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Mårslet-Bladets venner! 
 
I de sidste 10 år har der hvert år i februarnummeret været en opfordring 
til at støtte bladet. 
Støtten fra byens borgere var sidste år ca. 14.000 kr. Og i løbet af de sid-
ste 10 år er der ydet et samlet bidrag på godt kr. 100.000.   En helt uvur-
derlig hjælp som alle bidragyderne skal have en rigtig stor tak for. 
Den økonomiske opbakning fra befolkningen giver os lige de økonomi-
ske ressourcer der gør, at vi f.eks.  ikke behøver at begrænse sideantallet, 
når der til tider er stof til lidt flere sider end normalt. 
 
Da Mårslet gennem de sidste 5 – 6 år er vokset med ca. 500 husstande til 
godt 2.000 husstande, gør det at udgifterne til  blade, trykning og udde-
ling stille og roligt har været stigende, og der er grænser for hvor meget 
af udgifterne vi kan vælte over på annoncørerne og Fællesrådets medlem-
mer. 
 
Så føler du, at du via bladet følger med i den debat og de aktiviteter som 
foregår i Mårslet og omegn, er du måske også villig til at hjælpe Mårslet-
Bladet til en økonomisk stabilitet, ved at yde et bidrag til Mårslet-Bladets 
venner. 
 
Det er generelt Kirken, Fællesrådet, Skolen og TMG som er de største 
enkelte bidragsydere til bladet, men der ud over er den største indtægt for 
bladet vore annoncører, som vi vil takke rigtig meget for den støtte de 
yder os via annoncering i bladet. Man kan altså også støtte bladet ved at 
tegne en annonce i bladet. 
 
Ud over økonomisk bidrag til bladet, så ser vi gerne at nogle flere bidra-
ger til bladet med aktuelt læsestof. 
I Mårslet findes der langt over 50 foreninger. Hvis bare en del af disse 
foreninger ville fortælle lidt om hvad der rører sig i Mårslet, så kunne 
dette også være et bidrag til bladet og måske være medvirkende til at ska-
be noget mere liv og debat i bladet. 
 
I bladet finder du et indbetalingskort. Indbetaler du f.eks. 100 kr. via 
posthus, bank eller via netbank, (reg. nr. 5072 konto nr. 1091531) er du 
med til støtte bladet og dermed skabe økonomisk stabilitet for bladet. 

Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@profibermail.dk 
Næstformand: Emma Søe Bedervej 36 8320 Mårslet Tlf. 86 29 25 05 emma.soe@mail.dk 
Kasserer: Lene Ginnerup  Bedervej 15 8320 Mårslet Tlf. 86 72 02 23 lginnerup@gmail.com 
Sekretær: Kurt Søe Bedervej 36 8320 Mårslet  Tlf. 86 29 25 05 kurt.soe@mail.dk 
FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej 24 8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@mginnovation.dk 
FU-medlem: Morten Overgaard Tingskovvej 50 8320 Mårslet Tlf. 86 72 04 06 testrupovergaard@mail.dk 
1. suppleant : Birte Halvorsen Langballevej 18 8320 Mårslet Tlf. 86 29 81 18 balle18@mail.dk 
2. suppleant : Klaus Petersen Bedervej 18  8320 Mårslet Tlf. 22 30 86 56  geoklaus@hotmail.com 
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 86 29 26 06 jacoblind@tdcadsl.dk 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Børn og Unge 
Den lovede institution – vuggestue – i 
Mårslet Syd bliver ikke klar til åbning 
på den fastsatte dato den 16. februar. 
Der er kommet en forsinkelse på byg-
getilladelsen som bevirker, at tidspla-
nen skrider lidt. 
De blå spejdere i Mårslet har ledt med 
lys og lygte efter et hus, hvor de kun-
ne holde til. Kommunen har lovet to 
pavilloner (8x20m), som det ikke er 
helt ligetil at finde en god plads til i 
Mårslet. FU forsøger at være behjæl-
pelig. 
 
Natur og Miljø 
Har afholdt et velbesøgt borgermøde i 
Borgerhuset. Referat andetsteds i det-
te blad. 
I forbindelse med etablering af kloak-
forbindelse til Nymarks Allé kvarteret 
har entreprenøren fældet en del af det 
levende hegn ind mod byparken. Det-
te areal er nu atter blevet tilplantet. 
 

Trafikkampagner 
I november blev der uddelt 60 bio-
grafbilletter til Malling Bio til de 
børn, der går eller cykler i skole for 
netop at sætte fokus på, hvor vigtigt 
det er at undgå unødig bilkørsel. Det 
var til stor glæde for både modtagere 
og for dem, der uddelte billetterne. 
Ved skolestart efter jul/nytår blev der 
med ”lyskryds” kastet lys på de ste-
der, hvor rigtig mange skolebørn 
krydser de trafikerede veje. Der var 
simpelthen tændt et batteri af lys ved 
krydsningsstederne. Det var en dejlig 
vindstille morgen, hvor lysene stod og 
skabte en stille morgenhygge samti-
dig med, at de gjorde bilisterne op-
mærksomme på de steder, hvor særlig 
opmærksomhed netop er påkrævet. 
 
Høringer 
Århus Kommune har en ”Århus-
model for Borgerinddragelse” som 
bevirker, at et stort antal sager kom-
mer i høring hos bl. a. fællesrådene. 

Høringsfristen er typisk 3-4 uger. Vi 
har i december/januar ud over mindre 
høringer haft 4 store forslag i høring 
stort set samtidig: RULL (Rum til 
Leg og Læring), høringsfrist 19. de-
cember, Ny sports- og fritidspolitik, 
høringsfrist 31. december, Forslag til 
Kommuneplan 2009, høringsfrist 23. 
januar samt ”Forslag til Miljøhand-
lingsplan 2008-2011 og forslag til 
Klimaplan 2008-2009”, høringsfrist 
5. februar. Det er desværre helt umu-
ligt at give alle høringer den opmærk-
somhed, de fortjener. 

KS/KSM 
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Kommuneplan-forslag 
Julefreden fik ikke lov at sænke sig 
over Fællesrådet i Mårslet. Forslaget 
til Kommuneplan 2009 har nemlig 
været i høring.  
I lyset af den netop overståede plan-
strategi-proces var det forventningen, 
at det ville være en forholdsvis enkel 
formsag at gennemlæse de 229 sider 
og tjekke, at de på de afgørende punk-
ter indeholdt det, man var blevet eni-
ge om i forbindelse med diskussionen 
om planstrategien. 
Det gør den ikke – og derfor var der 
dømt arbejdsjul. 
 
Tre ting springer i øjnene. Den ene 
handler om Beder-Bering-vejen, den 
anden om nye arealer til flere boliger, 
den tredje om den nye by, som Mår-
slet har sagt nej tak til. 
Med hensyn til den nye by, Ny Mår-
slet, ér den der faktisk ikke – men Ny 
Malling er lagt så langt op mod nord, 
at der er mindre end 100 meter fra 
bebyggelsen på Nymarks Allé til den 
nordlige grænse af de arealer, der ud-
lægges til Ny Malling. 
Det strider mod alle hidtidige bestræ-
belser i Århus Kommune og også 
mod de aktuelle ønsker i Mårslet. Øn-
sket har længe været klar afgrænsning 
mellem byerne. 

Det eneste, der reelt ligger mellem Ny 
Malling og det yderste af Mårslet, er 
den nye Beder-Bering-vej. Den er 
ikke lagt endeligt fast, blandt andet 
skal der foretages en stor belastnings-
undersøgelse inden – en såkaldt VVM

-undersøgelse.  
Men som den nu er tegnet i Kommu-
neplanen 2009, stryger den ganske tæt 
op ad den nye bygrænse, der afgræn-
ser hele den sydlige udbygning af 
Mårslet. Både tæt langs Nymarks Allé 
og tæt langs de nye huse på Mustrup-
vej.  
 
Det er en betydelig ændring i forhold 
til tidligere, hvor vejen har ligget syd-
ligere. Og det vil "dele" Mårslet i to. 
Mange ønsker vejen så tæt på, at den 
reelt kan få betydning som en ny ind-
faldsvej til Århus. Andre ønsker vejen 
hen, hvor peberet gror – eller, hvis det 
ikke kan lade sig gøre, da så langt 
væk fra Mårslets sydgrænse som mu-
ligt. 
’ 
Den tredje nye faktor, Fællesrådet 
skulle tage stilling til, handler om by-
ens nordlige udkant. Her er et privat 
område, der før har været udlagt som 
såkaldt perspektiv-areal – dvs. bereg-
net til boligudbygning længere ude i 
fremtiden – nu trukket ind som poten-
tielt udbygningsareal i kommuneplan-
perioden. Hvis kommuneplanen som 
ventet vedtages i slutningen af 2009, 
kan den private grundejer begære lo-
kalplan 1. januar 2010, og fordi det er 
en privat ejer, skal kommunen udar-
bejde lokalplan. 
 
Det betyder, at byen i løbet af få år 
kan få en ny storparcel i udbud. Pt. er 
der ledig jord til flere hundrede boli-
ger i Mårslet. 
 
Det overrasker især Fællesrådets for-
mand, Keld Schmidt-Møller, fordi 
Mårslet troede sig lyttet til, da man 
sagde nej til en stor udbygning af 
Mårslet her og nu, bl.a. fordi man øn-
sker infrastrukturen på plads først – 
og fordi Mårslet som et af kun to lo-
kalsamfund er budt ind til en særlig 
dialog med Århus Kommune om ud-
arbejdelsen af et lokalt bud på de næ-
ste års boligudvikling. 
Hvis det nye areal i den nordlige ud-
kant – ved Hørretløkken - kommer i 
spil nu, er der ikke meget at føre dia-
log om. En anden af de store brikker – 

den eneste butik, byen formentlig kan 
se frem til i den næste lange periode – 
er også sendt i lokalplanlægning, efter 
at dialogen om helhedsplanen blev 
aftalt. 
 
Forslaget til Kommuneplan 2009 er i 
høring frem til ultimo januar. Derefter 
er der lagt følgende plan: 
• Opsamling af bemærkninger fra of-
fentlighedsfasen samt kommentarer 
og anbefalinger hertil – 12. november 
2008 ti l  ult imo marts 2009 
• Indstilling til Byrådet med kommen-
tarer og anbefalinger – april/maj 2009 
• Udvalgsbehandling – med evt. anbe-
faling om ændringer – afsluttet senest 
august 2009 
• Eventuel fornyet offentlig fremlæg-
gelse af ændringer – august eller sep-
tember 2009 
• Endelig vedtagelse af Kommune-
plan 2009 – november/december 
2009 
 
Keld Schmidt-Møllers egne bud på, 
hvad Fællesrådet kan finde på at me-
ne om kommuneplan-forslaget, er: 
 
• At Beder-Bering-vejen skal så tæt 
på, at Mårslet får glæde af den, og så 
langt væk, at vi ikke får gener af den. 
• At der skal fastholdes en klar af-
grænsning mellem Mårslet og Mal-
ling. 
• At det nye areal i den nordlige ud-
kant fastholdes i perspektivplanen, 
dvs. indgår som et potentiale længere 
ude i fremtiden. 
 
Han vurderer stadig mulighederne for 
at blive hørt i dialogen som positive: 
”Indtil dette synes jeg, samarbejdet 
har været fornuftigt. Kommunen har 
lyttet til os, når vi har præsenteret vo-
res synspunkter. Det håber jeg, man 
vil gøre igen.” 

 
Birthe Jørgensen 
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Nordlys Massage 
Massage til gravide 
Coaching samtale  
Meditation 
 

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.anette-krogh.dk  

De fleste kunder i SuperBrugsen Mår-
slet har nok bemærket at der sker æn-
dringer. Brugsen bliver opdateret ef-
ter koncept 2009. Vi beklager selvføl-
gelig de uundgåelige gener, der er ved 
moderniseringen. 
Men glæd jer til resultatet. 
Vores nye frugt- og grøntmand Tho-
mas Harlou ser frem til at frugt og 
grønt afdelingen bliver dobbelt så 
stor. 
”Der bliver både plads til en større 
køledisk og til bedre præsentation 
blandt andet af det økologiske”. Siger 
han. Der kommer også nyt gulv i af-
delingen. 

Slagterafdelingen vil fremover lave 
åben slagterafdeling – mest sidst på 
ugen. Her vil der komme specielt go-
de tilbud og bedre mulighed for at få 
en snak med slagteren. 
Uddeler Jesper Nielsen fortæller, at så 
meget af arbejdet er flyttet til weeken-
den, så kunderne generes mindst mu-
ligt. ”Det er en stor opgave for alle 
medarbejderne, men vi får en flot bu-
tik, som vi kan være stolte af. Nyt 
skilt og vognskur udenfor samt nye 
farver og inventar herinde vil give et 
kæmpeløft”.  
Samtidig har vi fået bedre plads til 
cyklerne udenfor ved at fjerne bu-

skadset ovre ved banken. Så er der 
plads til at komme til og fra parke-
ringspladsen. 
Vi glæder os til at vise den nye butik 
frem og fejrer det med nogle supertil-
bud fredag den 30. januar. 
Her vil medlemmer af bestyrelsen 
tage imod med en lille forfriskning. 

Bent Bauning 
Formand for bestyrelsen i 

Mårslet SuperBrugs. 

Modernisering af SuperBrugsen Mårslet 
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Grøn Guide ønsker godt nytår til lokalområdet  
Der er ingen tvivl om at 2009 set med 
miljøbriller kommer til at stå i klima-
debattens tegn, både på globalt, natio-
nalt og lokalt plan. Århus Kommune 
har vedtaget at vi skal være CO2-
neutrale i 2030, og det bliver vi ikke 
uden også at tage borgerne med i ar-
bejdet. Med en kommunal Miljøhand-
lingsplan og Klimaplan som i skri-
vende stund er på vej til byrådet igen 
og derefter i offentlig høring, så er 
CO2 noget vi kommer til at høre mere 
om i 2009. Har du ideer til, hvad vi 
kan gøre lokalt for at begrænse vores 
energiforbrug, så kom endelig frem 
med det til Grøn Guide eller her til 
bladet. 
Hold rent dagen i 2009 bliver lør-
dag d. 18. april – mere om det i næ-
ste nr. af bladet. 
Tur til Østerby Vandværk 
I forbindelse med ”Hold rent dagen” 
er det blevet en tradition også at invi-
tere til et åbent hus arrangement. De 
foregående år har der været mulighed 
for besøg på forbrændingsanlægget i 
Lisbjerg, og kraftvarmeværket i Stud-
strup. I dette forår gentager succesen 
med en hel række af guidede ture til: 
Vandværket i Tranbjerg, kraftvarme-

værket i Studstrup, affaldsforbræn-
dingsanlægget i Lisbjerg og til et 
rensningsanlæg. Vi starter foråret tid-
ligt. Den første tur er torsdag d. 26. 
februar kl. 19-21 til Østerby Vand-
værk i Tranbjerg. Østerbyværket er 
Århus Kommunes nyeste vandværk 
og prisbelønnet for sin arkitektur. Vi 
får en guidet rundvisning, smager på 
grundvandet, og får en uddybende 
snak om grundvandsforurening og 
driften af en moderne vandforsyning. 
Hvis du har et spørgsmål om den 
grundvandsvenlige have, så klarer vi 
også det. Det er gratis at deltage. Til-
melding til grøn guide på mail: groen-
guide@mail.dk eller telefon: 61 65 16 
64 senest 19. februar. 
 
Nærnatur eller turistattraktioner i 
en kommende naturkanon 
Man kan være tilhænger eller mod-
stander af fænomenet kanon, men 
uanset hvad man er, så er Miljømini-
steriet i gang med at udfærdige en 
dansk naturkanon, og de vil gerne 
have DIN mening om, hvad der skal 
med i sådan en kanon. Det er menin-
gen at naturkanonen skal fortælle om 
hele Danmarks natur og vil komme til 

at bestå af udvalgte steder, naturtyper, 
plante- og dyrearter, men også histo-
risk natur eller naturfænomener som 
”de lyse nætter” eller ”morild” kan 
komme med i naturkanonen. Er det de 
store naturattraktioner som Møens 
Klint og Rugbjergknude eller den lo-
kale nærnatur, der skal vægtes i den 
kommende kanon? Du har fra nu og 
frem til foråret 2009 mulighed for at 
komme med din mening, om hvad der 
skal med. Derefter tager eksperterne 
over og bestemmer, hvad der skal 
med i naturkanonen, som skal ende 
med at kunne bruges til: 
• at udbrede kendskabet til den 
 danske  natur 
• at give os alle flere naturoplevel
 ser 
• at understøtte den folkelige debat 
om naturen 
undervisningen - bl.a. i folkeskolen 
Giv din mening om naturkanonens 
indhold til kende på 
www.naturkanonen.dk. Miljøministe-
riet forventer at kunne præsentere os 
for den endelige naturkanon til efter-
året. 
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Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening 
fylder 25 år 

   Den 1. februar er det 25 år siden Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening 
blev stiftet som en støtteforening for Mårslet Egnsarkiv, og dagen vil blive 
markeret på forskellig vis i Borgerhuset fredag den 6. marts. 
 

    Kl. 14 - 16: Reception 
    Kl. 18 - 19: Generalforsamling 
    Kl. 19 -  ? : Festmiddag for medlemmer 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

fredag den 6. marts kl. 18  i  
Mårslet Borgerhus med følgende dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent. 
 2.  Beretning om foreningens aktiviteter. 
 3.  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 4.  Indkomne forslag. 
 5.  Valg.  
      -  Valg af bestyrelse. På valg er Carl Gerhard Lichtenberg Crone, 
      -  Erik Moldt, Anders Errboe og Jørgen Lauritsen. 
      -  Valg af 2 revisorer. 
      -  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
      -  Valg af 1 revisorsuppleant. 
 6.  Fastsættelse af kontingent. 
 7.  Eventuelt. 
 

   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forman-
den i hænde senest 8 dage før. Der kan denne dag tegnes nyt medlemskab 
 

   Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en FESTMIDDAG for 
medlemmerne. Pris 75 kr. inkl. drikkevarer.  Der vil være begrænset plads, så 
det er ”først til mølle”! Tilmelding til Else Svendsen tlf. 8693 6038 eller Jør-
gen Lauritsen tlf. 8629 3411; mail jlt@sjl.dk senest lørdag den 28. februar. 

 

Stiftende generalforsamling d. 1.2.1984 

Telefoncentralen i Mårslet omkr. 1913 

Mårslet Skole 1947 

Mårslet Smedje - Tandervej - i 1967 

Q8 tanken på Hørretvej 17 i 1995 

Bliv medlem af foreningen! 
 

Hvordan så der ud i Mårslet i ”gamle 
dage”? Kan vi i dag genkende karak-
teristiske træk fra de gamle billeder i 
arkivet? Og hvad med datidens 
mårslettere? Hvem var de? Hvad la-
vede de?  Hvor boede de?  
   Mange nye tilflyttere ville kunne få 
stor glæde af at vide mere om den 
fortid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid - 
de nu bliver en del af..  Så bliv med-
lem af  

Mårslet Sogns lokalhistoriske  
Forening 

   Kontingentet er nærmest symbolsk: 

Kun 30 kr. for et personligt, og 50 kr. 
for en hel husstand   - om året!  
  

Ring til: 
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 
eller e-mail: wendland@mail.dk  el-
ler kig ned i Egnsarkivet 
  

onsdag d. 11. feb. fra kl. 16 - 17:30 
 

(Indgang fra skolens p-plads på 
Obstrupvej) 

   
   Her vil medlemmer af Lokalhisto-
risk Forening være til stede for en 
snak, tegning af medlemsskab og evt. 
modtagelse af arkivmateriale eller 
andet. 

Det er muligt at besøge Egnsarkivet den anden onsdag i hver måned 
fra kl. 16:00 til 17:30 (juli undtaget).  
 

   Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte Hans Møller 
tlf. 8629 0295 eller Ingerlise Wendland tlf. 8629 2680. 

Egnsarkivets hjemmeside: http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 
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Har du snust til frimærker eller mønter? Så er denne information sikkert noget for dig! 
Mårslet Frimærke- og Møntklub er den eneste klub af den slags mellem Århus og Odder 

Klubben afholder et åbent-hus-arrangement tirsdag den 3. februar 2009 kl. 19.00 
på Lokalcenter Kildevang i Mårslet (overfor Stationen) 

Alle er velkomne….. med eller uden frimærker eller mønter.  

Formand: 
Hans Rasmussen 
Tlf. 8693 0429 

Næstformand: 
Henning Frommelt 

Tlf. 8629 0676 

Kasserer: 
Bjørn Eriksen 
Tlf. 8629 9270 

 

MÅRSLET  FRIMÆRKE OG MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Godt nytår 
Den første skoledag efter juleferien 
blev elever, forældre og ansatte mødt 
med levende lys på trafikale knude-
punkter for de gående og cyklende 
elever. Det var Fællesrådets trafikud-
valg, der også i år ville gøre opmærk-
som på de bløde trafikanter i en mørk 
tid. På trods af den alvorlige bag-
grund var det en hyggelig måde at 
møde i skole på efter ferien. Tak for 
det. 
 
Status på lokalesituationen på 
Mårslet Skole 
I uge 3 afsluttes renoveringen af bio-
logilokalet og fysiklokalet, så vi får 
to ens indrettede lokaler, hvor der 
kan undervises i naturfagene i begge 
lokaler. 
Renoveringen har ikke skabt den sto-
re gene i forhold til skolens daglig-
dag, men vi glæder os til både at få 
de to lokaler tilbage og til at flytte 
ind i nyindrettede og velfungerende 
lokaler. 
Vi har holdt de første møder med 
bygningsafdelingen, hvor vi tilrette-
lægger processen vedrørende nybyg-
ningen af de fire fælleslokaler (til un-
dervisning om formiddagen og SFO 
om eftermiddagen), nyt pædagogisk 
læringscenter og flytning af musik til 

større og bedre lokaler i det gamle bib-
liotek. Vi skal desuden have flere toi-
letter og udsugning i hjemkundskabs-
lokalet. 
Det bliver en lang proces, hvor vi ikke 
kan undgå at føle, at vi driver skole på 
en byggeplads. Vi ved dog fra andre 
skoler, at der gøres mest muligt for at 
mindske generne, og elevernes sikker-
hed har højeste prioritet. Når der fore-
ligger tegninger, vil vi give elever og 
forældre mulighed for at se, hvad der 
skal komme ud af alt besværet. 
I juleferien har vi fået renoveret  klas-
selokale 003, som bl.a. trængte til at 
blive malet, og der er opstillet 65 nye 
cykelstativer primært til eleverne i 
Ungdomshuset.  
Hele cykelparkeringsproblematikken 
skal også være en del af byggeprojek-
tet, og vi skal have fundet en fornuftig 
løsning for de yngste elevers cykelpar-
kering. 
 
Århus Kommunes Børn og Unge 
–politik 
5. november 2008 vedtog Århus Byråd 
en børn og unge-politik, som er Århus 
Kommunes værdigrundlag for alle ind-
satser, tilbud og fællesskaber for børn, 
unge og familier i kommunen. 
Visionen som politikken bygger på er: 

• Glade, sunde børn og unge 

med selvværd 
• Personligt robuste, livsdueli-

ge og kreative børn og unge, 
som har et højt fagligt niveau 
og er rustede til at møde 
fremtidens udfordringer 

• Børn og unge, der oplever 
medborgerskab og bruger det 

• Børn og unge, der deltager 
og inkluderer hinanden i fæl-
lesskaber 

Politikken er det værdigrundlag, som 
vi som medarbejdere, ledelse og sko-
lebestyrelse skal leve op til, og det 
skal afspejles i børnenes liv i skolen 
og SFO, og i vores daglige omgang 
med børn, unge og forældre. 
Politikken kan i sin helhed ses på År-
hus Kommunes hjemmeside. 
 
Glemte sager 
Det er utroligt, hvad vi har liggende 
af glemt tøj, værdigenstande, cykel-
hjelme mv. Man kan på skolens kon-
tor få udleveret en nøgle til vores 
”glemmerum”, som er et depot i kæl-
deren. Hver den første i måneden 
tømmes dette rum, og tingene gem-
mes derefter tre måneder i sorte sæk-
ke, inden det afleveres på hittegods-
kontoret.  

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 

 
Telefon: 87139640 

Kontortid: 12.15 - 13.15 

Skoleleder 
Bodil Skytt Hvid 
bohv@aarhus.dk 
Adm. leder 
Gitte Kristensen  
gbo@aarhus.dk 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aarhus.dk 
SFO leder 

Kirsten Villadsen 
kiv@aarhus.dk 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
Ungdomsskolen  
Værestedet Flash 
Skolebestyrelsen 
Erling Sørensen 
Telefon: 86295140 
erso@mail.tele.dk 

Mårslet Skoles Venner 
Steen Bille 
Telefon: 86298115 
bille1113@hotmail.com 
Redaktion af 
Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@youmail.dk 
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Lige meget hvad man kan mene om 
uddelinger af forskellige hæderspriser 
og ærespokaler, så er det en stor ære 
at få en sådan tildelt - bestemt.  
Det ved jeg - for jeg fik Mårsletprisen 
2008. 
 
Mårslet Aktivpokal blev i 1982 ind-
stiftet, på initiativ af den daværende 
sparekassebestyrer Peter Hjort i SDS 
Mårslet. Den sparekasse, der gennem 
årene har skiftet navn flere gange. Vi 
kender den alle sammen i dag som 
Nordea Bank. 
Ideen med en lokalpris, kom egentlig 
fra Tranbjerg. Peter Hjort kom så vidt 
jeg husker det, fra denne SDS-filial. 
  
Mårslet Aktivpris skulle tildeles en 
stadig aktiv, ulønnet person i lokal-
samfundet, der efter priskomiteens 
mening havde gjort sig fortjent. En 
vandrepokal, der hvert år skulle udde-
les ved en given lejlighed, (ikke 
kun pinselørdag, som det nu er ble-
vet) til Arktivprisen hørte også et 
kontant beløb. 
Dengang i 1982 var jeg formand for 
Borgerhuset, da Peter Hjort trak mig 
til side, og forelagde ideen. Poul Nør-
lem, der var menighedsrådsformand, 
Peter Hjort og jeg var den første pris-
komite. Der var en mere, men jeg kan 
ikke huske, hvem den sidste var. 

Det var vor opgave at finde en person 
i Mårslet, der stadig var aktiv, frivil-
lig og ulønnet, og som vi mente hav-
de gjort sig fortjent til et klap på skul-
deren. 
Det første navn, der er indgraveret på 
pokalen (som for øvrigt er et 20 cm 
højt tindrikkekrus), er Ellen Nørlem, 
der dengang i 1982 fik Aktivprisen  
for sit arbejde for byens seniorklub. 
Poul Nørlem, der sad med ved bordet, 
erklærede sig med god grund inhabil 
ved dette valg. 
Året efter i 1983 gik sparekassens 
Aktivpris til John Quvang Knudsen, 
der dengang sad som formand for 
Mårslet fællesråd. Han var også med 
til at få etableret nogle børnehaver her 
i Mårslet. 
På pokalen for 1984 er indgraveret 
Hans Møller. Han fik lokalsamfun-
dets anerkendelse for sine lokalhisto-
riske skriverier i utallige hæfter. Hæf-
ter som vi alle læner os op af, hvis vi 
er i tvivl om hvad der er 
hent i lokalhistorien. 
I 1985 fik Finn Boye Hansen pokalen, 
for sit arbejde med at trække kendte 
musikkunstnere til Mårslet. Hans  
'MÅRSIK' har sendt mange penge i 
TMG´s og andres ungdomsorganisati-
oners pengekasser. 
Det blev de grønne spejdere i Mårslet, 
der fik pokalen i 1986. Karen Bacher 

(Strandgaard) fik den for sit arbejde 
med spejderne, og for sit arrangement 
i byens ungdomsklub.  
Årets efter i 1987 gik pokal og check 
til Erik Kjær Nielsen, for det arbejde 
han lagde i det dengang gule  Mår-
sletblad. Erik Kjær Nielsen var typo-
graf - og netop hans medvirken gav et 
vældigt skub i moderniseringen af 
bladet. 
Edvard Borgbjerg, der var medlem af 
menighedsrådet i 1988, fik pokalen 
for sit job som leder og inspirator for 
opførelsen af Mårslet Sognehus. Po-
kalen blev overrakt af Birtha Rasmus-
sen, der dengang var bestyrer i spare-
kassen SDS. 
Året efter i 1989 blev den givet til 
Testrup. Frank Olesen fik den for sit 
arbejde med Mårslet Frimærke & 
Møntklub, og måske også for Testrup 
By - og Markorkester.  
 
Da Frank Olesen i 89 havde fået po-
kalen, gik der også dengang "panik" i 
finanssektoren, så Mårsletaktiv- 
prisen blev sparet væk under diverse 
prikkerunder og i besparelsesfeber. 
Både i Tranbjerg og i Mårslet  
blev disse hæderspriser inddraget. 
 
Den nu genopstandne Mårsletpris  
blev genindført her i Mårslet efter lidt 
pres fra en af grupperne i Væreby / 

Om Mårsletprisen… 

John Quvang Knudsen 1983 Edvard Borgbjerg 1988 Erik Kjær Nielsen 1987 



 MÅRSLET-bladet  FEBRUAR 2009 13 

 

Leveby - projektet, der i år 2000 blev 
afviklet i vort område. Sparekassen 
SDS var i mellemtiden blevet til en 
bank, og hed nu Unibank. 
Man lavede lidt om på fundatsens ord-
lyd, så det ikke længere var nødven-
dig at være aktiv - men alligevel gik 
pokal og check til Fællesrådformand 
Finn Smerup i år 2000. Han var sær-
deles aktiv i den periode. Som for-
mand for fællesrådet og som medstif-
ter af foreningen "Mårslet…fra være-
by til leveby", var han næsten 
selvskreven. 
Året efter i 2001 var det Ivan Dybvad, 
der pinselørdag i regnvejr fik Mårslet-
prisen for hans mangeårige arbejde 
som formand for idrætsforeningen 

TMG, og for medlemsskabet af styre-
gruppen Væreby/Leveby. 
Det var så naturen i Mårslet der i 
2002 fik Mårsletprisen. Else Marie 
Hulemose blev årets mårsletter 
for sit arbejde for miljøet og for na-
turpatruljerne, der resulterede i udgi-
velse af hæftet "Naturen… hos 
os i Mårslet". 
I 2003 fik Birthe Jørgensen overrakt 
Mårsletprisen på butikstorvet pinse-
lørdag. Hun fik byens anerkendelse 
for sit store arbejde med at redigere 
byens website, Mårslets hjemmeside, 
der efterhånden udgør en væsentlig 
del af informationen i 8320. 
Så i 2004 fik Kim Rasmussen fra  
"TMG Fodbolden venner", tildelt by-
ens hæderspokal for det store arbejde 
han har lagt i TMGs fodboldafdeling, 
og for sin deltagelse i arbejdet om-
kring byfesten i Mårslet.  
Helt fortjent gik hædersprisen i 2005, 
med pokal og det hele, til Hanne Torp 
Jensen, for sin kæmpeindsats på Lo-
kalcenter Kildevang, en helt fortjent 
anerkendelse for arbejdet med de æl-
dre, trods et vaklende helbred fører 
hun an på Kildevang, og gør det for-
sat. 
Det blev så Mårsletbladets tur i 2006. 
Hanne Salling Jensen og Poul Erik 
Jensen  fik byen skulderklap for deres 
arbejde med Mårsletbladet. Både re-
daktion og teknik foregår i deres hjem 

på Kratleddet 5. Et job der bare bliver 
ved og ved - 10 gange hvert år. 
Året efter i 2007  fik Ellen Albæk så 
endelig pokalen for sit arbejde med de 
mindste spejdere. Et arbejde hun har 
udført i mere end 20 år. Mange af 
byens unge mennesker har været un-
der hendes beskyttende vinger  fra de 
var helt små. 
…..og så i 2008 blev det undertegne-
de Kaj Christensen, der blev hevet 
frem i rampelyset for mit arbejde 
i Juletræslauget, for trafikkampagne-
ne, byfesten i august og 1½mm sti-
plet. 
 
Pokalen står her ved siden af mig, 
medens jeg skriver. Jeg er meget tak-
nemmelig , men mange andre end lige 
netop mig kunne med lige så stor ret  
havde fået pokalen for 2008. 
Til foråret skal Ellen Albæk og jeg, 
sammen med filialstyrer Erik Dam-
gård finde frem til en fortjent modta-
ger af Mårsletprisen 2009. 
Valget kan blive let eller svært. Man-
ge i byen har i min øjne  gjort sig for-
tjent til et klap på skulderen, som 
Mårsletprisen nu er. Jeg kunne nævne 
adskillige - men når jeg nu sidder i 
den lille udvalgskomite, må jeg nok 
afholde mig fra forslag. 
 

Kaj Christensen 

Else Marie Hulemose 2002 
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Når der sker noget godt 
… skal man huske at bemærke det.     
- Og det er dog en fornøjelse at følge 
anlæggelsen af en ny P-plads ved Vil-
helmsborg, så lad dette være stilfær-
digt glædesudbrud. Der har ved de 
store stævner ofte været meget lidt 
farbart mellem Mårslet og Beder af 
Bedervej på grund af henkastede biler 
i begge sider af vejen, især mellem 

jernbaneoverskæringen og alleen. 
Med den volumen den nye P-plads ser 
ud til at få, burde det problem være 
løst - og tak for det! 
 
Man kan foruden forrestille sig, at 
Odderbanen får øget betydning også 
for Mårslet, når den kommer til at 
indgå i letbanen. Mede de nye kvarte-

rer i den sydlige ende af byen bliver 
trindbrættet ved Vilhelmsborg i den 
forbindelse ganske interessant som på
– og afstigningssted, når man så tæt 
på kan få parkeringsplads til sin bil. 
Stationen i Mårslet levner jo ikke me-
get parkeringsplads til pendlere. 
 

Ole Hansen 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  februar 2009 

    At være forældre er en stor glæde; 
men det er også et stort ansvar. Når 
det går godt er alt fint, går det mindre 
godt kommer skyldfølelsen og fru-
strationerne. Så bliver det svært at 
være forældre. Nogle gange er relatio-
nen mellem forældre og børn for tæt. 
Andre gange er afstanden for stor. 
Spørgsmålet om hvad man skal tage 
ansvar for som forældre, og hvad man 
ikke skal tage ansvar for kan være 
vanskelig at udrede – især når børne-
ne er blevet store. 
   Vi ved alle godt, at forældre har stor 
indflydelse på deres børns liv - på 
godt og ondt. 
   På ondt, - for forældre kan ødelæg-
ge deres børns liv på et utal af måder: 
de kan lave stramme regler for børne-
nes liv, så børnene bliver kuede. Eller 
de kan omvendt være for slappe og 
konturløse, så børnene bliver forvirre-
de og grænsesøgende. De kan have 
høje ambitioner og gøre børnene usik-
re og få dem til at føle at de aldrig slår 
til. Eller de kan have for få ambitio-
ner, så børnene bliver svigtet i deres 
længsel efter at udfolde sig. Og så er 
der jo det helt ekstreme, når forældre 
slår, misbruger eller udnytter deres 
børn. Alle variationer af svigt og ne-
gativ magt findes, og børnene vantri-
ves, bliver svage, usikre, mismodige 
og destruktive. 
   Men forældres magt over deres børn 
er jo også ofte på godt. Forældrene 
knokler samvittighedsfuldt og kærligt 
for at give deres børn den bedste 
barndom som overhovedet muligt. De 
vogter, vækker, støtter, styrker og 
trøster alt det de har lært. Og børnene 
vokser op og udvikler sig positivt, får 
gode uddannelser og kan klare sig 
selv. De bliver stærke og sunde og 
livsduelige mennesker. 
   Så jo vi er i høj grad et produkt af 
vort ophav, af vore forældre og alt 
hvad de er, både rent genetisk, men 

også holdningsmæssigt og værdimæs-
sigt. Derfor er det ikke noget at sige 
til, at nybagte forældre udover at 
drukne i den store glæde også bæver 
ved tanken om det enorme ansvar, de 
har fået i hænderne. 
   Det kunne se ud som om at gode 
forældre får gode og velfungerende 
børn, og dårlige forældre får dys-
funktionelle børn. Men lad mig un-
derstrege og slå fast med syvtommer-
søm: så enkelt er det bare ikke! 
 

Forældres magtesløshed 
   Alle forældre kommer til at opleve 
magtesløshed. Det kan ske på mange 
måder. Vores barn udvikler en fysisk 
sygdom, som vi ikke har magt over, 
eller vores barn får en psykisk lidel-
sen, vi ikke havde kunnet forudse, 
eller vores barn kommer hjem en dag 
og har gjort noget som vi synes er 
moralsk forkasteligt, og vi forfærdes 
og skammer os.  
   Man kan opleve at ens barn pludse-
lig bliver som en fremmed for en. 
Barnet bliver en person, som man 
ikke kan nå, ikke kan forstå. Barnet 
gør ting, man ikke kan acceptere, og 
som i den grad afviger fra de normer, 
man selv har, og som man troede, 
man havde opdraget barnet til at føl-
ge. Men man kan intet gøre. 
 

Barnets behov for selvstændig- 
gørelse 
  

   Jeg, Hanne Davidsen, er præstedat-
ter, og min far sagde altid, at præsten 
bor i et glashus, så hvad jeg gjorde 
ville falde tilbage på ham.  
   Så var jeg artig og sød, og det gik 
godt, så var det jo helt fint, og han 
kunne være glad og stolt, men gik det 
mindre godt og jeg skejede ud, så fik 
han det dårligt.  
   Det var især i puberteten, at det føl-
tes som et snærende bånd. Det er et 
åg at leve under, når der er alt for kort 

afstand mellem barnets handlinger og 
forældrenes velbefindende. Også når 
den korte afstand er begrundet i om-
sorg og kærlighed.  
   Velmenende og omsorgsfuldt siger 
forældre til deres barn: ”Bare du er 
lykkelig, så er jeg glad!” Men tænker 
vi efter, er det faktisk en enorm byrde 
at lægge på barnets skuldre. 
 

Grænser for forældres ansvar 
   Omvendt er det også helt uaccepta-
belt, at forældre skal stilles til ansvar 
for deres børns handlinger.  
   Tænk på den politiske snak om, at 
forældre skal straffes økonomisk for 
det, som deres børn gør. Vel har for-
ældre som sagt stor magt over deres 
børn, men ingen har da den totale 
magt over sine børn – heldigvis da! 
   Derfor kan det jo heller ikke ude-
lukkende være forældrenes ansvar, 
hvordan det går deres børn.  
   Vi er heldigvis frie mennesker. Ikke 
kun bundne eller beskyttede af andres 
magt. Vi er også os selv. At skamme 
forældre ud for de ulykker deres børn 
forårsager, kan derfor være groft 
krænkende. 
 

Dåben som ansvarsaflastning 
   Det kan være svært at håndtere ba-
lancen mellem ansvaret på den ene 
side og magtesløsheden på den anden 
side. Og det kan aldrig blive en balan-
ce, der én gang for alle kan oprettes 
og bestå. Den skal hele tiden etableres 
og justeres.  
   Men i kirken har vi et ritual, der 
tager hånd om den balance, og det er 
dåben. Dåben er det sted, hvor foræl-
dre både står ved deres ansvar for bar-
net og erkender deres magtesløshed. 
Forældrene kommer med deres glæde 
og deres ængstelse og i dåben mødes 
de af en tredjepart. Her kommer Gud 
til, og de får hans tilsagn om, at de 
ikke er alene om at bære barnet og 
dermed byrden og bekymringerne.   

Forældre og børn – en svær balance 
Af sognepræst Hanne Davidsen 
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KIRKETIDER I FEBRUAR 
 

 

SØNDAG d. 1. feb. kl. 17:00 
Romantisk lysgudstjeneste 
(Ingemann og Weyse) 
HANNE DAVIDSEN. 
 
SØNDAG d. 8. feb. kl. 10:00 
Søndag septuagesima 
Matt 20,1-16 
HANNE DAVIDSEN    
 
SØNDAG d. 15. feb. kl. 11:30 
Søndag seksagesima 
Mark 4,1-20 
JETTE R. CHRISTIANSEN. 
 
SØNDAG d. 22. feb. kl. 10:00 
Fastelavns søndag 
Matt 3,13-17 
HANNE DAVIDSEN 
Efter gudstjenesten er alle velkomne 
til kirkekaffe og tøndeslagning i  
Sognehus og præstegård. 
 
 

Kirketider i marts: 
Søndag d.  1.   kl. 10:00 HD 
Søndag d.  8. kl. 10:00              HD 
Søndag d. 15.  kl.   9:00 NN  

Søndag d. 22.                     kl. 10:00 HD 
Søndag d. 29. kl. 11:30 JRC 

FASTELAVN ER MIT NAVN… 
 

Søndag den 22. februar kl.10:00  
 

holder vi fastelavnsgudstjeneste i 
Mårslet kirke.  
   Her vil kirken være pyntet op til 
fest og vi håber at se rigtig mange 
udklædte børn. 
   Efter gudstjenesten er der tøndes-
lagning for alle børn udenfor Sogne-
huset og i præstegårdshaven. 
   Når alle kattekonger og kattedron-
ninger er fundet, går vi i Sognehuset, 
hvor der er fastelavnsboller, kaffe, te 
og saftevand til både børn og voksne.  
   Medens de voksne nyder en ekstra 
kop kaffe/te, er der sjove fastelavns-
lege og konkurrencer for børnene. 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

Tirsdag d. 17. februar kl. 18:30 - 22  
   Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen.  

   Se det nye menighedsråd med navne 
og billeder på kirkens hjemmeside: 

http://maarslet-kirke.dk  (MR) 

KILDEVANG 
 

Onsdag den 4. februar  kl. 14:30  
afholdes der gudstjeneste i daglig-
stuen. Vi begynder som sædvanlig 
med en kop kaffe og lidt hygge-
snak fra kl. 14. Prædikant er sog-
nepræst  Hanne Davidsen. 

MANDAGSCAFÉEN 
 

Mandag den 9. februar kl. 9:30 
 

Cafeen i Sognehuset er åben fra kl. 
9:30 til 11 med frisklavet kaffe, the 
og rundstykker.  Kom og få en hyg-
gelig snak i samvær med andre fra 
Mårslet! 

HYGGEKLUBBEN 
”Bondeliv og flik-flak” 

 

Torsdag den 12. februar kl. 14:00 
får vi besøg i Sognehuset af Aage på 
Haldgården alias Aage Christensen, 
Harlev, som siger om sit foredrag:  
“Ligesom min far lider jeg af et posi-
tivt livssyn - altså en familiesvaghed. 
Fra barnsben har jeg altid haft en 
livlig fantasi, der let kommer ud af 
kontrol. Jeg omtaler mit liv indenfor 
landbrug, gymnastik, politik, kirketje-
neste, rotary-arbejde, vinterbadning 
samt omtale af gårdens to eneste 
mandfolk - tyren og mig!” 

KIRKEBIL 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer kan æl-
dre og dårligt gående bestille gratis 
transport. Henvendelse til kirketjener 
Lis Nissen senest fredag kl. 8:30 på 
tlf.nr. 8629 8190. 

TILBAGE EFTER ORLOV 
 

Sognepræst Jette Rosenberg Christi-
ansen er pr. 1. februar igen tilbage 
efter endt barselsorlov.  
Adresse, telefon og mail er uændret: 

Tiset præstegård,  
Gl. Horsensvej 77,  

8355 Solbjerg.  
 

Tlf.: 8692 7330 
mail: jrc@maarslet-kirke.dk 

FORÅRETS STUDIEDAGE OM 
JESUSSKIKKELSEN  

 

I rækken af forårets 4 studiedage er 
vi nået til nr. 2 og 3. Næste gang er 

lørdag den 21. februar kl. 9:30  
i Tranbjerg Sognegård. 
Lektor Peter Lodberg vil her i sit 
foredrag belyse forskelle og ligheder 
mellem kristendom og islam ud fra 
opfattelsen af Jesus. 
 

Lørdag den 28. februar kl. 9:30  
er det i Tiset præstegård, Gl. Hor-
sensvej 77. Cand. teol., fortæller og 
foredragsholder Doris Ottesen, har 
kaldt sit foredrag: Jesusfortolkninger 
i moderne litteratur. 
 

Der serveres en kop kaffe eller the 
og et rundstykke. 
 

Pris pr. foredrag: 25 kr. 

    
Barnet hører også til hos Gud, barnet 
har en himmelsk fader, som vil ledsa-
ge det gennem livet. En voldsom byr-
de bliver hermed taget af forældrenes 
skuldre. Dåben er ikke ansvarsfor-
flygtigelse, men en ansvarsaflastning. 
   Altså, når vi kommer til dåben med 
vore børn, så erkender og indrømmer 
vi vor magtesløshed, vi påtager os 
ydmyghed og sagtmodighed, for vi 
indser, at vi hverken kan eller skal 
styre og kontrollere vore børn.  
  Vi lægger vort eget liv og vort barns 
liv i Guds hånd. Vi forstår, at barnet 
ikke er vores alene, men også Guds. 
 
 
 
Forlægget til ovenstående tekst er en 
prædiken holdt i Kerteminde Kirke af 
sognepræst Kirsten Jørgensen 2008   

LYSGUDSTJENESTE  
med B.S. Ingemann. 

 

  søndag den 1. februar kl. 17:00. 
fejrer vi en stille lysgudstjeneste. 
  

  Gudstjenesten sætter fokus på B.S. 
Ingemanns salmer og Weyses melodi-
er. Ingemann har skrevet mange vid-
underlige morgen - og aftensalmer om 
lys. Mange af dem er sat i musik af 
Weyse.  
   Gudstjenesten indeholder foruden 
musik og sang også lystænding, prædi-
ken og bøn i skumringstimen. 
   Kirkens kor medvirker 
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Vær med i kampen for en  
verden uden sult. 

 
 Den 1. marts 2009 går Mårslet igen i 
aktion med indsamlere på gaderne for 
at hjælpe verdens fattigste i kampen 
mod sult. 
 

 1. marts er det 11. gang, vi her i Mår-
slet sender frivillige indsamlere på ga-
den ved den årlige sogneindsamling.  
 
   Som det har været tilfældet de tidli-
gere år finder den store landsdækkende 
sogneindsamling sted søndag den 1. 
marts i et par timer omkring middags-
tid. Det sker i en tid, hvor verdens fat-
tigste presses hårdt af stigende fødeva-
repriser. 
 
   Bekæmpelse af sult har været en ker-
nesag for Folkekirkens Nødhjælp i 
næsten 100 år. Derfor har Sogneind-
samling 2009 fokus på sult. 
 
   Daglig, udmarvende sult er en livs-

betingelse for 850 millioner mennesker 
kloden over.  
   Sulten påvirker mennesker fysisk, 
mentalt og åndeligt.  
   Sulten gør det umuligt at leve et ak-
tivt liv. Et underernæret barn kan hver-
ken lege eller lære. Er barnet underer-
næret gennem længere tid, tager både 
hjernen og immunforsvaret skade. 
”Vi ønsker en verden uden sult. Derfor 
sender vi indsamlere på gaden den 1. 
marts,” siger indsamlingsleder og ko-
ordinator i Mårslet, Knud Lunderskov. 
”Sidste år nåede vi ud til de fleste hus-
stande i Mårslet og indsamlingen slog 
alle rekorder. De 83 indsamlere ind-
samlede på godt to timer 33.700 kr. I 
år håber vi at give endnu flere menne-
sker mulighed for at gøre verden til et 
lidt bedre sted.”  
 

Bliv indsamler! 
   Vær med i kampen for en verden 
uden sult!  
   Meld dig allerede nu som indsamler 

den 1. marts hos koordinator i Mårslet 
Knud Lunderskov på tlf. 8629 0629 
eller mail: lunderskov@mail.tele.dk 
 

   Lidt tidligere ude i år.   

   Indsamlingen sættes i gang allerede 
kl. 10:00 i Sognehuset, og ved hjem-
komsten bydes der på  en kop velsma-
gende varm suppe. 
 
 

 

Folkekirkens  Nødhjælp  arrangerer  
Sogneindsamling den 1. marts 2009. 

Knud Lunderskov,  
koordinator i Mårslet.  

Foto: Jørgen Lauritsen 

       

   Vi kan i februar se frem til en for-
rygende, svingende og glad aften 
hvor Tina Buchholtz, sammen med 
årets konfirmander giver en skøn ryt-
misk gospelkoncert. 
  
   Ved redaktionens slutning var dato 
og tidspunkt endnu ikke fastlagt, men 
så snart de foreligger, vil det blive 
bekendtgjort på Mårslet Kirkes hjem-
meside: http://maarslet-kirke.dk 
 
 

   Koncerten finder sted i Mårslet Kir-
ke, der i aftenens anledning vil være 
oplyst af levende lys, for at give en 
hyggelig stemning i den mørke febru-
armåned. 
 

   Tina Buchholtz har øvet med kon-
firmanderne om eftermiddagen i en 
gospelworkshop, og om aftenen vil 

de så præsentere, hvad de har lært.   

    

   Men der vil også blive lagt op til 

mange fællessange, og så er vi ret 
sikre på, at Tina Buchholtz også gi-
ver et par smukke gospelsoloer. 
  
   Programmet bliver en blanding af 
gamle kendte gospelsange og sange, 
hun selv har skrevet. 
 

   Vi glæder os til en musikalsk aften, 
der forkynder evangeliet på en ander-
ledes ny og rigtig glad måde. 
 

    Alle generationer er velkomne. 
Der er ingen aldersbegrænsninger. 
Bare man kan lide rytmisk sang og 
musik. 
 

    Det er en åben koncert for alle i 
Mårslet og omegn. 

 

   Fri entré 
 

   Hanne Davidsen 

Tina Buchholtz 
Privatfoto 

Gospelworkshop og koncert 
Invitation til alle konfirmander, deres forældre og andre interesserede.                                                    
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Salmesang for babyer 
- et nyt tilbud for babyer og deres forældre 

   Babyer er fra fødslen musikalske og 
kan godt lide musikalske oplevelser 
samt vellyd. Både børn og forældre 
har stor glæde af den fælles oplevelse, 
når mor eller far synger for det. Det 
virker beroligende på den lille at høre 
forældrenes stemme. 

 
   Samtidigt er det en kendt sag, at 
musik skaber glæde, og selv babyer 
lærer efter kort tid at genkende salmer 
og sange, der bliver sunget igen og 
igen. Melodierne bliver lagret i hu-
kommelsen, så barnet husker dem.  
   Med tiden, når barnet er stort nok, 
vil det selv synge med som det mest 
naturlige i hele verden. Man kan sige, 
at sangen i bogstaveligste forstand 
kommer ind med modermælken. 
   

   At synge i kirkerummet er noget 
helt særligt pga. den fantastiske stor-
hed og akustik sammenholdt med 
rummets stilhed. På en måde forsvin-
der travlhed og støj indenfor de tykke 

beskyttende mure. Alt dette er med til 
at stimulere babyens sanser og den 
lille oplever en masse. Samtidigt gi-
ver det også far/mor mulighed for en 
oplevelse udenfor hjemmets 4 vægge, 
- en sjælden fredelig stund med tanker 
på andet end den endeløse vasketøjs-
bunke, bleskift, dårlig søvn, og hvad 
der ellers fylder meget, når man har 
orlov! 
 
   Som forældre vil man altid gerne 
det bedste for sine børn, og man øn-
sker at give dem en god start på tilvæ-
relsen. Ikke alle føler sig lige godt 
rustet til at synge sammen med sit 
barn. Mange har ikke sunget siden, de 
selv var børn, så stemmen er måske 
blevet lidt rusten, sangene og salmer-
ne er glemt eller ikke blevet rigtig 
lært. Samtidigt kan det også være rart, 
at have nogle andre at synge sammen 
med og få sunget og lært nogle salmer 
og sange, som man bagefter selv kan 
synge derhjemme. 
 

  
   Flere kirker i Århus og omegn har 
gennem de sidste år tilbudt babysal-
mesang med stor succes.  
 
   Derfor tilbyder vi som noget nyt 
ved Mårslet Kirke babysalmesang 
fra uge 8 og hver onsdag mellem kl. 
10:00 og 12:00 frem til påske.  
   Tilbuddet gælder babyer fra 0 - 10 
måneder sammen med deres mor 
og/eller far og er gratis. Det kræver 

ingen forudsætninger at deltage. 
”Hver fugl synger med sit næb”, så 
husk at for dit barn er din stemme den 
mest fantastiske. 
 
 Babysalmesangen starter i kirken, 
hvor vi synger salmer og sange. Ind 
imellem danser vi lidt med barnet på 
armen eller lader den lilles sanser 
skærpes af lyden fra en fløjte, et klok-
kespil eller andet.  
 

   Efter 30 - 40 min. er børnene mætte 
af oplevelser, og vi går over i Sogne-
huset, hvor vi holder mor/far/barn 
café. Her er der mulighed for, at få en 
kop kaffe/te samt lære nogle af de 
andre forældre/børn at kende.  
  
Jeg glæder mig til at se babyer med 
forældre i Mårslet kirke 
  

onsdag den 18. februar kl. 10:00  
 
Med musikalske hilsener 
 

 Mette Bugge,  
sognemedhjælper. 

 

mb@maarslet-kirke.dk  
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ADRESSER 
 

 SOGNEPRÆST 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 hd@maarslet-kirke.dk 
 Træffes bedst tirsdag, onsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 torsdag  kl. 16:00 - 17:00 
 Mandag er fridag. 
 

 SOGNEPRÆST 
 Jette Rosenberg Christiansen  (JRC) 
 Tiset Præstegård 
 Tlf. 8692 7330 
 Mandag er fridag 
 

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

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

 PRÆSTESEKRETÆR 
 Henny Margrethe Bauning (HMB) 
  Tlf. 8629 0649 
 hmb@maarslet-kirke.dk 
 træffes normalt på kirkekontoret i  
 Sognehuset, Obstrupvej 4 A,   
 tirsdag og onsdag  kl. 9 - 13.  
 Tlf. 8629 3440   
 maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk 
 ellers henvises til sognepræsten på 
 tlf.  8629 0234  
 

 SOGNEMEDHJÆLPER 
 Mette Bugge (MB) 
 Tlf. 2216 6792 
 mb@maarslet-kirke.dk 
 

 KIRKETJENER  
 Lis Nissen (LN), træffes tirsdag til 
 fredag  kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset, 
 Obstrupvej 4 A 
 Tlf. 8629 8190 
 ln@maarslet-kirke.dk   

 KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
 Ved Kirken 1 
 Tlf. 8629 4841 
 Inga Michels, graver (IM) 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
 på kirkegården. 
 im@maarslet-kirke.dk 
 
se evt. maarslet-kirke.dk (kontakt) 

BØRNEKLUBBERNE 
 

Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 
år. Vi mødes i Sognehuset 

hver mandag kl. 16:15- 17:30.  
Vil du vide mere om Mariehønen så 
kontakt: 

Jette Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 eller 

Susanne Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 

 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklasse  
til og med 3. klasse. Børnene synger, 
hører en fortælling fra bibelen, leger 
og deltager i mange forskellige akti-
viteter.  
De mødes i Sognehuset   mandag fra 
kl. 16:15 - 17:30.  

Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  

Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 

Jørgen Knudsen,  
tlf. 8629 1097 

 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
Klubben mødes i Sognehuset hver  
mandag fra kl. 19:00 - 20:30. 
Program kan fås i Sognehuset.  

Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen,  

tlf. 8628 9965 
René Lunderskov,  

tlf. 8621 2186 

INDRE MISSION 
 

Onsdag den 18. februar kl. 19.30 
med missionær Henri Alex Jensen, 
Silkeborg. Emnet er ”Jesu genkomst”. 
  

Talen om Jesu genkomst, fylder en del 
i Det nye Testamente og Jesus taler 
også om tegnene, der skal gå forud, 
som veer over den gravide, der bliver 
voldsommere og hyppigere hen mod 
forløsningen.   
   Vi skal også se en lille smule,  på de 
særlige tegn, der skal gå forud og som 
3 af evangelisterne samt Paulus, taler 
om. 
   Henri Alex Jensen (58), gift og far til 
fire. Han har været missionær 5 for-
skellige steder i Jylland siden 1972. 
   Henri Alex Jensen har siddet i Indre 
Missions Hovedbestyrelse i det meste 
af 20 år og tjenesteområdet er nu Sil-
keborg og omegn, og herudover 
har han mødevirksomhed over det me-
ste af Jylland. 

SOGNEHUSET I FEBRUAR 
 

Mandag d. 9. februar kl. 9:30 
Mandagscafé 
 

Torsdag den 12. februar kl. 14:00 
Hyggeklubben  

 

Søndag d. 15. februar kl. ca. 12:30 
Kirkekaffe efter gudstjenesten. 
 

Tirsdag d. 17. februar kl. 18:30 
Menighedsrådsmøde 
 

Onsdag d. 18. februar  
kl. 11:00: Babysalmesang 
kl. 19:30: Indre Mission2 

 

Søndag d. 22. februar kl. ca. 11:00 
Fastelavnsfest efter gudstjenesten 

 
 
 
 
 

 

Hver mandag 
Mariehønen  kl. 16:15 - 17:30 
Lærkereden   kl. 16:15 - 17:30 
Ørnereden   kl. 19:00 - 20:30 
 

Hver tirsdag 
Konfirmander og minikonfirm. 
hhv. kl. 8 - 9:30 og  kl. 14:30 - 16 
Hver onsdag 
Konfirmander og minikonfirm. 
hhv. kl. 8 - 9:30 og  kl. 13 - 14:30 
kl. 11: Babysalmesang (uge 8 - 15) 
Hver torsdag 
Konfirmander kl. 8:00 - 9:30 
Hver  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole 
Se hjemmesiden for evt. ændringer: 

maarslet-kirke.dk (Kalender) 

 

På Mårslet Kirkes hjemmeside, med 
over 10.000 besøgende i 2008, kan 
der findes svar på mange kirkeligt 
relaterede spørgsmål. Alene billedar-
kivet med over 500 billeder er et stu-
dium værd. Klik ind på  

maarslet-kirke.dk 
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Tidsplan for Mårslet MultiHal 
 

 
2008  Økonomisk indsamling, udsendelse af prospekt og ansøgning om 

støtte til Århus Kommune 
 
2009  Fondsansøgninger, fortsat indsamling og arkitektkonkurrence 
 
2010  Byggestart 
 
2011  20.11 indvielse 

Kontakt til Mårslet MultiHal 
 
Vil du vide mere om Mårslet Multiha, 
kan du klikke dig ind på: 
 
 www.MultiHal.nu  
 
eller kontakte: 
 
Kurt Kirkedal via kurt@kirkedal.dk 
 
Steen Bille via 
bille1113@hotmail.com 

Mårslet Multihal har rundet den første 
halve million kroner i kassen. Helt 
nøjagtigt 579.000 kroner, et beløb der 
danner afsæt for projektets næste ind-
samlingsfase. 
I marts og april følger projektgruppen 
op på november-boden i Brugsen, der 
gav mange gode samtaler om hallen 
med folk i byen. 
Hvor projektgruppen i første omgang 
satte fokus på fradragsberettigede 
bidrag, vil næste fase fortælle om mu-
ligheden for at lave en løbende indbe-
taling via PBS af små som større må-
nedlige beløb 
Selv mindre, månedlige indbetalinger, 

der ikke mærkes i husstandens hver-
dag, kan tilføre multihallen vigtige 
midler. Men mere om det i næste 
nummer af Mårslet Bladet. 
Desværre fik projektgruppen ikke 
bevilget de 4,7 millioner kroner, som 
den i december havde søgt hos Århus 
Kommune. Afslaget kom ikke uven-
tet, da Sport & Fritid kun havde i alt 
tre millioner at dele ud af. Heraf var 
et millionbeløb reserveret den kom-
mende idrætshal i Lyseng. 
Frem mod næste ansøgningsfrist til 
efteråret vil projektgruppen arbejde 
på at dokumentere behovet for en 
multihal i Mårslet endnu grundigere 

og sparre i højere grad med Idræts-
samvirket. 
En tredje og måske vigtigst af alt er 
den fortsatte indsats for at skaffe to-
tre millioner kroner blandt byens bor-
gere og fra så mange husstande som 
muligt.  
Skaffer vi den støtte i år, står vi meget 
stærkt over for såvel politikerne, 
Sport & Fritid samt fonde, vi vil søge 
om de resterende midler til at gøre 
multihallen til virkelighed. 
Alt det og meget andet kan du løben-
de følge via projektets hjemmeside 
www.MultiHal.nu 

(Steen Bille for styregruppen)  

Penge i multihallens kasse 
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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 Claus Holm Hørretløkken 445 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.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 

GENERALFORSAMLINGER I TMG 

    

BADMINTON  tirsdag     17. februar kl 19.30 i HalHuset 

BASKETBALL  mandag   23. februar kl 19.30 i HalHuset 

BORDTENNIS  tirsdag       3. februar kl 19.30 i HalHuset 

FODBOLD   tirsdag     24. februar kl 19.30 i HalHuset 

GYMNASTIK  mandag   23. februar kl 19.30 i HalHuset 

HÅNDBOLD  onsdag      4. februar kl 20.00 i HalHuset 

MÅRSLET CYKEL MOTION tirsdag    24. februar kl 19.30 i HalHuset 

PETANQUE  onsdag    11. februar kl 19.30 på Damgårdstoften 49 

TENNIS   tirsdag    17. februar kl 19.30 i HalHuset 

VOLLEYBALL  mandag  23. februar kl 19.00 i HalHuset 

  

HOVEDGENERALFORSAMLING Torsdag  12. marts kl 19.30 i HalHuset 
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Fodbold 

Overskriften kunne også ha´ været 
”græsset er snart grønt” og fodbolden 
ruller igen i seniorafdelingen i TMG. 
Mange aktive borgere med lyst til 
fodbold i Mårslet er måske ikke klar 
over, at der bliver spillet seriøst fod-
bold i Mårslet. Klubben er rykket op i 
serie 4 efter 2 oprykninger på 2 år. 
Oprykningen er skabt af et ungt, ta-
lentfuldt hold med potentiale til mere. 
Spillerne har en gennemsnitsalder i 
starten af tyverne og er alle Mårslet-
drenge. Flere har spillet på lidt højere 
niveau – ens for dem alle er dog, at de 
har en lyst til at spille en omgang seri-
øs og sjov fodbold. Med henvisning 
til overskriften er det dog tvivlsomt, 
om vi ser Messi fra FC Barcelona 
”trylle” på Mårslet stadion, men flere 
af klubbens unge spillere har på deres 
niveau, de samme kvaliteter og glæ-
den ved spillet. 
 
Oprykning i sigte 
Til forårssæsonen har klubben ansat 
Morten Jørgensen som cheftræner for 
TMG serie 4.  

Han har tidligere trænet klubbens 
Drenge 1 hold og været seniortræner i 
Kolt/Hasselager IF og Lyseng samt 
selv været aktiv spiller i mange år. 
Han er ansat til at fortsætte den positi-
ve udviklingen holdet har haft de se-
neste to år. Det er vigtigt, at TMG 
fortsat har fokus på seniorafdelingen, 
således 1. holdet er gearet til at mod-
tage, de mange utrolig stærke spillere 

”af egen avl”, som de kommende år, 
vil blive tilført seniorafdelingen fra 
ungdomsrækkerne. I forhold til mål-
sætningen for det kommende forår, er 
der ingen tvivl for spillerne og den 
nye træner, de jagter nemlig den 3. 
oprykning i træk. ”Holdet ligger på en 
flot 5. plads i serie 4 kun 3 point fra 
oprykningspladserne og muligheden 
for oprykning er absolut tilstede. En 
oprykning til Serie 3 kræver lidt for-
stærkning og det fornødne held. Vi 
skal nok få sammenspillet et stærkt 
hold, men mangler måske lidt erfaring 
på holdet. Jeg er bekendt med, at der 
er mange nye tilflyttere i byen, der 
har spillet fodbold i andre klubber, 
måske endda på højere niveau. Vi 
håber, at kunne tiltrække dem til 
TMG, så de kan blive ”integreret” i 
byens fodboldklub og måske hjælpe 
til endnu en oprykning. Vi træner 
trods alt kun 2 gange om ugen, plus 
kamp – så jeg håber, de kan finde ti-
den til det,” udtaler træner Morten 
Jørgensen. 

Du er velkommen 
Vi glæder os til at se nye og ”gamle” 
spillere til den kommende forårssæ-
son, og skulle nogen have lyst til at 
komme til ”prøvetræning”, så kon-
takt venligst cheftræner Morten 
Jørgensen på tlf. 24487499 el. 
mbj@terminalen.dk. Eller holdle-
der Jesper Marcussen på 28707024. 
Holdet har også tilknyttet Stig Loft 
som assistent, for at udnytte den enor-
me erfaring han har fra sin fodboldtid 
i både BMI og TMG.  
Holdet starter mandag den 16. februar 
kl. 19.00 med en let gang træning og 
efterfølgende et kort informationsmø-
de. Herefter trænes hver mandag 
og torsdag kl. 19.00 til 20.30. Selv-
om TMG har en af de bedste grusba-
ner i området – har man for at forbe-
rede opstarten valgt, at holdet i perio-
der træner på kunstgræsbanen på 
AGF´s anlæg. Læs mere på 
www.tmgfodbold.dk.  

FC Barcelona spiller på TMG stadion !!!!!! 

Serie 4 holdet efter at oprykningen til serie 4 kom i hus i sommeren 2008. Fra ven-
stre: Jakob Skjærlund, Anders Madsen, Thomas Høyer, David Voxtorp, Martin Hen-
riksen, Morten Meyer, Dennis Loft. Nederst fra venstre. Jesper Marcussen, Mathias 
Bøje, Mads Larsen, Steffen Rasmussen, Simon Henriksen, Simon Meyer og Simon 
Oksbjerre.  

Morten Jørgensen bliver ny træner for 
TMG Fodbold serie 4.  
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 Giv en             til Mårsletbladet 
 

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Håndbold 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

Håndboldtræner søges omgående 
til serie 2 Damer TMG  

Vi er et mikset hold bestående af un-
ge og ældre spillere. Vi elsker at spil-
le håndbold, kan lide at få motion, og 
sætter stor pris på det sociale.  
 
Vi stiller ikke de store krav. Har du 
blot været håndboldtræner før, eller 
har du selv spillet håndbold, vil vi 

glæde os, til at høre fra dig.   
 
Vi træner torsdag aften fra kl. 19:30 
til 21:00.  
 
Mød op til træning, eller kontakt: 
 Anette   86 29 85 12 
 Liselotte 23 62 29 15 

Eller send en mail til: 
 Liselotte.hvid@webspeed.dk 
 
Kig evt. på TMG's hjemmeside: 
 www.tmg-haandbold.dk  

Oplev U12 drengene til Sne CUP 
I dagene mellem jul og nytår var 16 
spillere og 5 ledere til Sne Cup 
i Tommerup på Fyn. 
Her havde vi alle en rigtig god tur, 
både sportslig og socialt.  
 
Turen startede søndag morgen kl.7.45 
fra Mårslethallen (meget tidligt når 
det er jul) og da dagen var forbi hav-
de både 1. holdet og 2. holdet vundet 
deres kampe så de begge kom i A-
slutspillet. 
 
Her mødte de 2 hold hinanden i den 
første kamp. Efterfølgende lykkes 
for 1. holdet at komme i finalen hvor 
vi tabte og 2. holdet blev nr. 4. 
 
 

Desværre var 2. holdet ikke spillere 
nok så Mathias Juhler og Oliver Han-
sen hjalp flot i deres kampe.  
 
Sent mandag aften kl. 21.00 kom vi 
alle godt trætte og MED mange sejre 
i tasken hjem til Mårslet - nu skulle 
der snart fejres NYTÅR. 
 
 
Tak for en god tur og hjælpen til alle. 

 
Edith, Morten, Thomas,  
Christian og Flemming  
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SK Aarhus mod Team Esbjerg tirsdag den 30.12.08 
Denne tirsdag aften lige inden nytårs-
skiftet vil nok stå i U12-pigernes hu-
kommelse længe. Vi havde fået lov til 
at være klubben, der skulle hjælpe SK 
Aarhus pigerne til sejr over Team 
Esbjerg. 
 
14 af pigerne løb med spillerne på 
banen lige inden kampstart kl. 19.00. 
Allerede kl. 18.15 mødtes vi udenfor 
NRGI Arena og pigerne var spændte 
og havde sommerfugle i maven. 
 
Der blev skiftet til nye TMG trøjer 
udlånt af U12 drengene (tak for det) 
og pigerne var klar til indløb. 
Spændte fulgte de opvarmningen fra 
sidelinien og snakken gik. 
Kl. 18.57 løb pigerne på banen og 
mødte et brøl af spændte tilhængere, 
der var mødt op for at støtte byens 
hold. 
Det gik super godt og udover vores 
egne piger, der var debutanter, fik vi 
også lov at se den nye spiller på SK 
Aarhus Anna-Sophie Okkels, som 
havde sin debutkamp denne aften. 
 
Og kampen vandt SK Aarhus. 
 
Alt i alt en rigtig hyggelig aften, som 
jeg tror pigerne vil huske længe. 
Tak til forældrene som kørte pigerne 
til hallen og for at gøre aftenen sjov 
og spændende. 
 

Med venlig hilsen 
Dorthe Skovby 

Damer- piger-Kvinder-Mødre 
Vi har brug for jer! 

Vi er et Damehåndboldhold i TMG 
som pt. spiller i serie 2 og forventer at 
spille i serie 3 næste sæson. Vi mang-
ler bare lidt flere friske håndboldspil-
lere! 
 
Har du spillet håndbold før og har lyst 
til at begynde igen. Så kom og vær 
med! Der er plads til alle. Vi er i for-
vejen meget forskellige i alder, er-

hverv, status og interesser. 
Men et har vi til fælles: vi elsker at 
spille håndbold, vi kan godt lide at få 
motion, og så har vi det sjovt sam-
men. 
 
Vi træner torsdag aften fra kl. 
19.30 til 21.00. 
Hvis du har lyst til at prøve at være 
med og samtidig forbrænde lidt af 

julesulet så mød op torsdag aften efter 
nytår eller kontakt: 
        

      Liselotte Hvid        23 62 29 15 
      Anette Stenderup    86 29 85 12 

 
Eller send en mail til  

      Liselotte.hvid@webspeed.dk 
Vi glæder os til at høre fra dig 



 MÅRSLET-bladet  FEBRUAR 2009 25 

 

Året 2008 i billeder 

Påskeharen kommer til Mårslet foto Bente Serup Hold ren dag. Foto Karin Bredmose Bjørnson 

Pinsefest. Foto Jesper Andersen Årets Mårsletborger Kaj Christensen. Foto Jesper Andersen 

Sankthans. Foto Jørgen Lauritsen Trafikkampange. Foto Jørgen Lauritsen 

Juletræstænding. Foto Jørgen Lauritsen Nytårsluntning. Foto Jesper Andersen 
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AKTIVITETER I Feb. 2009 
Tirsdag d. 3. feb.:  Indkøbstur kl.13.30. 
 
Onsdag d. 4. feb.: Gudstjeneste kl. 14.00 
 
Torsdag d. 5. feb.: ”tag selv bord kl. 11.30 pris 50,- 
 
Søndag d. 8 feb.: Banko v. brugerrådet kl. 14.00 
 
Onsdag d. 18.feb.: Lena Pedersen viser billeder fra 
Seychellerne kl. 14.00 
 
Fredag d. 20.feb.: Syng med Uffe Torp kl. 14.00 
 
Mandag d.23.feb.: Møde tøjgalleriet-
mannequinopvisning kl. 14.00 

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 -
17.00 samt 1. Lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00 
 
 
1.Tors. i mdr. serverer Cafeen på Kildevang ,,Tag selv 
bord”  
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,- 
 
Indkøbstur 1. tors. i mdr. kl. 13.30 tilmelding nødven-
digt 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 
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Til landsstævne med sønnen 

MÅRSLET VANDVÆRK  I/S 
GENERALFORSAMLING 
Onsdag, d. 25.03.2009 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 2009 
Fast afgift, almindelig måler, pr. år   ……………………………….. kr. 375,00 
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter   ….. …………………………... kr.   36,93 
Incl. moms. 

BETALING 2009 
D. 10.02.2009, d. 10.06.2009, og d. 12.10.2009. 

KONTAKT 
Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888 
Kaj J. Lambertsen, vandværkspasser, tlf. 86298688 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 

Bente Seerup glæder sig allerede nu, 
fem måneder inden hun træder ind på 
det nyanlagte stadion i Holbæk, hvor 
DGI’s 25. landsstævne i idræt skal 
foregå. 
Som formand for TMG gymnastik 
skal hun naturligvis dyrke gymnastik 
i de første dage af juli. Men det er nu 
ikke i den rolle, hun tager af sted. 
Sammen med Britt Skytte Nielsen har 
hun meldt sig til landsstævnet via det 
hold for ”Voksne Piger”, de træner på 
i Beder. 
”Min 18-årige søn Emil skal også til 
landsstævnet på et hold for unge over 
18”, siger Bente, der allerede meldte 
sig til stævnet i november. 
”Jeg har været til DGI’s landsstævne 
én gang før, i Slagelse i 1981 sammen 
med et hold fra Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup. Så fik jeg job, børn, familie 
og årene gik. Men nu glæder jeg mig 
igen til at opleve et sus af fællesskab i 
Holbæk”, slår hun fast. 
For i alt 1840 kroner er hun tilmeldt, 
får overnatning, forplejning, fælles-
transport, stævnekit, fri deltagelse i 
åbne aktiviteter og t-shirt. 
 
Glad forventning 
Bente har de seneste to år gået til 
gymnastik sammen med bl.a. Britt. 
”Vi hygger os så godt sammen på 
holdet og i bestyrelsen, at vi fik lyst 
til at tage af sted sammen”, siger hun 

og forklarer sin glade forventning 
med ordene: 
”Input, oplevelser og hygge med dem 
du kender og med dem du tilfældigt 
deler bord med. Jeg glæder mig til 
aftenfesterne og til at nyde stemnin-
gen i Holbæks gader, når vi vader op 
og ned af strøget. Og det at støde ind i 
folk, jeg måske kender og ikke har 
mødt i mange år!” 
For at indfri den forventning har hun 
taget ferie torsdag og fredag i uge 27, 
hvor DGI’s landsstævne starter tors-
dag og varer frem til og med søndag. 
Steen Bille 

Ikke kun for gymnaster 
DGI afholder for 25. gang sit lands-
stævne i idræt i dagene 2.-5. juli med 
op til 25.000 deltagere. Allerede man-
dag 29. juni åbner en familielejr og en 
seniorlejr med mulighed for allerede 
at være fysisk aktive før selve lands-
stævnets åbning torsdag 2. juli. 
Mange tror, at DGI’s landsstævne kun 
er for gymnaster, men de udgør kun 
halvdelen af deltagerne.  
Resten er fodbold- eller håndboldspil-
lere, der deltager i en turnering, pe-
tanquespillere, beachvolleyspillere, 
agilityfolk, friluftsfolk som kajakroe-
re, træklatrere og bålhyggere, bad-
minton- og tennisspillere, familier på 
aktiv sommerferie, svømmere, løbe- 
og cykelmotionister, fitnessudøvere, 
nordic walking eller stavgængere, 
dans og musik-folk samt bordtennis-
spillere. 
Og så er der alle de løse aktiviteter, 
der er åbne for alle: Som Boldens 
Arena med alle typer boldleg, moti-
onsløb, vandleg, friluftslejr midt i 
Holbæk – og masser af opvisninger at 
være tilskuer til på det store, natur-
skønne landsstævnestadion. 
Alt er beskrevet på www.l2009.dk, 
hvor tilmelding også kan ske. 

Steen Bille  
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Annoncepriser og størrelser  for  år 2009. 
Priserne gælder for hele året incl. Moms.  
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. 
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i  postnummer 8320 Området 

   
                                                                                                                   
 
 
 
 MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Annoncer sendes til en af nedenstående.  
  
 Hanne Salling Jensen   Jacob Lind                              
 Tlf: 86 72 20 00   Tlf: 86 29 26 06  
 E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk       E-mail: jacoblind@tdcadsl.dk                  
         

6,00 x 2,5 cm  kr. 1.350 
6,00 x 5,5 cm  kr. 2.000 
6,00 x 8,5 cm  kr. 2,450 
6,00 x 11,5 cm kr. 3.000 
6,00 x 14,5 cm kr. 3,500 
9,25 x 2,5 cm  kr. 1.800 
 

9,25 x 5,5 cm  kr. 2,450 
12,5 x 2,5 cm  kr. 2.000 
12,5 x 5,5 cm  kr. 3.100 
12,5 x 8,5 cm  kr. 4.000 
12,5 x 11,5 cm  kr. 4.750 
12,5 x 14,5 cm kr. 5.300 
 

19,00 x 2,5 cm kr.  2,400 
19,00 x 5,5 cm kr.  4.000 
19,00 x 8,5 cm kr.  4.900 
19,00 x 11,5 cm kr.  5.825 
19,00 x 14,5 cm kr.  7.200 
19,00 x 27,0 cm kr.12.850 
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Hus ramt af rygerlunge… 
Efter få ugers inhalering af byens luft 
er ’lungen’, filtret i husets ventilati-
onsanlæg, sort af sod. Og det kræver 
en rensning. I flere omgange har vi 
oven i købet måttet transplantere hu-
sets ’lunge’, fordi den var uhelbrede-
lig tilstoppet af klæbrige sorte sodpar-
tikler. 
 
Nu skulle man tro, at huset har adres-
se i en forurenet og smogramt storby 
med masser af industri og tung trafik 
– men nej, huset har aldrig trukket 
luft ind andre steder end her i Mår-
slet. 
 
Om det primært er byens brændeovne 
eller de mange biler, som sender sod-
partiklerne ud i luften, tør vi ikke give 
noget præcist bud på. Men vi kan 
med sikkerhed sige, at det er den 
sammen luft som du og vi hver eneste 
dag fylder vores lunger med, tusind-
vis af gange. 
 
Brug din brændeovn rigtigt 
At mange bøvler med lungeproble-
mer, astma og allergier – eller det, der 
er værre - kan vel ikke undre, når 
man kaster et blik på husets sorte 
’lunge’. 
 
Vi vil derfor gerne opfordre til, at 
byens brændeovne bliver brugt rig-
tigt, så forbrændingen bliver så ren 

som muligt. Og til, at alle sparer på 
unødig bilkørsel i byen. 
 
Fra Miljøstyrelsens hjemmeside: 
”Brændeovne og -kedler er en vigtig 
kilde til luftforurening… 
 
Hvis du som brændeovnsejer følger 
fire, enkle råd om korrekt fyring, kan 
du være med til at nedbringe udslip-
pet af sundhedsskadelige partikler. 

 
1.  Brug rent og tørt træ. 
Vådt træ giver dårlig forbrænding og 
meget røg. Fyr aldrig med affald – fx 
i form af reklamer, magasiner, mæl-
kekartoner, pap eller træ, som er ma-
let eller behandlet. 
 
2. Sørg for rigeligt luft. 
For lidt luft giver mange sundheds-
skadelige partikler i røgen. Tænd op 
med pindebrænde, optændingsblokke 
eller lidt avispapir, så ilden hurtigt 
kan få godt fat. Skru først ned for luf-
ten, når flammerne bliver blålige. 
 
3. Fyr lidt ad gangen. 
Ilden skal have fat i brændslet, så 
temperaturen hurtig bliver høj. Hver 
gang du lægger brænde ind, skal du 
skrue op for luften, til de mørkegule 
flammer er væk. 
 
4. Gå ud og tjek – røgen skal være 
næsten usynlig. 
Hvis der er for meget røg, og det lug-
ter grimt, gør du sandsynligvis noget 
forkert. Spørg din skorstensfejer.” 
 
Du kan læse mere på Miljøstyrelsens 
hjemmeside: Så fyrer du fornuftigt i 
din brændeovn. 

Birthe E. S. Schmidt  
Svend B. Carstensen 

Lindegårdsvej 8 A 

’Lungen’ – ventilationsanlæggets 
filter – er sort af fedtede sodpartik-
ler. Gennem filteret går ’den friske 
luft’, som trækkes ind udefra. 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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