Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888 
Karl Jørgen Jensen, kasserer, tlf. 86296714 
Kaj J. Lambertsen, vandværkspasser, tlf. 86298688 
E-mail: maarsletvand@mail.tele.dk 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 

Lokalplan 761. Hørretløkken 
11 ud af 13 grunde er nu solgt 

 
11 ud af 13 af Kommunens grunde i lokalplan 761 Hørretløkken  er nu solgt ved budrunden  som udløb den 3.12.2007. 
Endvidere er der 2 storparceller som endnu ikke ses solgt. 
På Kommunens hjemmeside som er vist her under, kan man se højeste bud og hvad mindsteprisen på grundene var. 

Adresse   Status m2 Mindstepris Højeste bud 
Hørretløkken 24   Solgt 896 896000 1166000 
Hørretløkken 26   Solgt 895 895000 1049999 
Hørretløkken 28   Fremtidig 1269 1269000 0 
Hørretløkken 30   Solgt 758 758000 1102105 
Hørretløkken 32   Solgt 779 779000 980534 
Hørretløkken 34   Solgt 788 788000 957000 
Hørretløkken 36   Solgt 797 797000 1099860 
Hørretløkken 38   Solgt 783 783000 934050 
Hørretløkken 40   Solgt 846 846000 1023660 
Hørretløkken 42   Solgt 805 805000 1150000 
Hørretløkken 44   Fremtidig 1344 1344000 0 
Hørretløkken 46   Solgt 903 903000 1097145 
Hørretløkken 48   Solgt 795 795000 1320000 

JL. 



 MÅRSLET-bladet  Marts 2008 6 

 



 MÅRSLET-bladet  Marts 2008 7 

 

Fællesrådet arbejder på hvert år at 
udgive en folder, hvori alle byens for-
eninger, servicefunktioner og liberale 
erhverv kort nævnes/præsenteres. 
Pjecen er især tænkt som en service 
til nye indbyggere i postnummer 
8320, men vi har vel alle et behov for 
at holde os orienterede. 
Rent praktisk vil pjecen være at finde 

som midtersider i et af årets Mårslet-
Blade (sandsynligvis et sommernum-
mer) - klar til at blive revet ud og sat 
op på opslagstavlen. Derudover vil 
den være at finde på internettet. 
Da pjecen kun udsendes én gang om 
året, er det vigtigt, at vi får alle med. 
Vi opfordrer derfor allerede nu folk 
med liberalt erhverv samt foreninger, 

der ikke er medlemmer af Mårslet 
Fællesråd til at give sig til kende. 
Deadline er 1. juni - og henvendelse 
kan ske til mig, enten pr. e-mail eller 
brev. 

Emma Søe – Mårslet Fællesråd 
Bedervej 36 

e-mail: emma.soe@mail.dk 

Mårslets gule sider -  
efterlysning af liberalt erhverv og foreninger 
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Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

AKTIVITETER I MARTS 2008 
 

 

 
Onsdag d. 5. marts kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Søndag d. 9. marts kl. 14.00 
Banko ved Brugerrådet 
 
Mandag d. 10. marts kl. 14.00 
Smartex mode 
 
Onsdag d. 12. marts kl. 13.30 
Syng med Bente Fisker 
 

 
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
 
Hver tirsdag kl. 09.30: i Underhuset Træværksted 
for alle interesserede. 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
Torsdag d. 6. marts. 
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Kvalitetsrapport 
Som det første institutionsområde i 
Børn og Unge skulle kommunens 53 
folkeskoler udfærdige en kvalitets-
rapport for skoleåret 2006/07, som 
dels bestod af nøgletal såsom karak-
tergennemsnit, resultat af læseprøver, 
antal af undervisningstimetal pr. elev 
m.v. og dels af områder med tilbage-
melding fra skolens side på f.eks. an-
tal af elever pr. computer, og klasser 
der bliver undervist af liniefagslærere 
i de enkelte fag, hvor den enkelte 
skole selv skulle lave en optælling. 
Der var desuden en række områder, 
hvor ledelsen skulle skønne, hvor 
langt skolen er på forskellige udvik-
lingsmæssige områder. Resultaterne 
fra den sidste brugertilfredshedsun-
dersøgelse blandt skolens forældre i 
skole og SFO indgik også i materia-
let. 
Alle disse oplysninger og mange fle-
re kan ses for hver enkelt skole på 
kommunens hjemmeside og Mårslet 
skoles afrapportering kan ses på vo-
res egen hjemmeside. På sidste side 
giver skolebestyrelsen sin kommentar 
til den samlede rapport, hvor de kan 
sende signaler til byrådet, men også 
pege på ting, som de i deres egenskab 
af tilsynsførende for skolens samlede 
virke, gerne ser ændret eller forbedret 
i forhold til den næste kvalitetsrap-
port. Den 10. januar var der en opføl-
gende samtale om kvalitetsrapporten 
mellem skolebestyrelsesformanden, 
en medarbejderrepræsentant, skolens 
ledelse og Peter Fosgrau, der er om-
rådechef for Beder, Malling, Solbjerg 
og Mårslet.  

Områdechefen udtrykte generel til-
fredshed med forholdene på Mårslet 
Skole og roste blandt andet læseresul-
taterne for 3. og 8.klassetrin og den 
store brugertilfredshed på SFO områ-
det. 
Alle er dog enige om, at vi skal have 
nedbragt sygefraværet for skolens 
medarbejdere. Vi er derfor gået i gang 
med at forsøge at finde årsagerne til 
det forholdsvis høje sygefravær og lave 
en handleplan for at nedbringe det. 
Kommende udviklingsområder på 
Mårslet Skole 
Ved udgangen af dette skoleår slutter 
udviklingsprojektet for Århus Kommu-
nes folkeskoler ”Alle tiders Folkesko-
le”, hvor vi har skullet udvikle os in-
den for 10 fokusområder. Som efterføl-
ger for dette projekt er der udarbejdet 
en udviklingsplan for hele Børn og Un-
ge området i Århus Kommune. De for-
skellige områder, institutioner og sko-
ler skal vælge et par fokusområder, 
hvor de vil gøre en speciel indsats. Vi 
har på Mårslet Skole valgt Faglig Læs-
ning og Læringsstile. 
Faglig læsning er en naturlig videreud-
vikling af læsepædagogikken på sko-
len. Der har i de sidste år været stor fo-
kus på læsemappen, minibiblioteket og 
læsekurser for de yngste for at komme 
godt i gang med læseprocessen, der er 
fundamentet for megen anden læring. 
Det vil vi gerne videreføre til at gøre 
læsedisciplinen en naturlig del af al un-
dervisning, hvor det at tilegne sig vi-
den bl.a. foregår gennem læsning. Den 
specielle indgang til tilegnelsen af fag-
litteratur er også et vigtigt element. 
Læringsstile har optaget mange lærere 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

og pædagoger, men nu vil vi mere 
systematisk se på de muligheder det 
giver for at styrke det enkelte barns 
læring. Ved i højere grad at tage hen-
syn til det enkelte barns læringsstil, 
håber vi også bedre at kunne rumme 
de børn, der har behov for en anden 
tilgang til undervisningen. Vi arbej-
der næste skoleår med at blive kloge-
re på de to områder, og vil derefter 
begynde at anvende vores viden og 
forhåbentlig høste nogle gode erfa-
ringer. 
Jeg vil senere vende tilbage til mere 
detaljerede planer. 
Udsættelse af de nationale test 
Efter planen skulle der i år have væ-
ret afholdt obligatoriske, IT baserede 
test på alle landets folkeskoler. Af 
forskellige årsager har undervisnings-
minister Bertel Haarder udskudt te-
stene til det kommende skoleår. Dog 
vil der blive afholdt forsøg på ca. 
halvdelen af landets skoler. Om vi er 
der imellem, ved vi endnu ikke. 
Hjælpere til skolefesten den 12. og 
13. marts 
Ved sidste års skolefest blev der ud-
trykt ønske om muligheden for at kø-
be kaffe. Der vil i år blive solgt kaffe 
de to aftener. Skolebestyrelsen vil stå 
for salget, men for at ingen skal stå 
for længe ad gangen ville det være 
dejligt, hvis der var nogle forældre, 
der havde lyst til at stå ½ eller 1 time 
en af de to aftener efter forestillingen. 
I så fald kan man telefonisk eller på 
mail melde sig til skolens kontor med 
navn, dato og evt. tidsangivelse, så 
vil vi melde den endelige plan ud på 
forældreintra. 
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Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet 
 

Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed. 
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk 

 
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50. 

Skolebestyrelsens indlæg  
Følgende indlæg kom ikke med i 
sidste nummer pga. en redaktionel 
fejl. Så her er det. 
 
Informationsmøde, udskoling og 
vision for de fysiske rammer 
Onsdag d. 28. november var der in-
formationsmøde på Mårslet Skole om 
’Lov 594’, eller rettere sagt om de 
børn, der hver dag tager med bus fra 
Vestbyen og til blandt andet Mårslet 
for at gå i skole. I alt cirka 50 menne-
sker var samlet inklusiv oplægshol-
dere, repræsentanter fra Mårslet skole 
og skolebestyrelsen 
 
Eleverne fra Vestbyen er henvist til 
blandt andet Mårslet skole og andre 
skoler, fordi de har et særligt behov 
for at forbedre deres danskkundska-
ber.  
 
I 0. klasserne og i 1. klasserne er der 
to-tre elever i hver klasse, og sidste 
år var første år, hvor elever blev kørt 
i bus fra Vestbyen og til andre skoler. 
Derudover er der enkelte elever i de 
større klasser, ofte søskende til ele-
verne i 0. klasse og 1. klasse. 
 
På mødet fortalte Karsten Baltzersen 
og Jesper Holme fra Videncenter for 
Sprogstøtte i Børn og Unge om ud-
viklingen af tiltag i forhold til to-
sprogede elever i Århus Kommune, 
hvad man gennem årene havde gjort 
på området og om den nye lov L594, 
der giver mulighed for at henvise ele-
ver ’med et ikke uvæsentligt behov 
for dansk som andet sprog’ til andre 
skoler end distriktsskolen. Desuden 
blev der informeret om den kulturelle 

og sociale baggrund, disse elever ofte 
kommer fra. Talelysten var stor, og 
mødet kunne godt have fortsat udover 
de to timer, der var afsat.  
 
Alle på mødet var enige om, at det var 
en opgave, vi på Mårslet Skole skal og 
kan tage på os. Flere forældre gav på 
mødet udtryk for, at det i det store hele 
var gået godt med at tage imod de nye 
elever både fagligt og socialt. Dog var 
der også eksempler på, at noget ikke 
fungerede så godt. Der, hvor de største 
udfordringer ligger for de flestes ved-
kommende, er med hensyn til klassens 
sociale liv og kontakten til forældrene i 
Vestbyen. Her er der både et kulturelt 
og logistisk problem. Kulturelt fordi 
man i nogle kulturer ikke er vant til at 
deltage i skolens sociale liv, og logi-
stisk fordi der er langt til Gellerup, 
især med bus. Den lange transporttid 
blev også diskuteret - specielt det for-
hold, at eleverne fra fjerde klasse selv 
skal sørge for transport. Det betyder 
1½ time hver vej med bus. Det var der 
mange, der ikke fandt rimeligt. 
 
På mødet blev det påpeget, at der eksi-
sterer et stort behov for information 
om kulturelle forhold og baggrunde, så 
forældre i Mårslet og forældre i Vest-
byen kan få en bedre forståelse for hin-
anden. Det blev derfor aftalt, at mødet 
skal følges på af et møde i foråret om 
sociale og kulturelle forhold. Mødet 
skal primært være for de klasser, som 
har elever fra Vestbyen. 
 
Udskoling og vision for de fysiske 
rammer 
Skolebestyrelsen havde møde torsdag 

29. november. På mødet blev det 
vedtaget, at nedsætte et underudvalg, 
der skal komme med et oplæg til en 
vision for Mårslet Skoles fysiske 
rammer. Visionen skal beskrive, 
hvordan vi gerne ser skolen og de fy-
siske rammer om fem til syv år. Ud-
valget vil til marts komme tilbage 
med et oplæg til skolebestyrelsen. 
Samtidig venter vi på, at den indstil-
ling, som Børn og Unge har meddelt, 
at de vil udarbejde om fire nye fæl-
leslokaler på Mårslet Skole, finder 
vej til byrådet. 
 
Skolebestyrelsen har også taget fat 
på arbejdet med udskolingen på Mår-
slet Skole. Et lille underudvalg havde 
lavet et oplæg til skolebestyrelsen. 
Oplægget, der blev vedtaget, betyder, 
at skolebestyrelsen vil indkalde til-
fældigt udvalgte repræsentanter for 
elever, forældre og lærere til fokus-
gruppeinterview om udskolingen på 
Mårslet Skole. Disse interviews gen-
nemføres i løbet af januar og februar 
2008. Input og udsagn fra disse inter-
views vil indgå i skolebestyrelsens 
arbejde med udskolingen og i sidste 
ende resultere i nogle reviderede ret-
ningslinier for udskoling. Skolebesty-
relsen  
 
Skolebestyrelsen og Mårslet skole 
indbyder til møde om  
Kulturforskelle, fysiske afstande og 
det sociale samvær. Se indbydelsen 
på den sidste side af skolesiderne. 
 

V / Søren Petersen 
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Fastelavn 
Mandag d. 4. februar fejrede alle 
grupper fastelavn. De fleste grupper 
havde valgt at fejre det udendørs, 
med blandt andet tøndeslagning, spis-
ning af fastelavnsboller og højt hu-
mør. Det var heldigvis fint vejr den 
dag, og alle grupper fik fejret dagen 
med maner.  
 
Pædagogisk dag 
Lørdag d. 8. marts afholder SFO pæ-
dagogisk dag. Vi skal arbejde med 
den fremtidige udgave af vores virk-
somhedsplan efter fusionen mellem 
Asgaarden og SFO. Inden da har vi 
planlagt et foredrag om den moderne 
familie ved Leo Andersen, lektor på 
JCVU. Det skaber forhåbentligt en 
opkvalificering af debatten omkring 
virksomhedsplanen, så vi får skabt et 
værdifuldt, fælles grundlag for vores 
fremtidige arbejde.    
 

Af DIDDE, Grøn stue 
 
 

Nyt fra 
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Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk 

Telefon: 86290388 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
Bodil Skytt Hvid 
boh@aaks.aarhus.dk 
 
Adm. leder 
Inger Mikkelsen 
inm@aaks.aarhus.dk 
 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aaks.aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kiv@aaks.aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
 
 
Værestedet Flash 
 
 
Skolebestyrelsen 
Søren Petersen 
Telefon: 87376737 
Soeren2906@gmail.com 
 
Mårslet Skoles Venner 
Steen Bille 
Telefon: 86298115 
steenbille@mail.tele.dk 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@youmail.dk 
 

Tur på Lysthuset 

7.c tog mandag d. 4/2 til Lysthuset 
sponsoreret af Mårslet Skoles Ven-
ner. Klassen havde på forhånd fået 
lov til at skrive nogle spørgsmål, 
som der ville blive lagt vægt på og 
snakket om. Vi mødtes ved statio-
nen i Mårslet og tog toget til Århus. 
Vi ankom til Lysthuset omkring kl. 
11.30, og vores undervisning starte-
de kl. 12.00. Vi blev ført op i et 
rum og blev bekendtgjort med Ju-
lie. Hun gjorde et godt indtryk på 
en stor del af klassen, pga. hun var 
så åben, glad, frisk og entusiastisk. 
Hun var god til at gøre os en del af 
undervisningen og inddrage os i 
samtalen. Vi snakkede om bl.a. sex, 

pubertet, menstruation, forelskelse, 
porno, homoseksualitet og onani. Vi 
fik lov til at købe kondomer, og vi 
prøvede at sætte et af dem på en rød 
dildo desværre uden glimmer. Der 
var god åbenhed i snakken, dog var 
det mest drengene der snakkede. 
Klassen var glade for, at det var en 
fremmed, der underviste, for ellers 
ville det nemt blive akavet. Vi var 
glade for besøget og takker Mårslet 
Skoles Venner for at gøre turen mu-
lig, og vi håber at komme derud igen 
i 8. klasse.  
 

Med støtte fra Mårslet Skoles Venner 

Indbydelse til forældremøde 
5. marts 2008 
Mårslet Skole og skolebestyrelsen for 
Mårslet Skole indbyder forældrene til 
møde onsdag d. 5. marts kl. 19.00 
 
På Mårslet Skole har vi de sidste to år 
modtaget elever fra Vestbyen, de så-
kaldte ’busbørn’. Hvordan sikrer vi gen-
sidig forståelse, samarbejde og socialt 
samvær på tværs af kulturelle forskelle 
og den fysiske afstand? 
 
Desuden vil der være en beretning fra 
skolebestyrelsen om skolebestyrelsens 
arbejde det forløbne år. 
Program:  
19.00 – 19.30  
Formandens beretning. Hvad har skole-
bestyrelsen beskæftiget sig med det for-
løbne år. Spørgsmål og diskussion. Kort 
orientering om hvad vil skolebestyrel-

sen arbejde med det kommende år. 
19.30 – 21.00 
I efteråret holdt Mårslet Skole et infor-
mationsmøde om ’busbørnene’ fra 
Vestbyen. På dette møde var der et stort 
ønske fra de fremmødte forældrene om 
at sikre det sociale samvær og forældre-
samarbejde selv om der er kulturelle 
forskelle og en forholdsvis stor fysisk 
afstand. 
 
Jesper Holme og Marina Stannov fra 
Børn og Unge vil holde oplæg. Herefter 
er der debat og diskussion. 
 
Mødet finder sted i skolens kantine. 
Vel mødt! 
 

Mårslet Skole 
Skolebestyrelsen for Mårslet Skole 

Kulturforskelle, fysiske afstande 
og det sociale samvær 
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Påskeharen kommer til byen! Med påskeæg til alle byens børn 
                         
 

☺  I skal selv lede efter dem!  ☺ 
 
 

Vi mødes ved HalHuset P-plads søndag d. 16. marts kl. 9.30.  
 
Derfra følges vi ad på en lille gåtur til påskeharens gemmesteder!  
Tag mor og far med! Der kan købes kaffe, te og kage som skal nydes i det fri! 
Det koster 25,- for alle børn. Overskuddet går til vores projekt Multihal i Mårslet 
Hilsen og velmødt  

MultiHal eventgruppen i samarbejde med gymnastikafdelingen.  

Da det kun lykkedes at sætte 4 hold til 
den spændende og underholdende 
Sognedyst, hvor kendskab til byen før 
og nu er de faktorer, der afgør udfal-
det, er det besluttet at afvikle finalen 
søndag den 2. marts.  Det betyder at 
 

  søndag den 9. marts udgår. 
  

Hvert hold er sammensat af fire per-

soner, hvoraf den ene er holdleder. 
 

Mårslet 1:  Holdleder Arne Andersen. 
 

Mårslet 2:  Holdleder Ole Nørskov. 
 

Langballe: Holdleder Jens Bech. 
 

Testrup:     Holdleder  Leo Jelling. 
 

Dommere: Hugo Kristensen og 
                  Hans Møller. 

Vigtig ændring vedrørende   
Sognedysten 2008 

 

Kom til en spændende og underholdende finale i kantinen på Mårslet skole, 
søndag den 2. marts kl. 14 - ca. 16.    Foruden kaffe og the bliver der mu-
lighed for at købe mårslethæfter, mårsletkalender o.a.                  Entré 10 kr. 

 

Arrangører: Mårslet Egnsarkiv og Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening 

I weekenden d. 2. og 3. februar blev 
vores skilt (kabeltromle) udsat for 
hærværk med rød spraymaling. 
Kunstskolens navn blev streget over. 
Øjensynligt planlagt, da der var med-
bragt en rød spraymaling, som lige 
skulle afprøves på en nærliggende 
sten og lygtepæl først. 
 
Det gør mig ked af det og gal, at no-
gen synes, det er sjovt at ødelægge 

uden andet formål end at destruere de 
kræfter, som skaber et anderledes til-
tag i byen. Det gør mig sørgmodig-
hed, at nogen ikke synes, de har andet 
formål i livet end at ødelægge et initi-
ativ, som måske ikke lige klinger rent 
i deres egen ører. 
 
Jeg må anmode om, at vi alle værner 
om de tiltag, der er i byen, uanset om 
det falder indenfor eller udenfor vores 

interesse. At man er uenig eller ikke 
synes om initiativet berettiger efter 
min mening ikke til ødelæggelse. 
 

Med Venlig hilsen 
 

Anne-Mette Sørensen 
Mårslet Kunstskole 

Hørretvej 61 

Ødelæggelse 



 MÅRSLET-bladet  Marts 2008 14 

 



 MÅRSLET-bladet  Marts 2008 15 

 

 Uddrag af påskeprædiken 
 
 Glædelig påske. Med de ord mødes 
man i kristne menigheder rundt om i 
hele verden påskedag. Vi er i vores 
lokale kirke fælles med de mange 
menigheder, som denne dag samles 
for at fejre, at Jesus Kristus er opstan-
den fra de døde. Det  som intet øje så, 
vil kirken holde påske på. 
 
 At vi holder påske, samles og igen 
hører påskeevangeliet og lader det 
kaste lys ind over vores liv – det er 
også at vise, hvad påske er: Det er at 
lade påskens forkyndelse af Jesu op-
standelse have virkning og betydning 
for vores liv. Det er at se vores eget 
flygtige liv i lyset af Guds evighed. 
 
 Vi har et påskeevangelium – ja vi har 
fire, for hver af de fire evangelister 
beretter om kvinderne, der kommer 
og finder graven tom og om det, de 
får at høre: At Jesus ikke længere er i 
graven, men er opstået. Der er ingen 
beviser og ingen vidner. 
Det er (som Aastrup skriver det i sin 
salme, Den Danske Salmebog, nr. 
238)  
så sandt at ingen så,  
vor Herre ud af graven gå.  
For det, der aldrig kunne ske,  
det skulle intet øje se.  
 
 Hvordan fra død til liv han kom, 
 kan ingen her fortælle om.  
Hvad kun kan ske, hvis Himlen vil,  
har jorden ingen vidner til. 
 
 Pointen er, at der hvor jord og him-
mel mødes, hvor tid og evighed kryd-
ser hinanden, dér falder al tale om 

beviser og vidner ved siden af. For 
den forstyrrer og hindrer os i at se og 
høre, hvad der virkelig er på færde. 
Opstandelsens virkelighed afhænger 
ikke af beviser men af, om den sand-
hed, der engang viste sig i Jesu liv og 
skæbne, om den sandhed får lov at 
forandre vores liv. 
 
 I den første Skabelsesberetning i Bi-
belen hører vi, hvordan Gud ud af 
mørket og tomheden kalder himlen og 
jord, lys og liv frem, og hvordan men-
nesket bliver skabt i Guds billede. 
Siden hører vi også at mennesket bli-
ver underlagt døden. Af jord er du 
kommet, og til jord skal du blive. Så-
dan kender vi livet. Vi bliver født og 
vi skal dø. Det er virkeligheden for os 
alle. Men…….. 
 
 Ordet men, der fortæller, at der kom-
mer mere, at der en tilføjelse, kender 
vi fra dagligdagen. ”Det er et godt 
stykke arbejde, du har gjort, men du 
har nu glemt”.  Eller når der skal eva-
lueres, og man venter på det ”men”, 
der ofte kommer. Eller når en god ide 
fremlægges og modtages med en be-
gejstring, der dog munder ud i:  Der 
er bare det ”men” ved det, at det ikke 
lader sig gøre. 
Vi kender det forbeholdne ”men”. 
 
 I evangelieteksten (Markus kap. 16, 
vers 1-8) bliver der også sagt men – 
flere gange. 
Kvinderne går til graven med blikket 
vendt mod jorden. En sorg og en 
smerte over at gå til sin kæres grav 
kan være så tung, at den kan tynge 
selv blikket til jorden. De taler om, 
hvem de skal få til at vælte stenen fra 

indgangen til graven, så de kan kom-
me ind og salve den døde. 
Men da de ser derhen, opdager de, at 
stenen er væltet fra. Og da de kom-
mer ind i graven, bliver de forfærde-
de, da de ser en mand i hvide klæder 
sidde derinde. Men han siger: Vær 
ikke forfærdede. I søger den korsfæ-
stede. Han er ikke her – han er opstået 
-  Men gå hen og sig til hans disciple, 
at han går i forvejen for jer til Gali-
læa. 
 
 Det er et andet men vi møder her. Det 
er det men, som siger: Der er mere. 
Alt er ikke sagt. 
Det er dét for vores forstand grænse-
overskridende og ubegribelige men, 
som føjer det tredje led til de ord, der 
lyder ved hver kristen begravelse eller 
bisættelse men: ”Af jorden skal du 
igen opstå”. 
Det er det men, som rækker ud over 
vores egen historie og ud over den 
virkelighed, som vi kender. Det men, 
der sætter os ind i en større historie, 
som giver os del i en større sammen-
hæng, end den, der kun handler om 
vores eget liv. 
Jesu opstandelse påskemorgen bety-
der, at mennesket genfødes til et le-
vende håb. Det er det, som siges både 
ved dåb og ved begravelse: Lovet 
være Gud, Vor Herre Jesu Kristi Fa-
der, som i sin store barmhjertighed 
har genfødt os til et levende håb ved 
Jesus Kristi opstandelse fra de døde. 
 
 Fra begyndelse til slut står de ord 
som fortegn for vores liv, fordi Jesus 
giver os del i sit liv, sin død og sin 
opstandelse. Det er det men, som fø-
jes til vores liv. Et men som ikke står 

Men – der er en påske. 
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Kirketider i  
marts 

 

SØNDAG d. 2. marts. kl. 10:00 
Midfaste søndag 
Joh. kap. 6, vers 24-35 
Livets brød 
HELGE SEVERINSEN 
 

Kl. 16:00: Ungdomsgudstjeneste 
HANNE DAVIDSEN og 
JETTE  R. CHRISTIANSEN. 
 
SØNDAG d. 9. marts kl. 10:00 
Mariæ bebudelses dag 
Luk. kap. 1, vers 46-55 
Marias lovsang 
Præsteindsættelse 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 16. marts kl. 10:00 
Palmesøndag 
Mark. kap. 14, vers 3-9 
Forberedelsen til Jesu død 
 

Kl. 14:00:  Familiegudstjeneste med 
påskespil 
HANNE DAVIDSEN. 
 
TORSDAG d. 20. marts kl. 19:30 
Skærtorsdag 
Joh. kap. 13, vers 1-15 
Jesus vasker disciplenes fødder 
OLE DAVIDSEN 
 
FREDAG d. 21. marts kl. 10:00 
Langfredag 
Liturgisk gudstjeneste 
Jesus korsfæstes 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 23. marts. kl. 10:00 
Påskedag 
Matt. kap. 28, vers 1-8 
Jesus opstår fra de døde 
HANNE DAVIDSEN 
 
MANDAG d. 24. marts kl. 10:00 
2. påskedag 
Joh. kap. 20, vers 1-18 
Den tomme grav 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 30. marts kl. 10:00 
1. søndag efter påske 
Joh. kap. 21, vers 15-19 
Jesus og Peter 
HANNE DAVIDSEN 
 

Kildevang 
Der afholdes gudstjeneste i daglig-
stuen onsdag den 5. marts  kl. 
14:30  
Vi begynder som sædvanlig med 
en kop kaffe og lidt hyggesnak fra 
kl. 14. Prædikant er sognepræst  
Hanne Davidsen. 

 

Kirkebil 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer i Kir-
kens regi kan ældre og dårligt gåen-
de bestille gratis transport med kir-
kebil. Henvendelse til kirketjener 
Lis Nissen senest fredag kl. 8:30 på 
tlf.nr. 8629 8190. 

 

Menighedsrådet 
Menighedsrådets næste møde afhol-
des i Sognehuset 
 tirsdag den 11. marts kl. 18:30 - 22 
Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at 
overvære mødet. 

 

Mårslet Kirkes nye hjemmeside 
 

http://maarslet-kirke.dk 

Mandagscafeen 
holder åben næste gang mandag d. 
10. marts i Sognehuset. Cafeen er 
åben fra kl. 9:30 til 11 med friskla-
vet kaffe, the og rundstykker.  Kom 
og få en hyggelig snak i samvær 
med andre fra Mårslet! 

for forbehold, men for at vores histo-
rie ikke er fortalt til ende med den 
virkelighed, vi kender til. Det er 
evighedens men – der forbinder vo-
res flygtige liv med evigheden. 
 
 Vi har måske en fornemmelse af det 
evige – fra bestemte øjeblikke i vores 
virkelighed. De øjeblikke, som vi 
ikke måler i tid eller i rum, men i 
fylde. Hvor vi opsluges af noget, så 
vi glemmer os selv og glemmer tid 
og sted. Det kan pludselig ske, når 
der er noget, der virkelig rører os og 
vedrører os. De øjeblikke kan overra-
ske os og forandre os – og få os til at 
vokse i ydmyghed overfor livet. Og 
de øjeblikke findes på trods af at vi 
lever i dødens skygge. For Jesu op-
standelse gør ikke døden til en paren-
tes. Døden vækker sorg, savn og 
smerte. Alligevel er Hans opstandel-
se det altafgørende men, som spræn-
ger alle vore erfaringer og siger: Med 
døden er alt ikke længere sagt. 
 
 For selv om døden har sin uhyggeli-
ge magt over os, så er den ikke vores 
Herre. Det er Jesus Kristus - han er 
livets Herre og dødens overvinder. 
Og han er gået i forvejen for os. 
 
 Det er sandt, at ingen så det, men det 
som har noget at betyde er, at vi  tror 
det – og at vi lader os forandre af den 
kærlighed og den tilgivelse som Je-
sus møder os med i sit ord og i dåb 
og nadver. Han er gået i forvejen for 
os – og derfor kan vi med glæde og 
håb sammen med kristne verden over 
hilsen hinanden med ordene:  
 

Glædelig påske. 
 

Jette Rosenberg Christiansen 

Sidste studiedag 
Lørdag den 8. marts, kl. 9-11:30 

 

i Tranbjerg Sognegård,  
Kirketorvet 2.             

Professor Hans Jørgen Lundager 
Jensen: ”Det gode liv i Det Gamle 
Testamente” 
Mange mennesker bliver overrasket, 
når de får forklaret, hvad det gode liv 
er ifølge Det Gamle Testamente, og 
hvor meget det adskiller sig fra de 
værdier, der traditionelt har domine-
ret i kristendommen.  
Foredraget vil redegøre for Det 
Gamle Testamentes livsforståelse og 
sætte den ind i den større sammen-
hæng, som er den gammeltestament-
lige verdensforståelse - som omfatter 
himlen, havet og dødsriget. 
 Foredraget vil også komme ind på, 
hvordan denne oldtidsfilosofi trods 
alt har kunnet fungere som en del af 
en kristen livsforståelse og hvordan 
den på vigtige punkter ligner en mo-
derne livsforståelse. 

(Entré 25 kr.) 
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Ved familiegudstjenesten palmesøn-
dag den 16. marts kl. 14.00 skal der 
fortælles om påsken på forskellige må-
der: 
 

∗  minikonfirmanderne viser et lille 
påskespil 

∗ vi synger påskesalmer 
∗ vi lytter til påskefortællingen 
∗ ser på billeder, der fortæller om 

påsken 
∗ Kirkens Korskole medvirker 

  Påsken gennemspiller alle følelser: 
vrede, sorg, glæde og jubel. Jesus bli-
ver forrådt og fornægtet af sine egne. 
Han bliver tortureret af sine modstan-
dere og dør på korset. Det totale neder-
lag langfredag, - tilsyneladende. Lør-
dag er tomhedens og afmagtens dag. 
Men påskemorgen står solen op og 
med den Kristus, Guds sol, og troen på 
og håbet om det umulige bryder frem i 
menneskers sind, så de må synge og 
danse. Nederlaget bliver vendt til sejr!  
 

 
Alle disse begivenheder og følelser 
kommer vi i nærheden af ved denne 
gudstjeneste, der fortæller den kristne 
grundfortælling om livets ultimative 
forrang frem for døden, livets ultimati-
ve sejr over døden. 
 

 Kirken bliver smukt pyntet med på-
skeliljer og lys. 
 

Alle er hjertelig velkommen til at del-
tage i denne anderledes påskegudstje-
neste for familier med børn. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen, sogne-
medhjælper Anna Johnsen 

 2007 2006 2005 

Fødte 66 37 39 

Døbte 66 (17 tidl. navngivne) 39 56 

Navngivne 8 4 4 

Døde 33 42 29 

Jordfæstelser 9 11 2 

Bisættelser 19 22 22 

Vielser 14 13 18 

Kirkelig velsignelse af ægteskab 3 2 6 

Konfirmerede 64 73 67 

Minikonfirmander: Forår 2007 (3 hold) 
                                  Efterår 2007 (2 hold)  

62 
28 

66 62 

Udtrædelser af folkekirken  6 16 3 

Optagelser/genoptagelser i folkekirken  5 1 5 

Navneændringer 
Navneændringer på bryllupsdagen  

45 
15 

90 13 

Fastelavn 2008 
 

Fantasien i maskerings- og udklædningskunst var 
stor, da der den 3. februar blev holdt familieguds-
tjeneste i en stuvende fyldt Mårslet Kirke. 
  

Kirken var smukt pyntet med fastelavnsris ved alle 
bænkene. Efter gudstjenesten blev der - i fire al-
dersgrupper - slået katten af tønden i præstegården, 
og derefter var der fest indenfor i Sognehuset med 
saftevand, fastelavnsboller og konkurrencer.  
 

Omkring 30 familier deltog i løjerne. 
  

Mange flere billeder på kirkens nye hjemmeside (http://maarslet-kirke.dk) under ”Galleri” (Foto: Jørgen Lauritsen) 

Kirkelig statistik 2007 for Mårslet Sogn 

Påskespil med minikonfirmander. 

Hvad er de mest populære navne i Mårslet i 2007? Få svaret på Mårslet Kirkes nye hjemmeside http://maarslet-kirke.dk 

Hvornår er der konfirmationer i 2012?  -  Få svaret på Mårslet Kirkes nye hjemmeside: http://maarslet-kirke.dk 
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Det var hårde odds de to musikere 
Jacob Fischer og Mads Vinding stille-
de op imod ved koncerten i Mårslet 
Kirke, søndag den 27. januar. 
Men på trods af finale i EM i herre-
håndbold havde alligevel omkring 30 
mårslettere løst billet til en uforglem-
melig aften. 
I et perfekt sammenspil - Jacob Fi-
scher på guitar og Mads Vinding på 
kontrabas - fik vi improvisationer 
over kendte salmer og sange, ligesom 
jazzklassikere som Duke Ellingtons 
”I’m beginning to see the light” og 
Billie Holidays ”God bless the child”. 
Fra det klassiske repertoire Chopins 
”Vals i A-moll” og salmen ”Rind nu 
op i Jesu navn” begge i Jacob Fi-
schers arrangement. 
Efter en times tid var det forbi, og 

guld - ikke bare til håndboldekvilibri-
sterne i hallen i Lillehammer, men 
også til de to dygtige musikere denne 
aften i kirken i Mårslet. 

Se Mårslet Kirkes nye hjemmeside 
 http://maarslet-kirke.dk under 
”Arkiv” 

Håndbold i Lillehammer - jazz i Mårslet 

Der var noget for både øjne og ører 
ved konfirmandundervisningen 
30.   januar. Naja (21), der har boet 
hele sit liv i Mårslet, fortalte de vor-
dende konfirmander fra 7.a, om en tur 
hun i begyndelsen af 2007 foretog til 
det store sydamerikanske land. 
Efter at have besluttet sig for en fire 
måneders tur til Peru tog Naja på et 
forberedelseskursus på Løgumkloster 
højskole i Sønderjylland. Her kom 
hun i kontakt med fire andre unge 
mennesker, der også havde besluttet 
sig for at tage til Peru. Landet, der er 
ca. 30 gange så stort som Dan-
mark, ligger på vestsiden af det syd-

amerikanske kontinent nord for Chile. 
Naja fortalte, hvordan det fra højsko-
lens side var arrangeret, at hun skulle 
bo hos en privat familie i byen Cusco, 
der ligger inde i landet med ca. 
300.000 indbyggere. Hun var en del 
af tiden beskæftiget på et hospital 
med handicappede børn, og senere på 
et værested for børn og unge. Den 
sidste del af tiden blev en turisttur 
rundt i landet. Hun har skabt sig man-
ge venskaber under opholdet, og ikke 
mindst kom hendes peruvianske fami-

lie til at betyde meget for hende. 
Naja havde taget en del af de souve-
nirs med, som hun hjembragte fra 
opholdet, og spørgelysten var stor hos 
de interesserede konfirmander.  
I øjeblikket arbejder Naja i SFO’en 
på Mårslet Skole, og til efteråret be-
gynder hun at læse teologi på Aarhus 
Universitet. 
Se mange flere billeder på Mårslet 
Kirkes nye hjemmeside  
http://maarslet-kirke.dk under  
”Beretninger fra en rejse til Peru”  

På egen hånd i Sydamerika 

Naja Bisgaard Krogh 

 

 
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 
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SOGNEHUSET 
 

Søndag d. 2. marts: 
Folkekirkens Nødhjælp 
Sogneindsamling (se omtale) 
kl. 11:00 
Onsdag d. 5. marts: 
Litteraturkredsen 
kl. 19:30 
Fredag d. 7. marts: 
Påske, kunst og ikoner 
kl. 17:30-22:00 
Tirsdag d. 11. marts:  
Menighedsrådsmøde 
kl. 18:30 - 22:00 
Onsdag d. 12 marts: 
Lokalhistorisk Forening 
kl. 13:30 - 16:30 
Torsdag d. 13. marts:  
Hyggeklubben 
kl. 14:00-16:00 
Grundejerforeningen ”Nymarksvej” 
Generalforsamling 
kl. 19 - 22 
Tirsdag d. 25 marts: 
Grundejerforeningen ”Mølleparken” 
Generalforsamling 
kl. 19 - 22 
Onsdag d. 26. marts: 
Lokalhistorisk Forening 
Generalforsamling 
Kl. 19:30 
Hver mandag  
Mariehønen (lille sal)     Kl. 16:15 - 
17:30 
Lærkereden (store sal)   Kl. 16:15 - 
17:30 
Ørnereden (store sal       Kl. 19:00 - 
20:30 
Hver  tirsdag, onsdag og torsdag: 
Konfirmandundervisning: 
Kl.   8:00 -   9:30 
Hver  tirsdag og onsdag  
Minikonfirmandundervisning:  
3.c tirsd. kl. 14:30; 3.d onsd. kl. 13:00 
Hver  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole                   
Hver torsdag i ulige uger: 
Dagplejen gruppe 14 
kl. 9:30 - 12:00 
Hver torsdag i lige uger: 
Dagplejen gruppe 15 
kl. 9:30 - 12:00 
 

Der kan være ændringer i de faste 
tider ved højtider og i ferier.  

Ny hjemmeside 
til  

Mårslet Kirke 
 

Den teknologiske udvikling har gjort 
det nødvendigt med en tiltrængt mo-
dernisering af Mårslet Kirkes hjem-
meside, så allerede fra den 15. febru-
ar 2008 fremtræder den nu i en ny og 
mere brugervenlig udgave. 
 

Hovedtanken har været, at det skal 
være nemt, logisk og hurtigt at finde 
rundt på siderne, og en søgefunktion 
har forstærket denne mulighed. 
 
 Vi håber hermed at kunne informere 
på en moderne, aktuel og levende 
facon.   

Adressen forenkles til:  http:// 
 

maarslet-kirke.dk 
 

(uden www) 
 

Klik ind på den og send os din me-
ning, ris eller ros:   

webmaster@maarslet-kirke.dk 

HUSK: 
Sogneindsam-
lingen 2. marts 

 

 I 2008 er det tiende gang, at Folke-
kirkens Nødhjælp holder Sogneind-
samling i et stærkt samarbejde med 
lokale sogne over hele landet. 
 

Som det har været tilfældet de tidli-
gere år finder den store landsdæk-
kende sogneindsamling sted søndag 
den 2. marts i et par timer omkring 
middagstid. 
 

I år rettes blikket igen mod HIV/
AIDS men med særligt focus på sår-
bare børn. Det er børn, som er ramt 
hårdt af AIDS-epidemien, fordi de er 
forældreløse og står tilbage uden en 
forsørger, eller fordi de selv skal pas-
se syge eller døende søskende og 
forældre. 
 

Millioner af børn har mistet én eller 
begge forældre, og mange børn har 
alt for tidligt måttet påtage sig ansva-
ret for at forsørge familien og mindre 
søskende. AIDS bringer børn i en 
yderst sårbar situation. De har brug 
for særlig støtte og omsorg for at 
kunne trives og udvikle sig. 
 

Folkekirkens Nødhjælps AIDS-
arbejde har et særligt fokus på at gi-
ve sårbare børn mulighed for at tri-
ves og udvikle sig – og at få en frem-
tid uden AIDS. 
 

Sogneindsamlingen er altid den før-
ste søndag i marts, så er du eller din 
familie interesseret, og vil ofre et par 
timer søndag den 2. marts 2008, så 
kontakt koordinator i Mårslet Knud 
Lunderskov på tlf. 8629 0629 eller 
mail lunderskov@mail.tele.dk 
 

Orienteringsmøde for indsamlere 
finder sted i Sognehuset søndag den 
2. marts kl. 11, hvor der bydes på en 
kop velsmagende varm suppe. 
 

Tag godt imod indsamlerne når de 
dukker op søndag den 2. marts! 
 

Læs meget mere på Mårslet Kir-
kes nye  hjemmeside under Sogne-
indsamling søndag den 2. marts. 

 (http://maarslet-kirke.dk) 

Hyggeklubben 
 
 

Torsdag den 13. marts kl.14 
 

  

kommer John Malm igen med flotte 
lysbilleder fra sagaøen Island.  
Vi skal se blomster på lavamarker, 
græssende får, snedækkede vulka-
ner, søpapegøjer og meget mere. 
Det er som sædvanlig i Sognehuset 
det foregår. 

Hvornår er der forårsudflugt med Hyggeklubben?  Få svar på Mårslet Kirkes nye hjemmeside: http://maarslet-kirke.dk 
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 SOGNEPRÆST 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 davidmaa@post.tele.dk 
 Træffes bedst tirsdag, onsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 torsdag  kl. 16:00 - 17:00 
 Mandag er fridag. 
 

 SOGNEPRÆST 
 Jette Rosenberg Christiansen (JRC) 
 Tiset Præstegård 
 Gl. Horsensvej 77 
 8355 Solbjerg 
 Tlf. 8692 7330 
  jrc@km.dk 
 Mandag er fridag 
 

 ORGANIST OG KORLEDER 
 Pia Labohn (PL) 
 Dyngby Møllevej 37 
 Tlf. 8655 6408 
 pialabohn@mail.tele.dk 

 KIRKESANGER 
 Lisbeth Frandsen (LF) 
 Ormslevvej 64, 1.tv.,  8260 Viby J 
 Tlf. 8614 9718 
 
 
 KASSERER / PRÆSTESEKRE- 
 TÆR 
 Henny Margrethe Bauning  (HMB) 
 Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
 bauning@webspeed.dk 
 træffes normalt på kirkekontoret i  
 Sognehuset, Obstrupvej 4 A,   
 tirsdag og onsdag  kl. 9 - 13.  
 Tlf. 8629 3440 - mail: hmb@km.dk 
 ellers henvises til sognepræsten på 
 tlf.  8629 0234  
 
 

 SOGNEMEDHJÆLPER 
 Anna Johnsen (AJ) 
 Frøkærparken 22 
 Tlf. 8629 5772 
 anna.johnsen@mail.dk 

 KIRKETJENER OG DAGLIG AD- 
 MINISTRATION  AF SOGNEHU- 
 SET 
 Lis Nissen, (LN)  
 Træffes tirsdag til fredag 
 kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset, 
 Obstrupvej 4 A 
 Tlf. 8629 8190 
  
 
 KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
 Ved Kirken 1 
 Tlf. 8629 4841 
  Inga Michels, graver (IM) 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
  på kirkegården. 
 graver@pc.dk 
 
 
 MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
 Ebbe Nørgård Pedersen (ENP) 
 Langballevej 108 
 Tlf. 8629 7155 
 meeb.maarslet@mail.tele.dk 

Adresser 

Børneklubberne 

 

Lærkereden 
 er for alle børn fra børnehaveklasse  
til og med 3. klasse. 

Påskemusical: 
Vi har arbejdet på vores musical, 
som vi meget gerne vil vise jer  

mandag d. 10. marts kl. 17:30. 
 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse. Klubben mø-
des i Sognehuset hver  
mandag fra kl. 19:00 - 20:30  
Program kan rekvireres i Sognehuset. 
Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen, Bedervej 74,  
tlf. 8628 9965 og René Lunderskov,  
Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186 

                               Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 år. Vi mødes i Sognehuset hver man-
dag kl. 16:15- 17:30. Vil du vide mere om Mariehønen så kontakt: 
  

 
Jette Kristoffersen,  

Bedervej 74,  tlf. 8628 9965 
Susanne Lunderskov,  

Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186. 
eller 

 
 
 

Så kom forbi Sognehuset. Det er 
ganske gratis. Bagefter vil der være 
en kort generalforsamling og mad 
til produktionspris!  
Vi forventer at være færdige kl. 
19.00  Vi mødes i Sognehuset   hver 
mandag fra kl. 16:15 - 17:30. 

 

  Ledere af Lærkereden er: 
 

Dorthe Bjerge (formand),  
Baneleddet 6,  
tlf. 8629 5002  

 

Mette  Nørgaard Pedersen, 
Langballevej 108,   

tlf. 8629 7155 
 

Jørgen Knudsen, 
Præstegårdsvej 54,  

tlf. 8629 1097 

Indre Mission 
 

Medvandring. 
 

• Hvem deler glæder og frustrati-
oner  med dig?  

• Hvem har hjulpet dig videre, 
når du har været åndeligt træt? 

 

Emnet ”medvandring” kommer til at 
handle, om den livsvandring vi er på 
med Gud og med hinanden, og hvor-
dan vi kan støtte hinanden undervejs. 
 

 Det er stud.teol. Lasse Iversen, År-
hus, der kommer og taler over oven-
stående emne. 
 

 Lasse Iversen er 25 år. Han er enga-
geret i Sct. Lukas IMU, og arbejder 
ved siden af studierne på et Blå Kors 
hjem. 
 

OBS: Mødet finder denne gang 
sted onsdag d. 12. marts kl. 19:30  
hos Anette og Erik Christensen, 

Langballevej 82,  kl. 19:30. 
 

Se Mårslet Kirkes nye hjemmeside 
http://maarslet.kirke.dk 
under ”Indre Mission” 

Barnedåb?  Bryllup?  Hvilke salmer?  Navneændring?  -  ”INFO” på kirkens nye hjemmeside: http://maarslet-kirke.dk   
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En ny Mårslet Revy til afholdelse i 
uge 40  2008 er under opsejling!  
 
Derfor inviterer Revyforeningen 105 
gram Blandet alle, som har lyst til at 
deltage, til opstartsmøde onsdag den 
5. marts 2008 kl. 19.00 i Mårslet Bor-
gerhus. 
 
Vi  vil gerne møde jer, der har lyst til 
at være med til at lave årets Mårslet 
Revy: Tekstforfattere, skuespillere, 
musikere, scenografer, pr-folk, kostu-
me, etc. så vi ved, hvem der vil være 
aktive i år.  Foreningen vil sørge for 
herlige forfriskninger af divergerende 
art. 
 
Skulle I være forhindret i at deltage i 
opstartsmødet - men gerne vil være 
med i revyen alligevel - så send en 
mail til undertegnet  

( pia.voxtorp@events.dk ) 
  
Derudover indkaldes til ekstraordi-
nær generalforsamling samme aften 
og sted - kl. 19.30 
 
Den ekstraordinære generalforsam-
ling er udelukkende med henblik på at 
vedtage, at regnskabsåret følger ka-
lenderåret, at den ordinære general-
forsamling flyttes fra august måned til 
at skulle foregå inden udgangen af 
marts måned, og at der via vedtægter-
ne åbnes mulighed for at der kan op-
tages "passive" medlemmer, der øko-
nomisk ønsker at støtte foreningen og 
dens virke i Mårslet.  Nærmere infor-
mation vil tilgå nuværende medlem-
mer pr. email. 
  
Efter den ekstraordinære generalfor-
samling vil vi fortsætte med at plan-

lægge og tilrettelægge den kommende 
revy. 
  

Vel mødt! 
  

105 gram Blandet 
 

Formand Pia Voxtorp 
Email: pia.voxtorp@events.dk  

  
Vil du vide mere om Mårslet Revyen, 
så kig på vor hjemmeside på Mårslet-
webben: www.maarslet.net/revy 
 
Der designes en ny hjemmeside hvert 
år - til hver revy. Lige nu er 
"indpakningen" fra sidste år 2007 - 
men al væsentlig kontakt-info er op-
dateret ! 

Mårslet Revy 2008 - opstartsmøde  
onsdag den 5. marts kl 19.00 i Mårslet Borgerhus 
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 MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER 
 

2008 
 
 29. feb. Kl. 19.30 Ølsmagning - og Brændevins-smagningi Halhuset. Kom og smag noget i aldrig har smagt 
   før ! 
 
 16. marts Kl. 9.30 Halhuset´s P-Plads Påskeharen kommer til byen 
 
 17. Maj Grill-hygge-aften med musik for de voksne og legeland for børnene i hallen 
 
 23. Juni Sct. Hans på grusbanen ved boldbanerne 
 
 September Brugt-bogs-salg. Vi modtager de bøger du ikke vil læse igen og sælger dem til din nabo. 
 
 November Multihal-middag i Halhuset. Vi får en af byens dygtige mad-snedkere til at lave en spændende menu. 
 
2009 
 
 ?  Stor udendørs koncert 
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 

 

MÅRSLET VANDVÆRK I/S 
 

Problemer med vandforsyning, kontakt: 
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 86298688 (døgnåbent). 

 
Betaling og priser, kontakt: 

Vandværkets kasserer Karl Jørgen Jensen, tlf. 86296714. 
 

Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 
Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12. 

Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2. 
 

Pris pr. kubikmeter kr. 33,81 (heraf kr. 4,00 til vandværket). 
Fast årlig afgift kr. 375,00. 

Ved flytning og ændring af acontobetaling – kontakt kassereren. 
 

SKJULTE RØRSKADER: 
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler 

regelmæssigt og kontrollere, at vandmåleren står helt stille,  
når der ikke er forbrug. 

Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler. 
 

Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
Email: maarsletvand@mail.tele.dk 
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Håndbold 

TMG - Nyt 

Forretningsudvalg:  

Formand  Kurt Kirkedal Laursen Bedervej 14 86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk 
Næstformand og  
halhusansvarlig  

Kent Pedersen Bedervej 56 86 29 98 55 makpedersen@mail.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen Visbjerg Hegn 29 86 72 25 80 gjs@tdc.dk 
Sekretær Janne Kastbjerg Nielsen Langballevej 154 86 29 80 11 janneknielsen@mail.dk 

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Hans Henrik Hansen Hørretløkken 441 86 19 40 49 lyckhannibal@mail.dk 
Basketball Poul Erik Jensen Kratleddet 5 86 72 20 00 poulerik@sallingjensen.dk 
Bordtennis  Martin Andersen Langballevænget 18 86 29 79 22 martin-andersen@mail.tele.dk 
Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen Gyldenkronesvej 1 86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.dk 
Fodbold Jan Henriksen  Gyldenkronesvej 6  86 29 74 05  reintoft@henriksen.mail.dk  
Gymnastik  Bente Seerup Præstegårdsvej 7A 86 29 65 43 be.seerup@tdcadsl.dk 
Håndbold  Mogens Lassen Hørretløkken 385 86 29 86 27 mogenslassen@webspeed.dk 
Pétanque  Mikael Hahn-Thomsen Visbjerg Hegn 14 86 29 91 19 hahn-thomsen@webnetmail.dk 
Tennis  Henrik Breyen  Ved Kirken 8 86 29 83 22 henrik,breyen@mail.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  Baneleddet 2  86 72 17 28  krusejacobsen@mail.dk 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

EFTERLYSNING   OLDBOYS   HÅNDBOLD 
 
Kunne du heller ikke sidde stille da Danmark vandt guld i Norge ved EM i håndbold og har du også lyst til at røre hånd-
bolden og er over 40, ja så var det måske noget for dig at komme med på TMG`s oldboyshold. 
Du kan deltage på prøve gratis resten af sæsonen. Ud over 40 minutters god motion ved hver kamp, ( vi træner ikke, 
men spiller kun kampe) så lover vi dig et hyggeligt og godt kammeratskab. Kom nu ud af busken og kontakt Jacob Lind: 
tlf. nr. 86 29 26 06  e-mail: jacoblind@tdcadsl.dk 
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Badminton 

April tilbud til alle unge i Mårslet -  
fra TMG Badminton 

 
Vi gentager succesen fra tidligere år – så kom ned i hallen og vær med! 
 
TMG Badminton inviterer alle interesserede unge til at prøve at spille badminton i april måned. 
Tilbuddet giver mulighed for at afprøve badmintonspillet og samtidig danne sig et indtryk af hvordan badmintontrænin-
gen foregår for ungdomsspillerne. I praksis foregår deltagelsen nemlig ved, at man spiller med i de normale trænings 
grupper under ledelse af trænerne. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder blot op ved træning og henvender sig til 
træneren – så er man med. 
Hvis man syntes at det kunne være sjovt og spændende at prøve at spille badminton igen næste sæson, så kan man blive 
skrevet op af træneren. 
 
Træningsgrupperne er aldersopdelt og for at få den bedste oplevelse skal du forsøge at deltage i den træningsgruppe, 
som aldersmæssigt passer bedst. 
 
Spilletider for ungdomsspillere: 

Mandag 15.30 - 16.20 U9 født 1990-2000 
 16.20 - 17.10 U11 født 1997-1998 
 17.10 - 18.00 U13 født 1995-1996  
 18.00 - 18.50 U15 og U17 født 1991-1992 
 
Bemærk – tilbuddet er gratis og uden forpligtigelse om medlemskab. 
Første gang er mandag 7. april 2008 – vel mødt! 
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Vi mangler stadig frivillige i HalHuset 

Lige uger Onsdag fra 19.30-22.00 
 

Ulige uger Ttorsdag fra 16.30-ca 19.30 
 

Skynd dig at ringe til Kent tlf. 86 29 98 55 

ÅRETS DGI-ÆLDRESTÆVNE  
I VINGSTEDCENTRET 

Fra TMG ældrebadminton deltog 4 friske ”fyre” den 6. – 7. februar 2008 
 

De indledende kampe startede  kl. 9.30 
og der blev spillet mixed double til kl. 
17.30.  
 
Fra hele landet var der tilmeldt 250 
personer, og der blev kæmpet bravt. 
 
Mange kendte hinanden og gensyns-
glæden var stor. Der blev hygget, dis-
kuteret og snakket meget mellem kam-
pene. 
 
Per Jensen fra TMG vandt en flot sølv-
medalje han spillede mix med en x-
makker fra Faxe Ladeplads. 
 
Kl. 20.00 efter et velfortjent brusebad 
og en lille forfriskning var der middag 
med musik og dans til kl. 01.00. 
 

 
 
Efter morgenmaden fortsatte kampene igen fra kl. 09.00 til kl. 13.30.   
 
Kl. 14.00 var der frokost, og efter mange knus og løfter om på gensyn til næste år, var der hjemkørsel. 
 
Til slut kan vi kun anbefale borgerne i Mårslet og omegn om at tilmelde sig til ældrebadminton. Vi spiller hver tirsdag 
fra 11.00 til 12.00 i Halhuset i Mårslet. (gratis prøvetimer i marts/april) 
 
Yderligere oplysninger fås hos: 
Egon Mølby, Gyldenkronesvej 34, Tlf. 86 29 25 65 

    Per          Svend Aage        Egon           Bent  

ER DER 
et par stykker eller 4, der har lyst til at være med til at holde HalHus-kiosken åben. 
Vi har 2 ledige vagter: Onsdage i lige uger fra 19.30-22.00 og torsdage i ulige uger fra 16.30-19.30. 
Man kan sagtens være 2 om at have en vagt, så man kun skal komme en gang pr måned. 
”Jobbet består i at sælge slik, pølser og sodavand til de mange, der bruger HalHuset i forbindelse med sport eller møder. 
Det må gerne være nogen, der er holdt med at arbejde, men stadig har lyst til at komme lidt ud. 
Hvis ugedagene ikke passer, kan vi måske bytte rundt med nogen af de andre 20, så vi kan finde et tidspunkt der passer 
dig. Er du/I interesseret så ring til Kent Pedersen på 86299855. 
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Badminton 

Klubmesterskaber 2008 

Lørdag den 29. marts fra kl. 12.00 -  17.00 afholdes der klubmesterskaber. 
 
Der spilles i rækkerne A,B og C i kategorierne dame/herresingle, dame-/herredouble og mixeddouble. Desuden spilles 
en åben række i kategorierne dame/herredouble og mixeddouble, hvor holdene findes ved lodtrækning. 
 
Ved tilmelding inddeles i rækkerne A, B og C efter følgende systemorden: 
 
 
Række A:   Senior-turneringsspillere og spillere af tilsvarende styrke. 
 
Række B:   Turneringsmotionister og Veteranturneringsspillere, som ikke spiller seniorturnering og 
    øvede motionister med tilsvarende styrke. 
 
Række C:   Begyndere og lettere øvede motionister. 
 
Række X-double:  Åben doublerække for alle voksen-spillere. Holdene findes ved lodtrækning mellem de til 
    meldte. 
 
Deltagerpris:  50 kr. pr. række/kategori, som betales på spilledagen. Der kan max. Deltages i 2 kategorier! 
    I prisen er inkluderet forbrug af bolde til kampene. 
 
Tilmelding:   På tilmeldingskupon. Der hænger på opslagstavlerne i hallen, som udfyldes og afleveres i 
    badmintonafdelingens postkasse i Mårslet hallen (v/redskabsrummet) eller ved henvendelse 
    til Hans-Henrik Hansen på tlf. 8619 4049/ e-mail: formand@tmgbabninton.dk senest man
    dag den 24/3-2008. 
 
 
Der er mindst præmie til alle vindere, samt til to´ere i rækker med 4 eller flere deltagere. 
Så vidt det er muligt, vil alle deltagere skulle spille minimum 2 kampe pr. række/kategori. 
Ved for få tilmeldte, kan det blive nødvendigt at annullere en række/kategori eller alternativt flytte deltagere. 
Spilleplan vil blive udleveret til deltagende spillere på spilledagen. 
 
Ved evt. yderligere information eller spørgsmål kan Hans-Henrik kontaktes på ovenstående tlf./e-mail. 
 
Ungdomsafdelingen 
  
 
Badmintonafdelingen mangler ungdomstrænere til sæsonen 2008 -  2009, så hvis du har lyst til at bruge lidt tid sam-
men med en masse glade badmintonspillere er du velkommen til at kontakte Jesper Holm på telefon 86 29 86 90 eller 
e-mail ungdom@tmgbabninton.dk og få en uforpligtende snak. 
 
Sponsor tak 
 
TMG badminton vil gerne igen i år takke afdelingens sponsorer, revisionsfirmaet Steen B. Hansen og malermester 
Erling Dybvad, for deres støtte. 
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MÅRSLET  
EGNSARKIV  

er åbent for alle interesserede. 
 

   Har du brug for at undersøge noget i Egnsarkivet 
- eller måske et besøg - er der altid en mulighed 
den anden onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til 
17:30. 
    

   Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening 
være til stede for orientering og samtale og evt. 
modtagelse af arkivmateriale.   Alle er velkomne.   

Næste gang er det onsdag den 12. marts 
 

 

Udenfor åbningstid er man velkommen til at 
kontakte 

 

Edvard Borgbjerg, tlf. 8629 2148 eller  
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 

 
 

Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet 
 

HUSK sognedysten i Mårslet skoles kantine søndag den 2. og søndag den 9. marts kl. 14:00 til ca. 16:00 

Den 27. juni 1910 blev der sendt et fødselsdagkort til frk. Jensine Jen-
sen i Odder. Kortet er frankeret med et 5 øres frimærke og poststemplet 
i Mårslet. Iflg. teksten håber afsenderen, ”at det når rettidigt frem, selv 
om det ikke kom med 4-toget, som planlagt”  (Udlånt af Peter Jelsbak) 

Genbrugsmarked 
Lokalcenter Kildevang 

 
 
 
 
 
 

Åbningstider 
 

Første Lørdag i måneden 10 - 12 
Første gang, Lørdag d. 1 marts 

 
Torsdage i lige uger 15 - 17 

 
Markedet er placeret i  

kælderen under det nye plejehjem 
Mvh. Brugerrådet 
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Til kommende 5 klasser og deres for-
ældre i Mårslet. 
Hvad skal du lave om eftermiddagen 
når du kommer i 5 klasse??? 
Det er på nuværende tidspunkt for 
nogle langt ude i fremtiden og andre 
kan måske overveje. 
Hvad er der mulighed for? 
I Mårslet kan du pt. enten ønske en 
klubplads, blive en del af Midgården 
eller vælge at bruge eftermiddagen til 

noget helt andet. 
Midgården og Mårslet Fritidsklub er 
to forskellige tilbud. Du kan læse 
nærmere om tilbuddene her, og på 
maarslet.net. Under borger og dernæst 
børn og unge. 
 
For at starte i Fritidsklubben skal du 
udfylde en ansøgning. Den kan du 
enten få på pladsanvisningen eller 
komme forbi  i klubben og hente. 

Vi har hørt, at flere forældre ikke sø-
ger om plads til deres barn i klubben 
fordi de ikke tror der er plads. Ring 
eller kom forbi og hør hvordan det 
står til. 
 
Hvis du ønsker at komme på Midgår-
den, som er et åbent klubligende til-
bud er du velkommen til at kigge for-
bi mellem kl.16.00 – 17.00. 

Skal du gå i klub?  
- eller har du tænkt at komme på Midgården? 

Fra August  2008   har vi den mulig-
hed i Mårslet, at tilbyde et værested 
for børn og unge på:  
Midgaard,  Testrupvej 1, lige overfor 
Trekanten SFO.  
 
Midgaard er et klublignende tilbud 
med focus på børn og unge fra 5. 
klasse og helt op til de bliver 18 år.  
 
Interesserede kan finde fyldestgøren-
de materiale på Mårslet net.dk under 
Borgere/ børn og unge.  
 
Der er dagbog på nettet fra aug. 2007. 

som fortæller om hverdagen i  huset.  
Midgaard er et gratis sted at komme, 
med enkelte aktiviteter gennem året, 
forældrene har dog en støtteforening,  
der giver frivillig bidrag til at krydre 
året med af sjove tiltag eller udflugter 
m.m.m.  
 
Der er tilknyttet 2½ medarbejdere til 
Midgaard.  
Vi har løse vikarer enkelte dage og i 
kortere skoleferier.  
 
Vi har en form for madordning for de, 
der ønsker at deltage, et måltid koster 

ca. 10 kr. for det, der nu er på tilbud i 
butikkerne af halvfabrikata mad. Der 
skal købes billetter, 10 stk. ad gangen.  
 
P.t. er der tilknyttet ca. 200 børn/unge 
hvoraf ca. halvdelen kommer hver 
dag.  
Vi kan besøges mellem  16-17 for 
yderligere info.  
 

Med Venlig hilsen  
Medarbejderne på Midgaard. 

Midgaard 

Mårslet Fritidsklub er et klubtilbud 
for børn fra 5-7 klasse. 
Vi er 100 børn i klubben, deriblandt 
udsatte børn og børn med handicaps. 
I klubben er vi pt. ansat 6 voksne, alle 
med en pædagogisk grunduddannelse. 
Klubbens åbningstid er dagligt: 
Kl.11.30-17.00. 
Tirsdag har vi aftenåbent for medlem-
mer til kl.21.00, fredag 11.30-15.30. 
 
Fritidsklubben tilbyder forskellige 
aktiviteter i løbet af en uge, hvor 
voksne deltager sammen med børne-
ne. Men vi lægger også meget vægt 
på at børnene lærer at tage egne initi-
ativer, f.eks sætte aktiviteter i gang, 
eller komme med ideer til aktivitets 
ønsker i løbet af dagen og/eller på 
længere sigt. 

Fritidsklubben er et sted, hvor børne-
ne efter skole mødes med såvel klas-
sekammerater som med børn fra an-
dre klasser og klassetrin. 
Det er vores ønske, at børnene i klub-
ben har mulighed for at danne nye 
venskaber på tværs af klasser, klasse-
trin og køn. 
 
I løbet af året har vi en række traditio-
ner som indbefatter børnene, men 
også arrangementer hvor vi indbyder 
børn og forældre til en hyggelig aften. 
 
Hver eftermiddag holder vi tepause. 
Her har børnene mulighed for at ind-
tage et sundt og nærings rigtigt mål-
tid. 
Afhængigt af vejret ynder vi at tilbe-
rede mad over bål, eller tænde op i 

grillerne. 
Vi samles i køkkenet, hvor maden 
indtages og snakken flyder. 
 
I klubben er der tilknyttet en eller 
flere kontaktpædagoger til hver år-
gang. Vi lægger vægt på, at alle vok-
se er opmærksomme på det enkelte 
barn, men ved særlige problemstillin-
ger har vi valgt at der skal være til-
knyttet en til flere voksne. 
 
I er velkomne til at kigge forbi og få 
en uformel snak og en rundvisning. 
 

Med venlig hilsen 
Personalet 

Mårslet Fritidsklub 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 
 
finder i år sted 

SØNDAG DEN 6. april 
 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sid-
ste år kr. 34.477,-  eller  om muligt overgå dette beløb.  Vort  mødested bliver som tidligere NORDEA  på butikstorvet. 
 
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune var der desværre ingen vindere 
blandt indsamlerne i Mårslet. 
 
Igen i år håber Århus Lokalforening at få sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne. 
 
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og op- 
lysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 6. april. 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: pouln@post12.tele.dk.  
Jeg bor Agervej 7. 
 

Ane-Mie Nielsen 
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WWF Verdensnaturfonden opfordrer 
danskerne til at slukke lyset den 29. 
marts 2008 kl. 20 - 21. 
 
Den  danske befolkning har nu mulig-
hed for at vise deres engagement i 
klimasagen ved at slukke lyset i en 
time. 
 
Du kan være med ved at slukke for 
unødvendigt lys og i stedet tænde et 
stearinlys, eller gå ud og opleve den 
særlige stemning, når byen kører på 
lavenergi. 

Kontorer og institutioner kan handle 
aktivt ved at sørge for, at lys og så 
mange elektriske installationer som 
muligt er slukkede efter lukketid. 
 
 
Over hele verden 
 
Når danskerne slukker lyset den 29. 
marts 2008, vil tusindvis af menne-
sker og virksomheder i flere af ver-
dens storbyer gøre det samme. Lyset 
slukkes i byer som Chicago, N.Y., 
Sydney, Melbourne og flere endnu. 

 
Det er WWF’s internationale net-
værk, der står bag denne globale begi-
venhed, kaldet Earth Hour, der første 
gang foregik i Sydney i foråret 2007. 
Her deltog hele 57 procent af byens 
indbyggere, og det betød, at energi-
forbruget faldt med 10 procent. 
www.wwf.dk/sluklyset og 
 www.earthhour.org samt  
http://hjem.get2net.dk/aldrich/lf.html 
 

Natur-og Miljøudvalget 
Ulrik og Karin Björnsson 

Sluk lyset Danmark 

STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
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Vandets dag. 
 
Den 22. marts 2008 er det igen Van-
dets dag. Verdens Vanddag blev 
grundlagt på FN's miljøkonference 
i Rio de Janeiro i 1992,  og hvert år 
sættes fokus på et særligt tema, som 
i 2008 er "Sanitation". Samtidig 
har FN udpeget 2008 til Internatio-
nal Year of Sanitation. Baggrunden 
er, at der hver dag dør 5000 menne-
sker på grund af dårlige sanitære 
forhold. 
 
 Den internationale mærkedag giver 
os mulighed for at gøre opmærksom 
på det vidunderlige vand, vi har i 
Danmark. Vand og sundhed er to si-
der af samme sag, og vi har det store 
privilegium, at vi bare kan åbne for 
hanen og slukke tørsten i et glas dej-
ligt, koldt og forfriskende vand. Vand 
holder huden frisk, musklerne sunde, 
og du bliver bedre til at koncentrere 
dig. De store vandforsyninger sørger 
ved jævnlig og samvittighedsfuld 
kontrol for, at de skrappe bakteriolo-
giske og kemiske krav overholdes. 
 
Samtidig bliver der sørget for håndte-
ring af spildevandet, så vi beskyttes 
mod sygdomme. Vand er kilden til alt 
liv og den mest vitale byggesten i det 

enkelte menneskes krop og det basale 
fundament for et velfungerende sam-
fund. 
 
Et glas koldt vand fra hanen er natu-
rens gave, der skånsomt er fravristet 
naturen, så du og din familie kan nyde 
det hele livet. Vand danner rammen 
om vores liv, og det er uden tvivl 
Danmarks mest værdifulde naturres-
source. 
 
Vandets dag 2008 giver os mulighed 
for at stoppe op i vores travle hverdag 
for at værdsætte den ubetalelige vær-
di, som vandet har for os. Vi har drik-
kevand i rigelige mængder gemt i 
undergrunden, og vi kan pumpe det 
op, uden at vi skal rense det. Det be-
tyder, at vores drikkevand i Danmark 
både smagsmæssigt og kvalitetsmæs-
sigt er af allerhøjeste kvalitet. 
 
Men vand er ikke kun en forfrisker, 
der holder dig sund. Det forebygger 
også sygdomme, og det er grundste-
nen i enhver bæredygtig samfundsud-
vikling. De sidste 150 års samfunds-
udvikling kunne næppe have været 
sket, uden at den grundlæggende hy-
giejne, sundhed og miljøbeskyttelse i 
form af et velfungerende kloaksystem 
var til stede. Kloakforsyningen be-

skytter dig mod sygdomme, og den 
beskytter miljøet – til gavn for dig og 
dine børn. 
 
De danske vand- og spildevandsforsy-
ninger leverer sundhed hele vejen 
rundt til hele samfundet. Det er et 
budskab, vi gerne vil ud med.  Så 
snyd ikke dig selv! Drik vandet fra 
hanen, og pas på denne vigtige og 
sårbare ressource! 
 
Vand er noget, der ikke bare er der .. 
 
Omtrent en tredjedel af verdens be-
folkning bor i et land med vandman-
gel, ligesom en sjettedel af verdens 
befolkning ikke har adgang til rent 
vand, og to femtedele ikke tilfredsstil-
lende sanitære forhold. 
 
Hvert år dør over 2 millioner menne-
sker, heraf de fleste børn, af sygdom-
me, som opstår, fordi de ikke har ad-
gang til rent drikkevand, har dårlige 
sanitære forhold og dårlig hygiejne. 
 
 
 

Ulrik og Karin Björnsson 
Natur-og Miljøudvalget 

Dråben 

Kunne du tænke dig et tættere tilknytning til det lokale fællesråd? Så har du chancen! For kun 125 kr. årligt kan du blive 
personligt medlem af Mårslet Fællesråd. På trods af, at Fællesrådet primært er for foreninger, og foreninger er de eneste, 
der har stemmeret, er der mulighed for at man kan støtte Fællesrådet med et personligt medlemskab. Og samtidig kan 
man så opnå den fornemme titel: "Medlem af Mårslet Fællesråd" - selv om det altså ikke giver specielle privilegier. 
 
Derudover vil vi minde om, at alle er velkomne til Mårslets Fællesråds repræsentantskabsmøde 27. februar kl 19.30 i bor-
gerhuset, Banevej 2. Det kan måske være en udmærket anledning til at se sin nye by an. 

Keld Schmidt-Møller, Kasserer i Mårslet Fællesråd 

 

STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
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Overskrifter i skriftstørrelse 24 
Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil 

Bliv personligt medlem  
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6,00 x 2,5 cm kr. 1.250 
6,00 x 5,5 cm kr. 1.875 
6,00 x 8,5 cm kr. 2,275 
6,00 x 11,5 cm kr. 2.800 
6,00 x 14,5 cm kr. 3,275 
9,25 x 2,5 cm kr. 1.675 
9,25 x 5,5 cm kr. 2,275 
12,5 x 2,5 cm kr. 1.875 
12,5 x 5,5 cm kr. 2.900 

12,5 x 8,5 cm  kr. 3.750 
12,5 x 11,5 cm  kr. 4.475 
12,5 x 14,5 cm kr. 4.950 
19,00 x 2,5 cm kr. 2,250 
19,00 x 5,5 cm kr. 3.750 
19,00 x 8,5 cm kr. 4.575 
19,00 x 11,5 cm kr. 5,450 
19,00 x 14,5 cm kr. 6,750 
19,00 x 27,0 cm kr.12.000 

Annoncepriser og størrelser  for  år 2008. 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. 
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i  postnummer 8320 Området 
Oplaget er 1900 stk. pr. gang 

   
                                                                                                                   
 
 
 
 MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Annoncer sendes til en af nedenstående.  
 Bladets adresse:           Annoncer&Økonomi 
 Hanne Salling Jensen  Jacob Lind                              
 Kratleddet 5  Præstegårdsvej 7 c                 
 8320  Mårslet  8320  Mårslet  
  Tlf: 86 72 20 00  Tlf: 86 29 26 06  
 E-mail:  E-mail:      
 indlaeg@maarslet-bladet.dk       jacoblind@tdcadsl.dk                   



 MÅRSLET-bladet  Marts 2008 33 

 

Hvem diskuterer hvad? 
Se debatten 

 
www.maarslet.net 

Det er ikke sikkert at netop det billede 
her ved siden af, kommer med på 1½ 
mm stiplets kunstudstilling i påskeda-
gene på Testrup Højskole. Men der er 
masser af andre billeder at se på. 
Påskeudstillingen er åbent for publi-
kum 1.og 2. påskedag, begge dag fra 
kl. 11.00 - 17.00 , og det er den 23en-
de og 24ende marts. 
Her viser Mårslets kunstnersammen-
slutning 1½ mm stiplets kreative 
medlemmer deres arbejder frem for 
områdets lokale publikum med hang 
til kunst. 
Årets tema, som kunstnersammen-
slutningen har pålagt sig selv er SA-
FARI, det afrikanske ord for at rejse, 
eller at bevæge sig. Ordet safari kan 
frit fortolkes. 
Vel mødt på højskolen i påsken 2008. 

Kunsten på Testrup Højskole… 

Nyt kreativt team bag 
Vilhelmsborg festspil og West Side Story 

Når Vilhelmsborg festspil sætter Leo-
nard Bernsteins musical West Side 
Story op i Vilhelmsborg slotspark 
sommeren 2008, bliver det med nye 
kræfter i det kreative team. Anders 
Baggesen vil stadig stå for instruktio-
nen af det 100 personers store ensem-
ble, mens Jasper Staffensen vil arran-
gere den musiske side, og Nønne Mai 
Svalholm har det koreografiske an-
svar. De to nye skud på stammen er 
ikke ukendte indenfor teatret, musik-
ken og dansens verden. 
 
Årets kapelmester, Jasper Staffensen, 
er i gang med en uddannelse på Det 
Jyske Musikkonservatorium på 5. år 
som pianist. Han har tidligere været 

en bærende kræft i opsætning af mu-
sicals og koncerter på Randers amts 
gymnasium, Vig og Støvring Højsko-
ler. Desuden spiller Jasper i flere 
bands, og har blandt andet spillet i 
Sommer Rock Tour med Martin Pe-
dersen fra Stjerne for en aften. 
 
Nønne Mai Svalholm har tidligere 
selv stået på scenen i Vilhelmsborg 
slotspark med Vagabonderne på Bak-
kegården i 1998, og valgte efterføl-
gende en professionel karriere inden 
for dans og koreografi. Efter endt ud-
dannelse i New York, Holland og 
senest Balettakademien Stockholm, 
har Nønne Mai Svalholm både danset 
og koreograferet i danske og uden-

landske professionelle sammenhæng. 
Til daglig underviser Nønne Mai 
Svalholm 0-10. klasse i moderne/
nutidig dans ved balletskolen i Hol-
stebro, hvor hun også er kunstnerisk 
leder GKD ved Nordvestjysk Talent-
center. Endvidere er hun grundlægger 
af Holstebro Danseteater, som er et 
dansekompagni indenfor morderne 
dans og ballet. Desuden koreograferer 
og optræder hun i professionelle sam-
menhæng i ind- og udland. 
 
For yderligere informationer, kontakt 
venligst presseansvarlig Kirstine Ma-
rie Bauning på tlf.: 42 20 63 01 eller 
via mail: 
kmb@vilhelmsborgfestspil.dk 

 

E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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Nogengange kan jeg næsten få en 
klump i halsen over hvor smukt Helle 
Helle skriver.  
Ikke fordi jeg egentlig bliver rørt over 
dét hun skriver. Næh, det er snarere 
over alt det hun ikke skriver.  
Alt det, der blot dirrer som dråber 
under overfladen og ligger som små 
vandpytter mellem linierne.  
 
En af grundene til, at jeg vælger at 
indlede min karrierre som skribent 
her i Mårslets blad med at fremhæve 
og hylde Helle Helle, er netop dén, at 
hun skriver om os. Om os her i Mår-
slet. Eller måske ikke kun om os der 
bor her i Mårslet, men om nogen som 
os. Nogen der også bor i hus eller 
kender nogen der gør, har børn eller 
kender nogen der har, er lykkelige, 
eller kender nogen der er.   
 
Helle Helles romaner og novellesam-
linger ikke maleriske, de er ikke volu-
miøse og de er ikke sværttilgængeli-
ge. De er minimalistiske og små 
(også i formatet) og de handler om 
madrester fra aftenen i forvejen, om 
stolen der mangler til en fest, og om 
manden der aldrig siger noget.  
Der tales generelt ikke ret meget i 
hendes forfatterskab, der snakkes, 
vaskes op og bides negle istedet, og 
man får både klaustrofobi og åndenød 
i selsskab med hendes karakterer.   
 
Prøv bare at hør indledningen til hen-
des femte udgivelse Forestillingen 
om et ukompliceret liv med en mand:   

”Susanne sad i bilen og dunkede sig 
selv oven i hovedet. Det var lillejule-
aften om morgenen. Det sneede. Træ-
et var pyntet. Badeværelset ordnet. 
Det var kun anden og mandelgaven, 
som manglede. 
Hun havde været den første kunde i 
brugsen. Men da hun stod ved kassen, 
havde hun opdaget, at hun havde ta-
get sin yogapose med i stedet for 
håndtasken, hvor pengepungen lå. 
Hun havde grinet af sig selv. Kasse-
damen havde grinet. – God jul, havde 
brugsuddeleren råbt efter hende, da 
hun gik. – Jamen jeg kommer tilbage 
efter min and, havde hun svaret. 
Hun dunkede sig selv oveni én til for 
den bemærkning. 
 
Og senere: 
 
”Men først var det november, og det 
regnede.  
Det regnede og regnede. Det var en 
lørdag morgen. 
- Det er sku noget af et regnvejr, sag-
de hun   
Hun stod foran køkkenvinduet i bade-
kåbe. Kim havde hentet morgenbrød, 
han snøftede ude i entreen. Så kom 
han ind og lagde noget tungt på bor-
det bag hende. 
- Jeg forstår sku ikke, hvor alt det 
vand kommer fra, sagde hun. Hun 
vendte sig mod ham. Han trak rund-
stykker op af den våde pose. Der lå 
en mursten på spisebordet. 
- Hvad er det? Sagde hun. 
- Det er en mursten, sagde han. – Vi 

kan bruge den til dørstopper om som-
meren. 
- Hvor lå den henne? 
- Ude på vejen. Den er nok blevet tabt 
fra et læs. 
- Altså bag en vogn. 
- Kald det, hvad du vil. Lad os få no-
get kaffe. 
De satte sig. Susanne løftede murste-
nen op og lagde den igen. 
- Den er sku tung, sagde hun. 
 
De drak kaffe og spiste rundstykker. 
- Hvorfor er du egentlig begyndt at 
bande så meget? Sagde han.   
 
Titler i Helle Helles forfatterskab er: 
Eksempel på liv (1993), Rester 
(1996), Hus og Hjem (1999), Biler og 
dyr (2000), Forestillingen om et 
ukompliceret liv med en mand (2002) 
og Rødby-Puttgarden (2005).  
 
Det ER da titler der er til at græde af 
glæde over....  
 
men nu ved jeg jo ikke hvad man læ-
ser her i Mårslet? 
 
 

Tina Sall  
Cand. mag i dansk og medieviden-

skab. 
Nymarks Allé 138 

8320 Mårslet. 
Tlf.: 86123813. 

sall@tinastekster.dk 

Om forskellen på dem der vasker op, mens de la-
ver mad og dem, der venter til bagefter  
 - En anmeldelse af Helle Helles forfatterskab 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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