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Multihal-projektet 
behøver DIN støtte 

 
Indsamlingen til Mårslet Multihal blev for alvor sat i gang i november 
2008. 
 
I Multihal-gruppen ser vi indsamlingen af midler til den kommende Mul-
tihal som en længerevarende proces, hvor vi i øjeblikket er ved at forme 
en stor snebold, der skal rulles, skubbes og ases meget, før vi har samlet 
tilstrækkeligt med midler til at realisere vores fælles drøm om et nyt og 
moderne mødested og forsamlingshus for ALLE byens borgere på tværs 
af alder og interesser. Et sted der skal rumme både idræt og kultur. 
 
Hvis projektet skal lykkes, så er der brug for BRED støtte blandt Mår-
slets borgere. Vi har simpelthen brug for, at der er rigtigt MANGE af by-
ens husstande, som vil bidrage økonomisk til at realisere projektet. 
  
I den kommende måned lancerer vi vores næste tiltag, som bliver en mål-
rettet kampagne til TMG’s medlemmer via de enkelte afdelinger. 
Hvert medlem i afdelingerne vil modtage et brev stillet til medlemmet og 
dennes familie. Vi er naturligvis klar over, at nogle familier, pga. deres 
aktive deltagelse i flere afdelinger, vil modtage flere breve. Vi har priori-
teret at nå ud til mange, og håber, at vi kan få tilgivelse for dette mindre 
resursespild. 
 
Vi håber, at rigtigt mange vil tage positivt imod henvendelsen, og melde 
sig i flokken af bidragsydere. 
 
I den aktuelle samfundsøkonomiske situation vil nogle måske være lidt 
forsigtige.  
 
Derfor vil vi også pege på muligheden for at bidrage til Multihallen via 
en månedlig PBS-indbetaling. 
 
Vi vil understrege, at der er brug for ALLE bidrag, både store og små. 
 
Du kan læse mere om mulighederne for at bidrage på www.Multihal.nu.  
 

På vegne af  
Multihal-gruppen 
Jan Ingebrigtsen 

Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@profibermail.dk 
Næstformand: John Engelbrechtsen   Ovesdal 30 8320 Mårslet Tlf. 86 72 09 02  john.engelbrechtsen@8320.dk  
Kasserer: Lars P. Nielsen  Nymarks Alle 109  8320 Mårslet Tlf. 75 56 83 18 lpn@privat.dk 
Sekretær: Kurt Søe Bedervej 36 8320 Mårslet  Tlf. 86 29 25 05 kurt.soe@mail.dk 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 

Også i 2008 har Mårslet været præget 
af byggeaktivitet, selv om det sagtens 
kan mærkes nu, at tempoet er aftaget. 
Der har været en enkelt lokalplan om 
omdannelse fra mark til by i høring - 
området ved ”den lyserøde gård” på 
Mustrupvej. Fællesrådet har igen 
gjort indsigelse med henvisning til 
den manglende samtidighed i udbyg-
ning og vedligeholdelse af infrastruk-
tur – forbedringer føles som en kamp 
fra hus til hus. 
 
Forslaget til kommuneplan kom ende-
lig i høring efter et langt og faktisk 
meget tilfredsstillende forløb om 
planstrategien. Men da forslaget en-
delig kom, var der nogle fæle overra-
skelser: Dels var Ny Malling trukket 
så langt mod nord og vest, at Malling 
og Mårslet i praksis vil vokse sam-
men, hvis planen bliver vedtaget. 
Dels er et perspektivområde ved Hør-
retløkken nu inddraget i planen som 
klar til lokalplanlægning. På et fore-
træde for Teknisk Udvalg har vi netop 
hævdet, at de trafikale problemer skal 
løses før Mårslet er klar til mere by-
vækst. Vi har gjort indsigelse mod 
disse forhold under temaet ”For me-
get og for tidligt”. 
 
FU modtog i foråret en forespørgsel 
fra kommunen om, hvordan vi ville 
stille os til en ændret anvendelse af en 
grund på Mårslet Byvej. En dagligva-
rekæde ville gerne bygge på grunden, 
som er beregnet til let erhverv med 
mulighed for beboelse. Et flertal i FU 
mente på daværende tidspunkt, at det 
nok ville være i helhedens interesse, 
og på den baggrund gav vi grønt lys 
for udarbejdelse af lokalplan for om-
rådet. Da byrådet imidlertid senere 
besluttede, at der i den kommende 
planperiode (2010-2013) i samarbejde 
med Mårslet Fællesråd skal laves en 
helhedsplan for Mårslet, tog vi beslut-
ningen op til revision. Vi ville meget 
gerne have mulighed for at have dette 
vigtige kort at spille med, så det kun-
ne indgå i helhedsplanen. Da lo-

kalplanen nu er i høring, vil vi gøre 
indsigelse mod den på det grundlag. 
 
Der har været høring om to mobilma-
ster i området: én ved Oddervej, som 
så ud til at falde fint ind i landskabet, 
og en 30 m høj mast på baneterrænet 
midt i byen. Sidstnævnte blev der 
gjort indsigelse imod. 
 
Nogle høringer er dog blevet forbigå-
et i større eller mindre tavshed. Hen 
over jul havde vi forslaget til kommu-
neplan i høring, og samtidig kom der 
så tre andre høringer, som alle var 
ganske store:  
- RULL (Rum til leg og læring) 
- Ny sports- og fritidspolitik 
- Miljøhandlingsplan og klimaplan. 
Det kan ganske enkelt ikke lade sig 
gøre at give alle høringer en sober be-
handling under de forhold. 
Fællesrådet besluttede for nogen tid 
siden at udgive Mårslets Gule Sider: 
en samlet liste over områdets forenin-
ger og liberale erhverv. Det er endelig 
sket i år – siderne har været i Mårslet 
Bladet og ligger på webben. 
Medlemsgrupper 
Vi har formelt fået en udmeldelse fra 
”Spejderne i Mårslet”, idet de nu op-
træder som to medlemmer: ” De 
Grønne Pigespejdere i Mårslet” og ” 
KFUM-spejderne i Mårslet”. Desuden 
har FU godkendt ” Vejforeningen/
Andelsboligforeningen Præsteengen” 
og ”DDS Giber Å gruppe” som med-
lem. 
 
Trafikgruppen 
Året har været præget af, at kommu-
nen havde lukket for pengekassen, da 
vores projekter begyndte at tage form. 
Tiden er derfor brugt primært til plan-
lægning for 2009. 
 
Derudover er VVM undersøgelsen for 
Beder-Beringvejen nu i gang. Kom-
munen er stadig tavs om hvad der 
sker, men det er stadig planen, at fæl-
lesrådene skal være aktive partnere - 
og det er stadig planen, at kommu-

nens hjemmeside om Beder-
Beringvejen skal bringe nyt. 
 
I foråret satte vi gang i to lokale pro-
jekter. Det ene handlede om en sti 
langs banen fra station til Tranbjerg. 
Det andet handlede om Tandervej: 
 
Fællesrådet havde indbudt grundejer-
foreningerne langs banen vest for 
Hørretvej til et idé-møde for at få en 
plan for bedre cykelsti til Tranbjerg 
samt større sikkerhed på Obstrupvej. 
Planen var at gå til kommunen med et 
konkret forslag med lokal opbakning. 
Det kunne dog ikke opnås, da grund-
ejerforeningerne ser meget forskelligt 
på mulighederne. 
I stedet kom der nogle andre løse for-
slag op, som dog alle blev skudt ned, 
da de blev afprøvet overfor kommu-
nen. 
Undervejs fandt vi ud af, at Odderba-
nen havde planer om at flytte trin-
brædtet Mølleparken et stykke mod 
vest. I den forbindelse var de klar til 
sammen med kommunen at lave en 
tunnel under banen, hvilket kunne in-
deholde en fin løsning på vores pro-
blemer. Det hele løb dog ud i sandet, 
da kommunen ikke kunne levere de-
res del af pengene nu, og derfor heller 
ikke få den økonomisk meget attrakti-
ve løsning. 
 
Bilerne kører for hurtigt på Tander-
vej. Flytning af 10-erens endestation 
har efterladt den gamle endestation 
som et areal, der kan indgå i en trafik-
sanering, der kan løse tre problemer, 
nemlig en beskyttet stikrydsning, en 
hastighedsænkning - samt oprettelse 
af nye busholdepladser. Igen afprøve-
de vi idéen med at inddrage de lokale 
til et møde "on location". Der tegnede 
sig ikke noget helt klart billede, men 

 FUs beretning for 2008 
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fællesrådet og Trafik og Veje gik alli-
gevel i gang med at tegne - for at 
komme videre i idéfasen. 
På dette tidspunkt lukkede kommu-
nen så for kassen. 
Efterfølgende har vi her januar 2009 
haft endnu et møde, hvor vi lokale og 
kommunen har mødtes - og faktisk 
fundet nogle gode forslag - også set 
fra Trafik og Veje synspunkt. Ved 
mødet forsøgte vi at tænke resten af 
Tandervej ind i løsningen også. Kom-
munen er gået i gang med projekte-
ringen - foreløbig tegning over mulig-
heder. 
En stor del af løsningen er en generel 
hastighedssænkning i Mårslet. Det er 
ikke lige umiddelbart politiets kop te, 
men Trafik og Veje synes det er en ri-
melig løsning og undersøger mulighe-
derne. 
 
Trafikkampagnegruppen 
I årets forårskampagne blev der sat 
fokus på overgangen ved jernbane-
overskæringen, dels ved at male fod-
trin hen over vejen og dels ved at sæt-
te nogle ”advarselsskilte” op. 
 
Ved skolestart blev der lavet skilte 
med tider på gå- og cykleafstand til 
skolen. De blev sat op i de nye kvar-
terer i byen. Og i forbindelse med de 
mindste børns skolestart blev der ma-
let på vejen ”Nye børn på vejen”. 
Desværre tog regnvejr en del af far-
ven! 
 
Efterårskampagnen belønnede nogle 
af de elever, der gik eller cyklede i 
skole, med billetter til Malling Bio 
sponseret af forskellige venligtsinde-
de grupper. 
 
Og sidst har gruppen gentaget 

lyskampagnen. Denne gang dog kun 
en enkelt dag.  
 
Natur- og miljøgruppen 
I februar var der ”stivandring” i Mår-
slet Bypark, hvor repræsentanter fra 
Kommunen, FU, det nye område syd 
for Byparken og Natur- og miljø ud-
pegede steder til stier fra det nye om-
råde gennem træbevoksningen til By-
parken. Resultatet blev, at der nu er 
seks befæstede stier gennem bevoks-
ningen og to befæstede stier hen over 
græsområdet med forbindelse til stier-
ne til Bedervej. 
Her i efteråret er der blevet plantet 
nye små træer, hvor der blev gjort 
indhug i bevoksningen i forbindelse 
med nybyggeri. 
 
Gruppen har været til møde med et 
par folk fra Kommunens Vand- og 
Spildevandsafdeling. Der skulle ikke 
blive problemer med kloaknettet i 
Mårslet de næste mange år selvom 
der foregår en stor udbygning. Der fo-
retages målinger jævnligt, og ud af de 
problemer Vand- og Spildevandsafde-
lingen har fået henvendelse om fra 
Mårslet de sidste tre år, er der kun en 
enkelt, der kunne relateres til kloak-
systemet. 
 
Der har været afholdt ”Hold-rent-
dag” med fin deltagelse (50-60 men-
nesker). Der var gjort lidt ekstra ud af 
dagen pga. 10-års-jubilæum for den 
første ”Hold-rent-dag” i byen. 
 
Det grønne område ved kastanietræ-
erne/OK-tanken er blevet renoveret. 
Arbejdet omfattede også en renove-
ring af muren. Der er plantet bøgepur 
og en del af de blomsterløg, Mårslet 
blev tilgodeset med fra Kommunen. 

De resterende løg kom i jorden på an-
dre offentlige steder i Mårslet. 
 
I samarbejde med den grønne guide, 
hvor udvalget i øvrigt er repræsente-
ret i foreningens bestyrelse, er der 
fortsat forskellige indlæg i Mårslet 
Bladet og på Webben. 
 
Der har været afholdt et velbesøgt og 
vældig godt borgermøde om naturen i 
og omkring Mårslet. Tre engagerede 
og kompetente foredragsholdere Leif 
Sodeman fra kommunen og de lokale 
kræfter Lars P. Nielsen og Finn Lar-
sen kom med oplysende og tankevæk-
kende indlæg. Gruppen arbejder på, 
hvilke emner der kan/skal følges op 
på. 
 
På borgermødet blev der stillet for-
slag om at revitalisere den Folkepark, 
som der har været tale om i nærheden 
af Hørretløkken. 
 
Endelig har gruppen lavet en indsigel-
se til forslaget til kommuneplan mod 
at afstanden mellem ”NyMalling” og 
Mårslet er blevet så lille. 
 
RASK – RolleAfklaring og Strategi 
for Kommunikation 
Set i lyset af, at kommunen er be-
gyndt at bruge Fællesrådet mere ak-
tivt - eller aggressivt om man vil – er 
der påbegyndt et arbejde med at få af-
klaret Fællesrådets rolle og at udar-
bejde en strategi for kommunikation 
med mårsletterne. Vi er Per Henrik 
Hansen stor tak skyldig fordi han var 
behjælpelig med at løbe processen i 
gang. Det må dog erkendes, at dette 
arbejde er stort og trækker mange af 
de knappe ressourcer, så vi er ikke 
nået helt så langt som vi gerne ville. 

Hundepasser søges 
 
 
 
 
 
"Pensionist søges til hjælp til hundepasning" 

Kontakt Krabbe 41265453" 
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Referat fra repræsentantskabsmøde,  
Mårslet Fællesråd, tirsdag d. 24/2 2009 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes § 3, stk. 2. 
4. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af 2 stemmetællere. 
5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år. 
6. Regnskab: 

• Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
• Fremlæggelse af revideret regnskab for Mårslet Bladet til godkendelse. 

7. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent. 
8. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år. 
9. Valg til forretningsudvalget, jf. vedtægternes § 6, stk. 4: 

• Næstformand, valg for to år. På valg er Emma Søe (genopstiller ikke) 
• Sekretær, valg for to år På valg er Kurt Søe (villig til genvalg) 
• Kasserer, valg for ét år. Ekstraordinært valg 
• Mårslet-Bladet økonomi På valg er Jacob Lind (villig til genvalg) 
• FU-medlem, valg for to år. På valg er Poul H. Poulsen (villig til genvalg) 
• 2. suppleant, valg for to år. På valg er Birte Halvorsen (genopstiller ikke) 

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5: 
• Revisor, valg for to år. På valg er Finn Jacobsen. 
• Revisorsuppleant, valg 1 år. På valg er Svend Voxtorp 

11. Evt. 

Ad 1) Valg af dirigent. 
FUs formand, Keld Schmidt-Møller, 
foreslog efter en kort velkomst Ivan 
Dybvad som dirigent. Der fremkom 
ikke andre forslag. 
Ivan takkede for valget og startede 
med at konstatere at mødet var lovligt 
indvarslet - og dermed beslutnings-
dygtig. 
 
Ad 2) Valg af referent. 
FUs sekretær, Kurt Søe, blev foreslået 
som referent. Der fremkom ikke an-
dre forslag. 
 
Ad 3) Godkendelse af nye medlems-
foreninger, jf. vedtægternes § 3, 
stk. 2. 
I det forløbne år er flg. fire foreninger 
optaget i Fællesrådet: 
 

• Vejforeningen/Andelsbo-
ligforeningen Præsteengen 

• DDS Giber Å gruppe (De 
Danske Spejdere). 

• De Grønne Pigespejdere i 
Mårslet 

• KFUM-spejderne i Mårslet 

(de to sidstnævnte var tidligere repræ-
senteret som ét medlem, "Spejderne i 
Mårslet") 
Efter vedtægterne skal optagelser fo-
relægges på det efterfølgende repræ-
sentantskabsmøde. 
Repræsentantskabet sanktionerede 
disse optagelser. 
 
Ad 4) Godkendelse af stemmeberet-
tigede repræsentanter samt valg af 
2 stemmetællere. 
Jacob Lind fra FU havde optalt 
fremmøde af 28 af de nu i alt 55 med-
lemsforeninger. 
Der kan altså afgives 56 stemmer ved 
hver afstemning. 
Ivan foreslog Kurt Kirkedal Laursen 
og Hans Ishøy som stemmetællere. 
Der fremkom ikke andre forslag. 
 
Ad 5) Aflæggelse af beretning om 
fællesrådets virke i det forløbne år. 
På mødet gav Keld en mundtlig frem-
lægning. 
 

Under beretningen fremkom en 
invitation til på mødet at disku-

tere RASK(RolleAf-klaring og 
Strategi for Kommunikation), 
som dækker over forretnings-
udvalgets arbejde med sin egen 
modernisering. 

 
Der blev også efterlyst folk til unge-
arbejdet i Mårslet, som FU ikke for ti-
den har specielt fokus på. 

 
I den efterfølgende diskussion om be-
retningen fremkom flg. bemærknin-
ger og forslag fra repræsentantskabet:  
 

a. Sven Voxtorp mente, at hvis 
man i 2019 kiggede tilbage og 
spurgte sig selv "hvornår gik 
det galt", så vil 2008 fremstå 
som det år, hvor man fejlede 
med at opnå en enighed i byen. 
I 2007 fremkom seks forskelli-
ge vinkler på planstrategien, og 
disse er aldrig blevet bøjet mod 
hinanden, så Mårslet har én 
fælles mening. 

b. Sven opfordrede foreningerne 
til at undlade at stemme for be-
retningen - og i øvrigt indvælge 
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et forretningsudvalg, der vil ar-
bejde for at opnå denne enig-
hed. 

 
b. Martin Poulsen foreslog at man 

tog referat fra formøderne for-
ud for FUs ordinære møder. 
Det kunne give folk en idé om, 
hvad man kunne tage op p disse 
møder. 

 
c. Jens Thomsen roste beretnin-

gen, og synes den kom godt 
omkring. Jens troede ikke fæl-
lesrådet kan tale alles sag over-
for byrådet i store sager. Og det 
er nu engang de folkevalgte og 
ikke fællesrådet, der er valgt til 
- og har ansvaret for - at træffe 
den slags beslutninger. Fælles-
rådet kan komme med henstil-
linger og sikre, at sagen er be-
lyst fra lokal side. 

d. Jens kritiserede, at der på web-
ben blev gjort opmærksom på 
en høring blot to dage før hø-
ringsfristens udløb. 

 
Keld svarede Martin, at FU eksplicit 
har besluttet ikke at lave referat fra 
formøderne for ikke at holde nogen 
tilbage fra at komme til formøde. Det 
skal være et forum, hvor folk ikke 
skal være bange for at blive refereret i 
avisen. Der er ikke grænser for, hvil-
ke emner, der kan tages op på formø-
derne. 
 
Keld følte sig helt overbevist om, at 
webbens omtale af en høring to dage 
før svarfristen blot var en påmindelse 
- og at høringen har været omtalt før. 
Kurt Søe mente at det var vores hø-
ringssvar, der blev offentliggjort to 
dage før fristen. 
 
Med baggrund i Svens indlæg blev 
der foretaget en formel afstemning 
om beretningen. 
Ingen stemte imod, to undlod at stem-
me og resten stemte for, hvorved at 
beretningen blev godkendt. 
 

Ad 6) Regnskab: 
Fremlæggelse af revideret regnskab 
til godkendelse: 
Lene Ginnerup Petersen, kasserer i 
FU, gennemgik regnskabet. 

To poster er smuttet i årets løb, nem-
lig tilskud på 3000 kr. til web-
gruppen og i alt 2700 kr. til FU-
medlemmers kontorudgifter. Disse vil 
være at finde som ekstraudgifter i 
budget for 2009. 
 
Regnskabet blev godkendt uden be-
mærkninger. 
 
Fremlæggelse af revideret regnskab 
for Mårslet Bladet til godkendelse: 
Jacob Lind gennemgik bladets regn-
skab. Det har været et ekstraordinært 
godt år mht. annonceindtægter. 
Regnskabet blev vedtaget uden be-
mærkninger. 
 

Ad 7) Godkendelse af budget 
og fastsættelse af indmeldel-
sesgebyr og kontingent. 

Keld gennemgik et revideret budget, 
som adskiller sig fra det tilsendte. 
(bilagt referat). 
 
Der er budgetteret med et stort fald i 
kassebeholdningen - bl.a. i kraft af en 
donation til Multihal på 10000 kr. i 
2009, som Keld gerne ville have re-
præsentantskabets kommentar til. 
 
Kontingentet blev foreslået bibeholdt. 
 
Efter fremlæggelsen fremkom flg. be-
mærkninger fra salen: 
 
Svend Voxtorp foreslog at man afsat-
te 10000 kr. til et udvalg der skal ar-
bejde med infrastrukturudvikling. Det 
haster. 
 
Mogens Jacobsen fortalte at de 
(Grundejerforeningen Mølleparken) 
synes det er uansvarligt med en ned-
gang i egenkapitalen på 54% på ét år. 
Det kan man jo ikke blive ved med. 
Multihallen vil jo skulle bruge penge i 
de kommende år - og så er kassen 
tømt. 
Mogens foreslog, at man beskar om-
kostningerne med 15% og hævede 
medlemskontingentet med 50%. Det 
vil gøre underskuddet overskueligt. 
Man kunne i stedet for at beskære 
over en bred kam undlade at overflyt-
te penge til bladet, der jo har en stor 
egenkapital. 
 

Martin Poulsen spurgte hvad de 
10.500 kr. til Mårslet webben står for. 
Han syntes det er et meget stort beløb. 
Lene svarede umiddelbart på dette 
spørgsmål at de 3000 kr. dækker over 
en manglende omkostningsdækning 
til webgruppen for 2008. Tilsvarende 
er der 3000 kr. for 2009. de resteren-
de 4500 kr. er betaling for domænet 
og for webhotel. 
Kurt oplyste, at webgruppen (Hans-
Ole Kaae, Birthe Jørgensen og ham 
selv) er ved at danne et I/S, som vil 
sælge hjemmesideproduktet til lokal-
samfund. De 3000 kr. årligt kan ses 
som Mårslet Fællesråds betaling for 
dette produkt. 
Martin spurgte uddybende, om vi var 
bundet til en speciel udbyder, siden 
webhotellet er så dyrt. 
Kurt svarede, at der oprindeligt, tilba-
ge i 1999 blev lavet aftale med et 
webhotel, der er siden blevet videre-
solgt i flere omgange og nu er på 
USA-hænder. Det har vist sig umåde-
ligt svært at få opsagt denne afhæn-
gighed (og bibeholde maarslet.net 
som navn), da ejerne kræver en del 
dokumentation, hvoraf noget aldrig 
har eksisteret. Det er en kamp, der fo-
regår i disse måneder. 
 
Bjarke Jonassen var lidt valen ved 
støtten til multihallen. Måske kunne 
man opfordre medlemsforeningerne 
til at give denne støtte direkte i stedet 
for gennem fællesrådet. Det er i hvert 
fald en mulighed man kan overveje. 
Ivan udvidede forslaget med et for-
slag om at pengene blev reserveret, så 
de blev udløst, når der er vished for, 
at projektet bliver realiseret. 
John Engelbrechtsen gav sin støtte til 
Ivans forslag. 
Kurt Kirkedal Laursen, multihalpro-
jektet, kunne garantere for, at projek-
tet bliver til noget. Måske ikke i fuld 
skala, men noget kommer der op at 
stå. Derudover er indsamlingen skruet 
sammen, så donationer over 5000 kr. 
vil blive tilbagebetalt i fald projektet 
ikke bliver til noget. De øvrige beløb 
vil blive brugt på kulturelle og 
idrætslige formål i Mårslet udpeget af 
fællesrådet og TMG. 
Keld kommenterede herefter på de 
øvrige forslag: 
Sven Voxtorp fik det svar, at det ikke 
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er fællesrådets opgave at lave in-
frastruktur i Mårslet. Det er kommu-
nen, som også har økonomien. Keld 
ville ikke vide, hvad 10.000 skulle 
bruges til. 10 millioner havde været 
en anden sag.  
Til Mogens Jacobsen oplyste Keld, at 
de 10.000 kr. til multihalprojektet er 
en engangsforeteelse - som et skul-
derklap og anspore til at arbejde vide-
re. Man kan godt skære 15% af bud-
gettet og så se, hvad det efterfølgende 
regnskab viser. Mange af vores udgif-
ter er små - og uden for vores kontrol. 
Sven Voxtorp havde lavet en analyse 
af nyhederne på webben i 2008, hvor 
31 nyheder mere eller mindre indirek-
te handlede om vores forbindelse med 
kommunen. De 28 af disse havde kla-
gelyd. Disse havde vi kunnet nedbrin-
ge hvis vi havde en klar fornemmelse 
af, hvor vi vil hen med vores by. Det 
har vi ikke - men vi kan bruge nogle 
penge på at få det. 
 
Der var altså tre forslag til afstem-
ning: 
 

a. Der afsættes 10.000 kr. til et 
udvalg som skal arbejde med 
infrastrukturel udvikling i Mår-
slet 

b. En reduktion af udgifterne på 
15% og en forhøjelse af kontin-
gent på 50% 

c. Undlade at betale 10.000 kr. til 
multihalprojektet og i stedet 
opfordre medlemsforeningerne 
til selv at bidrage. 

 
Efterfølgende trak Bjarke Jonassen 
forslag c) tilbage som konsekvens af 
Kurt Kirkedal Laursens argumentati-
on. 
 
Mogens Jacobsen uddybede b) med at 
foreslå, at bidraget til bladet blev ned-
bragt, da bladet jo har en super øko-
nomi. Dette kunne være et bidrag til 
at nedsætte budgettet med 15%. 
Jacob måtte herefter ridse op, at bi-
draget fra fællesrådet til bladet skal 
ses som en del af en ordning, hvor 
kirke, skole, idræt og fællesråd hver 
betaler bladets drift ud over annon-
ceindtægter. 
Fællesrådet kan således ikke ensidigt 
nedsætte sin del af betalingen fra fæl-

lesrådet uden at forvente at de tre an-
dre bidragydere vil ønske samme for-
del. Derudover forventes et under-
skud på bladets regnskab på ca. 
45000-50000. Dels var der ekstraordi-
nære indtægter i 2008, som ikke vil 
blive gentaget, dels er der allerede nu 
trukket annoncering ud svarende til 
20.000 kr. pga. den økonomiske krise. 
 
Afstemning om a) Ingen stemte for, 
fire undlod at stemme og resten stem-
te imod, hvorved forslaget faldt. 
Afstemning om b) endte med at blive 
delt i to. Dels en kontingentforhøjelse 
og dels en udgiftsreduktion. 
 

• Kontingentstigning: To stemte 
for, ingen undlod at stemme og 
resten stemte imod, hvorved 
forslaget faldt. 

• Udgiftsreduktion på 15 pro-
cent,: To stemte for, ingen und-
lod at stemme og resten stemte 
imod, hvorved forslaget faldt. 

 
Herefter kom forretningsudvalgets 
forslag til budget til afstemning. 
To stemte imod, ingen undlod at 
stemme og resten stemte for, hvorved 
budgettet blev vedtaget. 
 
Herefter gennemgik Jacob Lind bla-
dets budget. 
Mogens Jacobsen udtrykte undren 
over, at Jacob var usikker på, hvordan 
indtægterne rent faktisk vil falde. Ja-
cob forklarede derfor, hvori denne 
usikkerhed ligger og Ivan supplerede 
med, at budgetter i sagens natur altid 
har usikkerhed knyttet til sig. 
Bladets budget blev herefter erklæret 
for godkendt. 
 

Ad 8) Indkomne forslag, he-
runder forretningsudvalgets 
forslag til arbejdsområder i 
det kommende år. 

 
Keld gennemgik det uddelte papir. 
 
Ivan henstillede til forretningsudval-
get at aktivitetsplanen for eftertiden 
bliver offentliggjort før repræsen-
tantskabsmødet, så folk kan være bed-
re forberedt og måske mere konstruk-
tive. 

a. Jens Bech ønske de at få en cy-

kelsti mellem Mårslet og Lang-
balle med på aktivitetslisten. 

 
b. Kurt Kirkedal Laursen spurgte, 

om FU vil overtage rollen som 
koordinator af byfesten efter at 
Kaj Christensen har trukket sig. 

 
c. Kurt Kirkedal Laursen fortalte 

at i forbindelse med multi-
halprojektet er der mange for-
slag til aktiviteter for unge. Han 
foreslog, at der bliver knyttet 
kontakt mellem TMG, skole og 
fællesråd med dette fokus. 

 
e. Bent Bauning synes, at det er 

meget vigtigt at holde de eksi-
sterende trampestier ved lige - 
måske vigtigere end at lave nye 
stier. 

 
e. Derudover undrede han sig 

over, at en virksomhed har sat 
reklameskilte op på arealet 
mellem Kildevang og banen og 
ved rundkørslen. 

 
f. Anne Arvad foreslog en sti der 

forbinder Bedervej øst om ten-
nisbanerne, over åen og ned til 
butikscentret. 

 
Forslagene blev kommenteret af FU: 
 
ad a) Keld svarede at FU har mange 
ønsker til aktiviteter, som ligger ud 
over hvad aktivitetslisten beskriver. 
Listen indeholder kun ting, som vi 
selv kan lave og ikke de projekter, 
som kommunen står for (fx. i kraft af 
økonomi). Cykelstier hører til sidst-
nævnte kategori. Vi kan tage aktivite-
ten med på listen - ikke for at gen-
nemføre den, men for at skubbe på. 
Problemet er, at sådan arbejder vi jo 
på mange sager udenfor aktivitetsli-
sten. 
 
ad b) Keld indrømmede, at det blev 
en stor opgave at overtage jobbet som 
koordinator for byfesten, som kaj 
Christensen har løftet fortrinligt i åre-
vis. Men FU vil gerne prøve at finde 
en person. Det kunne komme med un-
der punktet om byfest. 
 
ad c) Det er brillant ide. Den falder li-
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ge ind i vores børn- og ungeudvalg. 
 
ad d) Jacob kunne fortælle, at vi er i 
gang med at skaffe grus til tram-
pestierne. Enten leverer kommunen 
eller FU finder og financierer selv ud-
gifterne 
 
ad e) Jacob har undersøgt sagen med 
skilte. Virksomhed har tilladelse til 
skiltene. 
 
ad f) Umiddelbart er det jo ikke no-
gen lille opgave, da der skal krydses 
en å og laves aftale med private jorde-
jere. 
Kurt Søe mente, at Gl. Bedervej og 
Hulvejen helt løser dette behov. 
Anne Arvad mente at Hulvejen er af 
for dårlig beskaffenhed til barnevogn-
skørsel. 
Kurt svarede, at det så måske er dette 
mere begrænsede problem, man kun-
ne tage fat på. 
Ivan foreslog, at man som første etape 
kunne lave en sti mellem butikstorv 
og Eskegårdsvej. Den vil under alle 
omstændigheder gøre gavn. 
 
Handlingsplanen for 2009 blev heref-
ter godkendt. 
 
Sven Voxtorp havde indsendt forslag 
om ændringer til fællesrådets vedtæg-
ter. 
Ivan fortalte at man i TMG havde 
brugt et helt kalenderår på at lave et 
godt sæt vedtægter. Han mente ikke, 
at at et forslag til et sæt nye vedtægter 
kan foretages uforberedt på et repræ-
sentantskabsmøde. 
 
Han stillede derfor et modforslag, at 
vi undlader at behandle Sven Vox-
torps forslag til vedtægtsændringer - 
også set i lyset af at fællesrådets net-
op vedtagne aktivitetsplan for 2009 
indeholder arbejde med vedtægt-
sændringer. 
 
Ivans forslag kom til afstemning. To 

undlod at stemme, mens resten stemte 
for. 

Ad 9) Valg til forretningsud-
valget, jf. vedtægternes § 6, 
stk. 4: 
 
Næstformand, valg for to år. 
På valg er Emma Søe 
(genopstiller ikke) 

Sven Voxtorp stillede op. 
John Engelbrechtsen blev foreslået, 
hvorefter Sven trak sit kandidatur. 
John blev herefter valgt uden mod-
kandidater. 

Sekretær, valg for to år På 
valg er Kurt Søe (villig til 
genvalg) 

Kurt blev genvalgt uden modkandida-
ter. 

Kasserer, valg for ét år.  Eks-
traordinært valg 

Lars Peter Nielsen, Nymarks Allé 
blev foreslået. 
Lars blev valgt uden modkandidater. 

Mårslet-Bladet økonomi På 
valg er Jacob Lind (villig til 
genvalg) 

Jacob blev genvalgt uden modkandi-
dater. 

FU-medlem, valg for to år. På 
valg er Poul H. Poulsen (villig 
til genvalg) 

Poul blev genvalgt uden modkandida-
ter. 

2. suppleant, valg for to år. 
På valg er Birte Halvorsen 
(genopstiller ikke) 

Sven Voxtorp stillede op. 
Jens Thomsen blev foreslået. 
Per Henrik Hansen blev foreslået, 
men Per ønskede ikke at stille op. 
Sven trak sit kandidatur. 
Jens blev herefter valgt uden modkan-
didater. 

Ad 10) Valg af revisor samt 
revisorsuppleant, jf. vedtæg-
ternes § 7, stk. 5: 
Rvisor, valg for to år. På valg 
er Finn Jacobsen. 

Keld kunne meddele at Finn vil mod-
tage genvalg. 

Finn blev herefter valgt uden mod-
kandidater. 

Revisorsuppleant, valg 1 år. 
På valg er Svend Voxtorp 

Sven stillede ikke op. 
Steen Bille Fogh stillede op 
Steen blev herefter valgt uden mod-
kandidater. 
 

ad 11) Evt. 
Margrethe Bogner roste fællesrådets 
for det store og grundige arbejde. 
Margrethe har ved mange lejligheder 
i sin egenskab af byrådsmedlem og 
medlem af teknisk udvalg mødt re-
præsentanter for fællesrådet. Hun sy-
nes altid møderne har været gen-
nemarbejdet og velargumenteret. Det 
kræver et stort arbejde og er til gavn - 
også hvis man bor lidt uden for Mår-
slet. 
 
Kurt Kirkedal Laursen takkede på 
multihalgruppens vegne for donatio-
nen. Der er nu tilsagn om 600000 kr. 
og man kan følge gruppens arbejde på 
deres hjemmeside multihal.nu. 
 
Birthe Jørgensen synes det er et godt 
og velfungerende fællesråd, vi har. 
Birthe var forundret over at der ikke 
sidder nogen kvinder i det nyvalgte 
FU - hvilket er en tilbagegang på 3. 
 
Til sidst gjorde Jens Thomsen op-
mærksom på, at der på Tandergaard 
er åbent hus lørdag d. 28/2. 
Det er interessant for mårsletborgere 
fordi det handler om en stor og mo-
derne udbygning af en svinefarm i vo-
res nærområde. 
 
Ivan afsluttede generalforsamling 
med at takke for god ro og roden. Til 
sidst fik Keld ordet, som takkede de 
afgående FU-medlemmer for et godt 
stykke arbejde og takkede alle frem-
mødte for et godt møde. 
 

4. marts 2009 
Kurt Søe 
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Uge 11 – en anderledes uge 
Da skolen i forbindelse med udvik-
lingsarbejdet ”Alle tiders Folkeskole” 
arbejdede med kompetenceudvikling, 
talte vi meget om, hvordan vi får 
styrket de sociale, personlige og kul-
turelle kompetencer. Et af initiativer-
ne var at afholde en teamuge, hvor 
disse kompetencer kom i fokus. Tea-
mene har taget udgangspunkt forskel-
lige steder og skolepædagogerne ind-
går i undervisningen hver dag fra 
klokken 10.00. 
Mangfoldigheden kommer til udtryk 
i overskrifterne på de forskellige 
grupper. Outdoor, cremer, skuespil, 
gøgl, genbrug af gammelt tøj, kloge 
Aage, salon Beauty, filt på sten, dåse-
sløjd, Champions League, skralde-
jam, madlavning, anderledes aktivite-
ter med udgangspunkt i f. eks. Italien 
og Brasilien og mange andre anderle-
des udgangspunkter for læring. 
 
Skolekoncert 
I år er 2. og 3. klasserne på Mårslet 
Skole blevet udvalgt til at deltage i et 

skolekoncert forløb med Århus Symfo-
niorkester. 
Som forberedelse til koncerterne har de 
forskellige klasser arbejdet med sym-
fonimusik og de forskellige instrumen-
ter. 
Den første koncert var onsdag den 4. 
marts, hvor en strygergruppe med 2 vi-
oliner, en bratsch, en cello og en kon-
trabas mødte op i skolens gymnastik-
sal, fortalte om instrumenterne og spil-
lede for eleverne og deres lærere. De 
spillede blandt andet temaet fra Star 
Wars og Harry Potter og Mozarts sere-
nade nr. 13: Eine kleine Nachtmusik. 
Eleverne lyttede andægtigt og mente, 
de havde haft en god oplevelse. 
Næste koncert er midt i april, hvor en 
anden instrumentgruppe, træblæsere, 
messingblæsere eller slagtøj vil besøge 
skolen. 
Hele forløbet afsluttes i juni, hvor alle 
eleverne skal ind i Musikhusets nye 
symfoniske sal og høre hele symfoni-
orkestret for fuld udblæsning. 
 
 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Forfatterbesøg 
Dansklærerne i de ældste klasser har 
en tradition for at invitere forfattere, 
som kommer og fortæller om deres 
forfatterskab. Den 4. marts var 7. og 
8. klasserne samlet i kantinen for at 
høre forfatteren Louis Jensen. 
 
Salatbar i kantinen 
I starten af april måned lancerer Mår-
slet Skole en nyhed i Kantinen. 
I formiddagspausen fra kl. 9.30-10.00 
vil der være mulighed for at købe 
morgenmadsprodukter som f.eks. 
havregryn med mælk, yoghurt, ymer, 
groft brød m.m. 
I frokostpausen vil der så blive mu-
lighed for at lave sin egen salat i kan-
tinen. Salatbaren vil typisk bestå af 
gulerodssalat, pasta- og rødbedesalat, 
snittet hvidkål, majs, agurk, tomat, 
croutoner, blomkål, rosiner og meget 
andet. Der vil komme nærmere be-
sked på forældreintra. 

Skolebestyrelsens årsberetning 2008/09 
v/ Erling Sørensen, formand skolebestyrelsen 

Dette er beretningen for det tredje år 
af valgperioden for den nuværende 
skolebestyrelse. 
 
Sidste sommerferie udtrådte Søren 
Petersen (formand) af skolebestyrel-
sen, idet han ikke længere har skole-
søgende børn på skolen og da der tid-

ligere er sket skifte på et par pladser, er 
vi løbet tør for suppleanter, hvorfor 
den resterende del af valgperioden gen-
nemføres med en udækket plads for de 
forældrevalgte. 
 
Byens udvikling – og skolen 
Rom blev ikke bygget på en dag – og 

det gør en udvidelse af skolen heller 
ikke, men langt om længe ligger det 
nu fast, at der snart kommer synlige 
beviser på de beslutninger der er ar-
bejdet med igennem de seneste 2-3 
år. 
 
Skolens udvidelse med 4 nye fælles-
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lokaler, et helt nyt pædagogisk ser-
vicecenter og flytning af musikloka-
lerne samt flere toiletter i SFO er 
vedtaget og første spadestik forventes 
omkring 1. september 2009. 
 
Den aktuelle finanskrisesnak og be-
kymringer i mange samfundslag   har 
måske bremset bygge og flytteaktivi-
teterne for en tid. Dermed ser det ud 
til at tilflytningen kan blive mere mo-
derat i forhold til de vurderinger vi 
kunne tage for et par år siden. Dette 
ændrer dog ikke på, at der på enkelte 
årgange er høje klassekoefficienter, 
hvorfor vi også fremover vil skulle 
operere med 3 eller 4 klasser på år-
gangene. 
 
 
Skolevejene 
Sidste år på denne tid gennemførte vi 
en trafikkampagne med temaet ”Drop 
bilen og få børnene på rette vej” – 
primært rettet mod eleverne i 1-5 
klasse. Det blev en stor succes med 
høj deltagelse og vi føler at det har 
haft en god og langtidsholdbar virk-
ning. Dette sammen med Mårslet 
Fællesråds løbende tiltag på skoletra-
fikområdet er gode ”eye-åbnere” som 
også fremover skal anvendes. 
 
Vi har i året oplevet en ny trafikpa-
trulje blive etableret. Patruljen virker 
ved baneoverskæringen på Hørretvej 
så nu er der to i byen. Herfra skal ly-
de en stor ros til det frie initiativ og 
de mange ildsjæle der er nødvendige 
i vort lokalsamfund. 
 
Parkeringspladsen ved hallen er ble-
vet opmærket i samarbejde med poli-
tiet og fritids- og kulturforvaltningen. 
Efter et par korrektioner af skiltning 
og kørselsretningen ved ind- og ud-
kørsel er det synligt at det har virket 
adfærdsregulerende. 
 
En kombination af stadigt flere børn 
og succesfyldte trafikkampagner gi-
ver dog også udfordringer med par-
keringsforhold med cykler, et område 
vi er opmærksomme på og vil forsø-
ge at finde løsninger på i den kom-
mende udvidelse. 
 
Skolen og Multihallen 

Skolebestyrelsen har givet sin fulde 
støtte- og opbakning til ønsket og ide-
erne om den nye multihal i Mårslet. Vi 
har drøftet samarbejds- og synergimu-
ligheder ved projektet og det er oplagt 
der på flere områder kan være sam-
driftsfordele. Dette er forhåbentligt et 
faktum som de kære politikere på råd-
huset i Århus kan få øje på. 
 
De nye elever udefra 
Vi har i snart 2 år haft tilgang af to-
sprogede elever især i de mindste klas-
setrin og netop erfaringerne fra den 
forløbne periode blev vendt på et møde 
med klasseforældrerådene i oktober 
måned. 
 
Her kom såvel positive som negative 
eksempler i forløbet hidtil – men den 
samlede vægtskål giver et overvejende 
positivt resultat. 
Møder med klasseforældrerådene fort-
sættes også i tiden fremover. 
 
Faglokalerne 
En stor del af det indeværende skoleår 
så langt er brugt til total nyrenovering 
af skolens naturfagslokaler det vil sige 
fysik og biologi, så vi nu har to næsten 
identiske undervisningslokaler der 
fuldt ud kan leve op til hvad man kan 
forvente i undervisningen i de respekti-
ve fag anno 2009.03.08 
 
Næste mindre tiltag bliver at få skiftet 
og/eller etableret udsugning og ventila-
tion i hjemkundskab. Bevilling hertil er 
givet i sammenhæng med bevillingen 
til skoleudvidelsen. 
 
Øvrige programpunkter 
Udover økonomi som er et af de faste 
programpunkter på skolebestyrelses-
møderne, har vi også løbende afgivet 
flere høringssvar. 
 
SFO og den nye struktur på børn- og 
unge området har været i en integrati-
onsfase og dette har efterhånden fundet 
sin balance. Der er i henhold til vejled-
ninger på området lavet en samarbejds-
aftale mellem skolebestyrelsen og SFO 
forældrerådet. 
 
Kommunikation mellem skole og for-
ældre er et område der hele tiden tager 
opmærksomhed og vi mærker en øget 

deltagelse, især når vi rører ved de 
nære relationer. 
 
Trivsel og sundhed 
I den seneste kvalitetsrapport på sko-
len, ser vi signaler om end i mindre 
grad, på at der er børn som ikke tri-
ves og ikke altid føler det rart at 
komme i skole når der mobbes. 
 
Det tager vi til os – og vil i den kom-
mende tid formulere rammer og stra-
tegier for antimobning. 
 
Fortsættes på sidste skoleside. 
Et sundhedstjek indebærer flere ting, 
såsom hvordan forholder det sig på 
skolen med hensyn til: 
 

• Sundhedspolitik 
• Trivsel og sundhed 
• Leg og bevægelse 
• Ude liv og inde liv 
• Mad og måltider 
• Indeklima, støj og hygiejne 
• Tobak og alkohol 

 
På mange felter er der planer herfor 
på skolen, f.eks. er der handleplan for 
bevægelse og handleplan for mad og 
måltider.  
 
Skolebestyrelsen vil den resterende 
del af valgperioden forsøge at struk-
turere hovedemnet og anskueliggøre 
hvordan landet ligger her i Mårslet. 
 
Afslutning 
 
Det var året der er gået – og om lidt 
er der basis for at spørgsmål og kom-
mentarer – Dernæst er der tanken at 
vi efter et kort oplæg vil opfordre til 
at deltage i en konstruktiv debat om 
trivsel og sundhed. 
 
 
 
 
2009-03-08 /Erling Sørensen 
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Fastelavn 
Mandag d. 23. februar fejrede de fle-
ste af grupperne fastelavn, 1. klasser-
ne havde fejret det om fredagen. Der 
blev slået godt til tønderne, et enkelt 
barn præsterede oven i købet at blive 
både kattedronning og – konge. Der-
udover var der mange fantastiske ud-
klædninger og børnene hyggede sig 
blandt andet med fastelavnsbollespis-
ning, dans og sågar en catwalk i 
udklædningstøj. 
 
Pædagogisk aften 
Onsdag d. 25. februar var der pædago-
gisk aften for både lærere og pædago-
ger. Emnet var læringsstile, og konsu-
lent Marianne Schmidt gav os nogle 
gode bud på vigtigheden af at bruge 
læringsstile som redskab, for at give 
børnene de bedste muligheder for ud-
vikling. Det var en spændende aften, 
der gav os gode ideer til vores fremti-
dige virke.  
 
 

Inklusion 
Torsdag d. 26. februar havde SFO be-
søg af to konsulenter fra Videnscenteret 
For Pædagogisk Udvikling, Rita Ander-
sen og Dagmar Rahbek. De fortalte om 
inklusion af  h-børn og om det inklude-
rende perspektiv i arbejdet med børns 
udvikling i det hele taget. Derudover 
talte de om værdien af arbejdshypote-
ser, hvilket vi prøvede af i praksis og vil 
have mere fokus på fremover.  
 
Pædagogisk dag 
Lørdag d. 28. februar havde vi en af vo-
res to årlige pædagogiske dage. Vores 
sygefravær skal nedbringes og ledelsen 
havde derfor valgt at fokusere på triv-
sel. Det betød en tur i wellnesscenteret i 
Grenå, hvor vi rigtigt fik slappet af og 
ladet op.  
 
Forældresamtaler 
Her i foråret afholder vi forældresamta-
ler, vi er meget glade for denne mulig-
hed for at få snakket i dybden med jer 
forældre om jeres børn.     

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

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  
Michael Douglas Collins 
michaeldouglas@sol.dk 
60777103 
 
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 

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 
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Åbningstider: 
Mandag - fredag 
10.00 - 16.00 

ÅRETS MÅRSLET BORGER 2009 
I år 2000 kom der en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om at genoptage udnævnelsen mand eller 
kvinde til 
 
 
Årets Mårslet Borger. 
 
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller 
andet til glæde for børn, unge eller ældre. 
 
Udvælgelsen blandt de indstillede (kun nye nominerede medtages) foretages af en komite med de seneste 2 prismodtage-
re samt lederen af Nordea Mårslet. 
 
Komiteen består i år af: 
 
* Ellen M. Albæk som modtager af prisen i 2007 
 
* Kaj Christensen som modtager af prisen i 2008 
 
* Erik Damgaard fra Nordea i Mårslet 
 
Kåringen finder sted Pinselørdag den 30 maj. 2009 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet. 
 

Begrundede indstillinger sendes eller indleveres i 
Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 25. maj 2009. 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2009 15 

 

kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  april 2009 

   Det er nok ikke forbigået ret manges 
opmærksomhed, at Charles Darwin 
ville have fyldt 200 år i år. Det faktum 
har været med til at rejse debatten end-
nu engang om forholdet mellem viden-
skab og religion. 
 

 Religion og videnskab -    
- to forskellige ting 

   Lad det være sagt med det samme: 
Jeg ser ikke nogen konflikt mellem 
videnskab og religion. Videnskabsfolk 
skal arbejde med det, de har forstand 
på, og teologer skal arbejde med det, 
de har forstand på. Religion og viden-
skab vedrører to vidt forskellige sider 
af menneskelivet. Der er to dimensio-
ner i vor tilværelse: den rationelle og 
den irrationelle. Det er vigtigt, at holde 
de to verdener adskilt. Ligesom man 
ikke skal blande religion og politik 
sammen, således skal man heller ikke 
blande videnskab og religion sammen. 
Det er lige galt, om man gør en viden-
skab til religion, hvilket sker, når man 
transformerer f.eks. darwinismen til en 
ideologi med religiøs karakter – jf. de 
meget aggressive ateister - eller om 
man transformerer religion til en semi-
videnskab – jf. kreationismen, hvor 
konservative kristne forsøger at finde 
belæg for skabelsesfortællingen i 1. 
Mosebog kapitel 1 ved hjælp af semi- 
videnskabelige teorier. 
 

 Bibelens fundament. 
   Jeg synes, at det er så skønt og befri-
ende, at vi har to skabelsesfortællinger. 
Jeg synes, at det er pragtfuldt og be-
sværligt, at vi har fire evangelier. Det 
betyder nemlig for det første, at al en-
tydighed er forduftet og for det andet, 
at vi bliver nødt til at tænke os om. Vi 
kan ikke henvise til Bibelen som en 
facitliste i, hvorledes livet skal leves 
eller hvordan Gud skal forstås. Når vi 
læser i Bibelen skal vort fokus være 
dette: Hvad siger Bibelen om Jesus 
Kristus, og hvad siger Jesus Kristus 
om Gud og livet. På disse spørgsmål er 

der ikke entydige svar; men vi samles i 
et kristent fortolknings - og refleksi-
onsfællesskab, hvor vi søger en fælles 
forståelse. I denne søgen medbringer 
vi både vort hjerte, vor fornuft og vor 
kritiske sans. Tro og tvivl hører sam-
men. Derfor er det umuligt inden for 
vor lutherske tradition at dyrke nogen 
form for skrift-fundamentalisme, dog-
me-fundamentalisme eller tros-
fundamentalisme. Vi lever i en lu-
thersk frihedstradition, som vi virkelig 
skal kæmpe for at bevare. 
 
 

 Darwins ateisme 
   Darwin var ikke kristen, har vi hørt. 
Det er nok rigtigt, men han havde stor 
respekt for sin kone, som han troligt 
fulgte til kirke hver eneste søndag. De 
to holdt sammen livet ud, og hun fødte 
ham mange børn. Men hvorfor gik han 
ikke med hende ind i kirken? Var det 
fordi han var videnskabsmand og ikke 
kunne forlige sig med ’religiøse udo-
kumenterede påstande’? Nej, meget 
tyder på, at det slet ikke var hans vi-
denskabelige interesser, der fik han til 
at afskrive religionen, men den lidelse 
og smerte, som tilværelsen havde bragt 
ham. Han mistede nemlig sin elskede 
datter på ti år og efter det tab, kom han 
aldrig i kirke mere. Hans tro på Gud 
eller mangel på samme havde altså 
ikke noget med hans videnskabelige 
virke at gøre. Men sorgen og smerten 
var for tung. Han kunne ikke som sin 
kone finde trøst i religionen. Pointen 
er, at der ikke er en direkte sammen-
hæng mellem videnskab og ateisme 
eller mellem smerte og tro. Man taler 
derfor netop om et troens spring, tro er 
at kaste sig ud på det dybe vand, at 
sætte sin lid til det, man ikke kan se, 
men alligevel ikke kan undvære. Troen 
kan man ikke finde belæg eller beviser 
for. Tro er noget man vover. Darwin 
vovede ikke, men hans kone gjorde. 
Men vi har hørt om mange andre vi-
denskabsmænd (Niels Bohr f.eks.), der 

både var højlærde rationelt tænkende 
mennesker og dybt troende, både hav-
de kendt til livets smerte og var troen-
de. 

 Opstandelsestro 
   Opstandelsestro er hengivelse til tro-
en på, at livet er mere værd end døden, 
er troen på, at de livsopbyggende kræf-
ter er i pagt med sandheden og repræ-
senterer en kilde i verden til glæde og 
oplivelse, som vi ikke kan leve for-
uden. 
   Opstandelsestro er udtryk for den 
livsanskuelse, at det ikke er lige meget, 
hvad vi gør og siger til hinanden. For-
tællingen om Jesu opstandelse fra de 
døde er fortællingen, der gør det helt 
klart, at død, smerte, vold og ondskab, 
ja, alt, der ødelægger og slår ihjel er af 
det onde, og at livet, kærligheden, op-
rejsning og glæde, solopgang og børns 
smil er livet om at gøre. 
    Det jeg her har sagt, vil en humanist 
og måske også en inkarneret ateist mu-
ligvis samtykke i; men så vil jeg altså 
bare hævde, at han i virkeligheden er 
skabskristen – og dem er der jo også 
rigtig mange af, - de ved det bare ikke 
selv! For man kan ikke hævde, at no-
get er absolut godt uden at henvise til 
Gud! 
    Men vil en konservativ kristen så 
spørge mig: Tror du så ikke, at Jesus 
virkelig er opstået fra de døde? 
Spørgsmålet er imidlertid forkert stillet 
og er udtryk for den sammenblanding 
af videnskab og religion, som jeg net-
op advarede imod. Men jeg vil svare i 
al min enfoldighed: ”Jo, jeg tror, at 
han er opstået fra de døde, for jeg tror, 
at Gud har livsmagten i sin hånd, men 
jeg søger ikke beviser herpå uden i den 
verden som videnskabsmændene disse-
kerer”. 
   Virkeligheden er meget større end 
den videnskabsmændene arbejder med. 
 

 GLÆDELIG PÅSKE! 
 

 Hanne Davidsen 

Gud og Darwin 
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KIRKETIDER I APRIL 
 
 

SØNDAG d. 5. april kl. 10:00  
Palmesøndag 
Matt. 21,1-9 
Kl. 14:00: 
Familiegudstjeneste 
HANNE DAVIDSEN. 
 

TORSDAG d. 9. april  kl. 17:00 
Skærtorsdag 
Matt. 26,17-30 
JETTE  R. CHRISTIANSEN  
 

FREDAG d. 10. april kl. 10:00 
Langfredag 
Liturgisk gudstjeneste 
HANNE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 12. april kl. 10:00 
Påskedag 
Mark. 16,1-8 
HANNE DAVIDSEN 
 

MANDAG d. 13. april kl. 10:00 
2. påskedag 
Luk. 24,13-35 
OLE DAVIDSEN 
Kirkekaffe i våbenhuset 
 

SØNDAG d. 19. april kl. 10:00 
1. søndag efter påske 
Joh. 20,19-31 
HANNE DAVIDSEN 
 

Søndag d. 26. april kl. 10:00 
2. søndag efter påske 
Joh. 10,11-16 
HANNE DAVIDSEN 

Kirkekaffe i våbenhuset 
 

 

Kirketider i maj: 
Sønd. d. 3. kl. 10 konfirmation. 7.a  HD 
Fred.  d. 8  kl. 10        ”              7.b JRC 
Sønd. d. 10. kl. 10      ”              7.c  HD 
Søndag  d. 17. kl. 10:00    HD 
Torsdag d. 21. kl. 09:00    AV 
Søndag d. 24.  kl. 14:00          FMM 
Søndag  d. 31. kl. 10:00   HD 
 

AV:     Anne Vejbæk, Astrup 
FMM: Finn Malthe Madsen, Malling       

KILDEVANG 
 

Onsdag den 1. april  kl. 14:30 
 
afholdes der påskegudstjeneste i 
dagligstuen. Vi begynder som sæd-
vanlig med en kop kaffe og lidt 
hyggesnak fra kl. 14.   

   Prædikant er sognepræst  Hanne 
Davidsen. 

MANDAGSCAFÉEN 
 

Mandag den 6. april 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! - Og så er det helt gratis! 

KIRKEBIL 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer kan 
ældre og dårligt gående bestille gra-
tis transport. Henvendelse til kirke-
tjener fru Lis Nissen senest fredag 
kl. 8:30 på tlf.nr. 8629 8190. 

PÅSKESPIL OG  
MINIKONFIRMAND-

AFSLUTNING 
 

 Palmesøndag d. 5. april, kl. 14:00 
holder vi familiegudstjeneste i kir-
ken.  
 En stor del af gudstjenesten består af 
et påskespil, der bliver opført af mi-
nikonfirmanderne fra 3.c og 3.d fra 
Mårslet Skole. 
 Efter gudstjenesten er alle minikon-
firmander med deres familier invite-
ret over i Sognehuset, hvor vi holder 
afslutning med te/kaffe/saft og kage.  
Samtidig vil alle minikonfirmander 
modtage et diplom samt en gave. 
 

 Mette Bugge  
sognemedhjælper 

FILMAFTEN  
FOR KONFIRMANDER 

 

 Årets konfirmander i Mårslet inviteres 
til filmaften i Sognehuset efter neden-
stående skema: 
 

7.b tirsdag den 31. marts kl.18:00 prc. 
7.c tirsdag den 14. april      kl.18:30 prc. 
7.a fredag den  17. april   kl.18:30 prc. 
 

Vi begynder med at spise en pizza, - 
og filmen? - Ja, det er indtil videre en 
hemmelighed! 
 

Hanne Davidsen 
Jette Rosenberg Christiansen 

SOGNEINDSAMLINGEN 2009: 
 Testrup Højskole med 55 tilmeldte 
indsamlere, havde en stor del af æren 
for at vi i Mårslet nåede op på det re-
kordstore resultat ved dette års sogne-
indsamling.  
  36.415 kr. blev det til mod 33.683 kr. 
i 2008. I hele landet blev der samlet 16 
mill. en stigning på 1 mill. fra 2008.  

 

 
 
 

allerede fra den 10. i måneden forud 
for udgivelsen af Mårslet Bladet.  Klik 
ind på:   maarslet-kirke.dk  (Info) 

FRA DEN DANSKE SALMEBOG: 
Bøn nr. 57. (Side 910)  
 

Tynget af bekymringer. 
 

Herre, min Gud! 
Stor trængsel har ramt mig. Mine be-
kymringer truer med at knuse mig, 
Jeg véd hverken ud eller ind. Gud, 
vær mig nådig og hjælp! 
Giv mig kraft til at bære, hvad du 
lægger på mig. 
Lad ikke frygten få magt over mig.  
Sørg du i din godhed for mine kære. 
Barmhjertige Gud, tilgiv mig alt, 
hvormed jeg har syndet mod dig og 
mod mennesker. 
Jeg stoler på din nåde og lægger mit 
liv i din hånd. Gør du med mig, som 
du vil, og som det er godt for mig. 
Hvad enten jeg lever eller dør, er jeg 
hos dig, og du er hos mig, min Gud. 
Herre, jeg venter på din frelse og på 
dit Rige. 

    kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn   

DET BLIVER NU MULIGT AT SE MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

Tirsdag d. 21. april kl. 18:30 - 22  
 

   Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen.  

  Navne og billeder på medlemmerne 
kan ses på kirkens hjemmeside: 

maarslet-kirke.dk  (MR) 
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   Værd at vide:  Mårslet Kirkes hjemmeside indeholder et stort bil-
ledarkiv, med en (næsten) komplet samling af konfirmationsbilleder 
fra Mårslet Kirke gennem de sidste 50 år. Nogle få er endda endnu 
ældre. Og selv om man måske ikke kender en eneste af personerne, er 
det interessant at se, hvordan attituder og den skiftende mode op gen-
nem årene ændrer sig hos de unge mennesker.  
Prøv selv!  -  Klik ind på maarslet-kirke.dk  (Konfirmationsbilleder)  

   Og skulle du ligge inde med et konfirmationsbillede fra Mårslet, der 
ikke er repræsenteret i samlingen, er vi naturligvis meget interesseret.  

Henvendelse webmaster@maarslet-kirke.dk  eller  tlf. 8629 3411.  

Konfirmationer i Mårslet Kirke, maj 2009:  
 
 

7.a  søndag den 3. maj   7.b  fredag den 8. maj (St. bededag)    7.c  søndag  den 10. maj 
ved Hanne Davidsen   ved Jette Rosenberg Christiansen    ved Hanne Davidsen 
 

Alexander Braagaard-Sørensen  Anders Dammand Pedersen     Anders Wendelbo Reimer 
Anders Emil Beuchert   Ann-Sophie Ehlert Buchardt     Anna Knudsgaard Espersen 
Anders Rasmussen    Camilla Lynge Zacho      Astrid Skyum Christensen 
Andreas Pontoppidan Andersen  Caroline Bjerre Foged      Benjamin Bisgaard Sørensen 
Anne Cecilie Emanuel   Cecilie Schmidt Carstensen     Christina Benneboe Larsen 
Anne Marie Jarle Skovgaard  Emil Strunge Steffensen      Christina Majlund Laursen 
Annsofie Arndahl Kristiansen  Frederik Braüner Bjerge      Christopher Timothy E Buchardt 
Christian Lindblad H Andersen  Jakob Morten Steglich-Petersen     Djamilla Graabæk 
Elizabeth Ann Lange   Josephine Højriis Kjær      Frederik Birn 
Emma Marie G.Jochumsen  Katrine Kragh Jespersen      Jonas Rebsdorf Nilsson 
Frida Hjort Vestergaard   Line Skyum Ritto       Katrine Pedersen 
Jonathan Eichild Schmidt   Maja Agerbo Ejsing      Kristian Bruun Reimer 
Kathrine Nielsen    Martin Holste       Kristian Markild Kristensen 
Kirsten Brandt Lundblad   Mathias Randel Søndergaard     Line Sofie Winther Mikkelsen 
Kristoffer Kjølhede   Matilde Dahl Pedersen      Mads Winther Johansen 
Line Emilie Rasmussen Sadolin  Mie Bendix Henriksen      Maja Cecilie Brændgaard Kalmeyer 
Martin Thomsen    Mikkel Torp Hey       Mette Videbæk Bredlund 
Morten Koch Jensen   Naja Maria Hahn-Hundsdahl     Rasmus Gregor Jørgensen 
Niklas Kasper    Nicolai Hviid Jørgensen      Rasmus Hvid Jensen 
Nynne Højland Ingebrigtsen  Nikolaj Braüner Bjerge      Sebastian Gustavsen Kridal 
Rasmus Gustav Mæng Dorph  Nina Nordtorp Deacon      Simon Helge 
Sara Barsøe Zachariassen   Rikke Sandager Sørensen      Troels Poulsen 
Sofie Højbjerre Thomsen   Sofie Amalie Lyngklip Strøm  
Theis Stenderup Høgh Kristensen   

 

HYGGEKLUBBEN 
i  APRIL: 

 
 

Torsdag den 16. april kl. 14:00 
 
 

   Vi får besøg af Jytte Dreyer, tidligere DR-journalist, tv-vært og pro-
ducer med TV-programmer som “Mellem os”, “Otium” og “Musikken 
i Arbejdstøjet” og radioprogrammer som “På tremandshånd” og “To 
generationer spiller ud”.  
 

   Programmet for dette spændende arrangement kan ses på kirkens 
hjemmeside. Alle interesserede er velkomne til en interessant eftermid-
dag i Sognehuset, Obstrupvej 4.   (20 kr. til kaffe/the og kage) 
 

                            maarslet-kirke.dk  (Mårslet Hyggeklub)  

16 
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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 
 jrc@maarslet-kirke.dk 
 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 
 

MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Erik Lund Sørensen 
Frøkærparken 68 
Tlf. 8629 9395 
els@maarslet-kirke.dk 
 

se evt. maarslet-kirke.dk (Kontakt) 

BØRNEKLUBBERNE 
 
 

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

Jette Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 eller 

Susanne Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 

 
 

Lærkereden 
er for alle børn fra BH klasse  til og 
med 3. klasse. Vi synger, hører en 
fortælling fra bibelen, leger og delta-
ger i mange forskellige aktiviteter.  
Sognehuset, mandag 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 

SOGNEHUSET I APRIL: 

 

Onsdag d. 1. april ca. kl. 11:00 
Babysalmesang 
 

Søndag d. 5. april ca. kl. 15:00 
Minikonfirmandafslutning 
 
 

Mandag d. 6. april kl. 9:30 
Mandagscafé 
 

Onsdag d. 8. april ca. kl. 11:00 
Babysalmesang (sidste gang) 
 

Tirsdag d. 14. april kl. 18:30 
Filmaften (7.c) 
 
 

Onsdag d. 15. april kl. 19:30 
Indre Mission 
 

Torsdag den 16. april kl. 14:00 
Hyggeklubben (Jytte Dreyer) 
 

Fredag d. 17. april kl. 18:30 
Filmaften (7.a) 
 

Tirsdag d. 21. april kl. 18:30  
Menighedsrådsmøde 
 
 
 

 

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

Hver tirsdag 
kl. 8:00 - 9:30:       Konfirmander  
Hver onsdag 
kl.   8:00 - 9:30:     Konfirmander  
kl. 11:00 - 12:00:   Babysalmesang  
                              (kun 1. og 8. april) 
Hver torsdag 
kl. 8:00 - 9:30:       Konfirmander  
Hver  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30    Kor og korskole 
 

Se hjemmesiden for evt. ændringer: 
maarslet-kirke.dk (Kalender) 

INDRE MISSION 
 

Onsdag den 15. april kl. 19:30  
i Mårslet Sognehus, 

 

   Vi får besøg af Simon Thidemann, 
29 år, teologistuderende og daglig 
leder på Kristen Lokalradio i Århus. 
 

   Aftenens emne er: "Hvad kendeteg-
ner profeterne i Det Gamle Testamen-
te?"   
 

   Simon Thidemann afslører lidt: 
”Profeterne i Det Gamle Testamente 
er kendetegnet ved, at være inspireret 
direkte af Gud. De udviste stor lydig-
hed og frimodighed, men mest af alt 
var de talerør der kaldte til omvendel-
se”. 

Og til spørgsmålet:  
Findes der profeter i dag? 
 

I 1. Kor. kap. 14 vers 1 står der: "Jag 
efter kærligheden, og stræb efter 
åndsgaverne, men især efter at tale 
profetisk". 
 

Simon Thidemann vil endvidere for-
tælle nyt fra arbejdet på Kristen Lo-
kalradio.     

 
 
 
 
 
Simon Thidemann 
(Privatfoto) 
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Vi har for 11. år i træk bestil godt vejr 
til denne dag, så igen i år skal vi have 
ryddet på langs grøfter og veje og i 
byen. I Mårslet som i det øvrige År-
hus Syd foregår det i år lørdag d. 18. 
april, og vi håber på ligeså stort 
fremmøde som sidste år. Men tag ger-
ne venner og bekendte, naboer, børn, 
voksne og bedsteforældre med, der er 
altid plads til flere, som gerne vil ha-
ve en hyggelig formiddag sammen i 
lokalområdet. 
Vi har mange traditioner omkring da-
gen, som vi også i år vil holde i hævd. 
Vi starter med fælles morgenbord og 
slutter dagen med en velfortjent øl/
sodavand til alle flittige affaldssamle-
re. Der vil i år være en ny overraskel-
se til børnene. 
Vi mødes ved OK-Tanken midt i 
byen lørdag d.18. april kl. 10.00.  
Reklamer gerne for arrangementet i 
din grundejerforening, vejforening, 
daginstitution, skole, arbejdsplads, 
fritidsaktivitet, eller hvor du kan finde 
på at udbrede budskabet. I er velkom-
men til selv at ønske et område at 
samle affald i. Så der bliver samlet af-
fald hvor du/I synes der trænger mest. 
Som en ekstra tak for indsats ved hold 
rent dagen, arrangerer vi en række 
gratis rundvisninger og arrangemen-
ter. De to førstkommende ses herun-
der, og I kan se flere på www.fo-
aarhus.dk under Grøn Guide. 

Forårsklar i haven. Torsdag 23. 
april kl. 16.00-17.30 på Højbjerg 
Bibliotek 
Det hele spirer og gror nu - og aller-
bedst gror det, når planterne får kom-
post. Næsten 1/3 af affaldet fra køk-
kenet kan omsættes til kompost i et 
hjørne af haven. Komposten giver liv 
til havejorden og bedre plads i skral-
despanden. Grøn Guide Birte Buhl 
fortæller om forskellige former for 
kompostering og brug af kompost 
og svarer på spørgsmål om miljøven-
lig havedyrkning. Biblioteket giver en 
kop kaffe. Tilmelding er ikke nødven-
dig. 
Rundvisning på Viby rensningsan-
læg. Torsdag 30. april kl. 19-20.30 
Se og hør hvordan spildevandet bliver 
renset inden det ledes ud Århus Å og 
Århusbugten. På Viby rensningsan-
læg renser man hvert døgn omkring 
20 millioner liter spildevand med me-
kaniske, biologiske og kemisk meto-
der. 
Tilmelding på e-mail groengui-
de@mail.dk eller på tlf. 61 65 16 64 
senest 20. april. Mødested: Ormslev-
vej 155, Viby. 
Miljøgruppens indsigelse i forbin-
delse med kommunalplanen: 
Ud fra kommunens egne analyser og 
prioriteringer er det ubegribeligt, at 
man vil placere to byer så tæt. At ens 
by er velafgrænset har jo stor positiv 

betydning for ens følelse af at høre til 
et sted, og det fremhæves ofte som en 
væsentlig attraktion ved byer som 
Mårslet. 
En ordentlig, 400 meter zone med 
marker eller skov mellem de nærme-
ste haveskel vil også kunne fungere 
som vigtig spredningskorridor for 
større, vilde dyr. Uden den vil Mårslet
-Malling udgøre en barriere på mange 
kilometer. 
Vi har meget svært ved at se sammen-
hængen mellem det der står i 
nedenstående link og "NyMalling"s 
placering meget tæt på Mårslet. Det 
bliver da f.eks. svært for folk i den 
sydlige del af Mårslet at gå ud til na-
turområder. F.eks. vil et område som 
Baronmosen (syd for Bredballegård) 
forsvinde. Her er der f.eks. grønne 
løvfrøer og et grævlingekompleks. 
Der er også lavet et "spor i landska-
bet". 
En anden ting er, at der bliver støjge-
ner for mange, når/hvis man placerer 
Beder-Bering vejen i det smalle om-
råde. Det synes vi er et stort miljøpro-
blem. 
http://195.41.32.55/domino/SA/sasi-
te.nsf/384388c35d01a23e4125662c00
3acf63/94e5ac819e7b02f1c1256b0c0
03e96a1?OpenDocument 

Venlig hilsen 
og på vegne Miljøgruppen 

Jørgen 

Hold da helt rent i Mårslet 
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AKTIVITETER I April 2009 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

Onsdag d. 1. april: 
Gudstjeneste 
  
Torsdag d. 2. april: 
”Tag selv bord” kl. 11.30 
Pris 50 kr. 
  
Mandag d. 6. april: 
Smartex Modeopvisning 
  
Mandag d. 20. april: 
Poul Nielsen vis billeder 
fra Italien 

 Onsdag d. 22. april: 
”Syng med” – Josser Herold 
 
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. tirsdag i mdr. kl. 13.30 tilmelding nødven-
digt 
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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 87 53 82 26 etneb13@gmail.com 
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 

Tidsplan for Mårslet MultiHal 
2009  Fondsansøgninger, fortsat indsamling og arkitektkonkurrence 
2010  Byggestart 
2011  20.11 indvielse 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

SÆT   X   I KALENDEREN DEN 6. JUNI 
Du kan lige så godt nu reservere lørdag den 6.juni til TMG`s  store loppemarked i Mårslet. 
Vi forventer naturligvis at dem som plejer at hjælpe til også gør det igen i år., men vi vil gerne have flere til at hjælpe os. 
Vi mangler især en PR- og Presse mand som kan hjælpe os med at markedsføre loppemarkedet. 
Vil du give et nap med så hører vi gerne fra dig. Eller kan du absolut ikke gemme dine lopper til vi skal samle ind, så 
kontakt en af nedenstående. 

Flemming Kristiansen 
Tlf. 29 90 16 65 

anfk@webspeed.dk  

Mads Pedersen  
Tlf. 20 13  09 91  

ovesdal25@profibermail.dk  

Jacob Lind 
Tlf 86 29 26 06 

jacob-lind@jyskebank.dk 
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Basketball 

TMG Basketball generalforsamling 2009 
TMG Basketball afholdte ordinær 
generalforsamling mandag den 23. 
februar 2009 i HalHuset. I afdelin-
gens årsberetning fortalte formand 
Claus Holm bl.a. ”Det har været end-
nu et godt år i vor basketballfor-
ening”.  
 
Sidste år fortalte vi om den spæde 
opstart med vore juniorer i det begyn-
dende samarbejde med BMI. Det har 
nu fungeret i snart 2 år, og efter lidt 
begyndervanskeligheder synes besty-
relsen, at vi har fået tilrettet koncep-
tet.  
 
Nye udfordringer ligger og venter lige 
om hjørnet. De ældste juniorer bliver 
efter sommerferien ynglinge og hvad 
skal der så ske ?. Vi har i den forbin-
delse fået en henvendelse fra BMI og 
Odder, da de 2 klubber står i samme 
situation som vi. Spillergrundlaget i 
hver enkelt klub er for spinkelt. Men 
hvis vi indgår et teamsamarbejde, 
som vi kender det i dag, vil vi givet-
vis kunne tilbyde en fortsættelse af 
spillernes basketball glæde.  
 
Det bliver naturligvis op til den kom-
mende bestyrelse, at vurdere grundla-
get både spillermæssigt og økono-
misk.  

For 1 år siden stod jeg og udtalte mi-
ne forhåbninger til bestyrelsesarbejdet 
den nye år, og jeg synes, at vi har fået 
sat gang i en spændende proces. Vi er 
i den heldige situation, at Rikke Lys-
holm har arbejdet som DBBFs lokal-
konsulent, og på et bestyrelsesmøde i 
oktober 2008 blev vi udstyret med en 
række gode idéer som er med til at 
flytte tankerne fra traditionelt brand-
slukning til mere idé tænkning – tak 
for det Rikke. 
 
Hvordan er det så gået på banen… 
Status i aften er, at i alliancesamarbej-
det med BMI (Team MBM) har både 
junior A og junior B startet 2009 med 
2 sejre for 2 kampe. I drengerækken 
er det foreløbig blevet til 1 sejr i de 3 
første kampe i år, yngste mini kan 
også fremvise 2 flotte sejre i 2 kampe, 
hvorimod ældste mini desværre har 
første sejr til gode – den venter sik-
kert lige om hjørnet.  
 
Vort mikrostævne i 2008 var en rigtig 
succeshistorie, og den var vi naturlig-
vis opsatte på at gøre efter i år. Stæv-
net blev gennemført, DGI Østjylland 
havde sendt flotte diplomer og Nor-
dea gav igen i år flotte drikkedunke. 
Håber, at alle har set indlæg og bille-
derne i Mårslet Bladet. 

På valg til bestyrelsen var Claus 
Holm der ønskede genvalg og Birgitte 
Ingeberg der efter en periode ikke 
ønskede at fortsætte. Som nyt besty-
relsesmedlem blev Carsten Bedsted 
Pedersen valgt. I det forgangne år har 
suppleantposten tilhørt Michael 
Hjortshøj der ikke ønskede genvalg, 
men dog fortsætter arbejdet som hold-
leder for junioralliancen sæsonen ud. 
Til suppleantposten blev Jesper 
Wadskjær valgt. 
 
Det ugentlige slæb som vore trænere 
inspirerer foreningens ca. 70 medlem-
mer med, må ikke glemmes og derfor 
takker bestyrelsen også for det store 
engagement omkring holdene. Vi skal 
heller ikke glemme dem som arbejder 
i kulissen. Derfor også et stor tak til 
Peter Hahn og Søren Svenningsen 
som hhv. dommer- og turneringsle-
der. Det er også noget med brand-
mænd, udrykning og undsættelse i 
bestræbelserne på få ændrede og ud-
satte kampdatoer koordineret med 
eksterne klubber og klubbens egne 
dommere, som vi også takker for ind-
satsen 
 
 

Claus Holm 

 Giv en             til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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Gymnastik 

     
Gymnastikafdelingen 

 
 
 
indbyder alle til en festlig opvisning i Mårslet Hallen  
søndag d. 5. april entre fra kl. 13.30. 
Vores hold vil vise hvad de har lavet vinteren igennem og vi slutter af med opvisning af DGI Østjyllands 10-14 års 
hold. 
 

Vel mødt! Bente Seerup 

Vi er en flok drenge, 16 i alt, i den 
bedste alder der hver torsdag mødes i 
gymnastiksalen. Vi kunne godt tæn-
kes os at se nogle flere mænd på vo-
res hold. 
Vi har det hyggeligt i hinandens sel-
skab mens vi laver gymnastik.  
Udover den ugentlige træning holder 
vi to fester om året – julefrokost, og 
sæsonafslutning med udflugt. Sidste 
år tog vi en weekend til Tunø. 
Hvis der er nogen der kunne tænke 
sig at være med, har vi et træningstil-
bud fra d. 16. april og ca. 2 måneder 
frem fra kl. 18.30 til 20.00.  
I er velkomne til at ringe til mig på 
mobil 30 56 36 33. 

Vel mødt  
Benny, træner.  

TMG herre motion 

Billeder fra vores tur til Tunø juni 2008.  
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Tennis 

TENNIS  - SOMMERENS GLADESTE SPORT 

I disse for verden så trange tider, er 
der ekstra behov for at hygge om sig 
selv og om gode , måske nye venner, 
samtidig med at man dyrker en udfor-
drende sport, som giver rigtig god og 
alsidig motion : TENNIS ! 
Vi har fire baner at byde på, hyggeli-
ge omgivelser i Mårslet Naturpark, et 
dejligt Klubhus med bad og toilet, 
samt borde og stole til tiltrængt hvile 
efter dysten ! 
Vi byder desuden på mange udfor-
dringer og mange gratis glæder :  
 
UDFORDRINGER:  
 vi afholder mange stævner 

hvor man kan udfordre sig 
selv, møde nye makkere og 
være sammen på tværs af 
evner, til fælles glæde. 

 I år starter vi en ny tradition 
med en VANDREPOKAL til 
præmiering af sæsonens bed-
ste indsats (som ikke behø-
ver at være antallet af vund-
ne kampe, men KAN være 
det !) 

FEST:  
 vi tilbyder mad og drikke til 

disse stævner og har en som-
merfest på programmet 

 
GRATIS:  
 træning for voksne, træning 

for øvede, træning for børn. 
 Vi har en ”tenniskanon”, 

som har været en kæmpesuc-
ces sidste år, da vi købte den. 

START:  
 ingen baner uden nyt grus : 

vi bygger på frivillig hjælp 
til at lave den bane DU spil-
ler på, og det gør vi alle :  

 Lørdag d. 18.april fra kl 
10.00 (kom når du kan/så 
længe du kan !) 

 Klubben giver mad og drikke 
til den heroiske indsats .. 

 
 Standerhejsning og første 

åbne turnering :  
 Lørdag d. 25.april kl 13.00 
 RIGE PRÆMIER ! 
 

FOLDER:  
 i løbet af April vil alle hus-

stande i Mårslet modtage en 
folder med nærmere infor-
mationer om stævner, priser 
og andet. 

 
 Men kom til forberedelserne 

den 18.april og standerhejs-
ning den 25.april, og mød 
bestyrelsen og se klubben , 
samt få en nøgle ved med-
lemskab. 

 
UDSTYR:  
 vi har gratis træningsbolde 

og ketsjere, og gode sponsor-
aftaler med sportsforretnin-
ger hvis man vil bli’ endnu 
bedre… 

 
TENNIS:  
 Sommerens gladeste sport ! 
 

Velmødt 
TMG Tennis 

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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Meget mere leveby med en multihal 
Familien Daugaard/Hedegaard Kristensen 
på Visbjerg Hegn var ikke i tvivl, da de 
skulle tage stilling til, om de ville støtte 
indsamlingen for en multihal i Mårslet: 
 
”Det er et fantastisk godt projekt, som vi 
meget gerne støtter. Alle fem i vores fa-
milie får gavn af hallen”, fortæller Jens 
Hedegaard Kristensen. 
 
”Jeg har den holdning, at alle borgere i 
byen bør bidrage med så meget, de synes, 
de kan undvære. Hvor stort det beløb så 
er, må være op til dem selv”, siger Jens. 
 
Alle fem medlemmer i huset på Visbjerg 
Hegn bruger allerede i dag byens idræts-

tilbud. Tvillingerne Henrik og Amalie går 
til gymnastik i skolens gamle sal, og Ja-
cob i 5.klasse går til karate samme sted. 
Susanne går til gymnastik, og Jens har 
gået til badminton. 
 
”Noget af det, der tiltaler mig mest, er 
bredden i projektet, f.eks. at der også er 
elementer fra de bedste sider af et forsam-
lingshus. Det er fint med fitness-lokaler, 
men vi får også et bredere kulturliv, og vi 
kan få gode, sunde opholdssteder for de 
større børn. Mårslet bliver simpelt hen en 
bedre og mere levende by af at få en mul-
tihal”, understreger Jens Hedegaard Kri-
stensen. 

Johannes Reimer, Mårslet MultiHal 

Støt via PBS eller få skattefradrag 
 
Den enkelte borger eller bidragyder har flere muligheder for at yde et større eller mindre økonomisk bidrag til etablerin-
gen af Mårslet MultiHal: 
 
Du kan oprette en PBS-betalingsordning, hvortil kan knyttes en fast, mindre eller større månedlig betaling f.eks. 200 kr. 
Vejledning findes på www.MultiHal.nu 

 
Du kan indbetale et fradragsberettiget bidrag via en Gavefondskonto hos DGI. Vejledning til linket finder du 
www.MultiHal.nu. Beløb over 500 kr. via DGI’s Gavefondskonto er fradragsberettigede på selvangivelsen 

 
• Du kan indbetale et beløb via Indsamlingskontoen i Nordea med kontonummer 1920 3490 955 738.  Du kan anven-

de Netbank til overførslen. 

Jacob Henrik og Amalie bliver frem-
tidens superbrugere af Mårslet Mul-
tihal. (Foto: Familien Hedegard Kri-
stensen) 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES 
LANDSINDSAMLING  

finder i år sted 
SØNDAG DEN 29. marts 

 
 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som 
sidste år kr. 39.473,50  eller  om muligt overgå dette beløb.  Vort  mødested bliver som tidligere NORDEA  på butiks-
torvet. 
 
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 29. marts. 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: ane-
mie@profibermail.dk.   
Jeg bor Agervej 7. 
 
 
 
                                                                                                                                    Ane-Mie Nielsen 
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Bliv værtsfamilie  
Tag på udveksling i dagligstuen  

At få en udvekslingsstudent gennem 
YFU betyder, at du åbner dit hjem for 
et ungt menneske i aldersgruppen 15-
18 år..  
At være værtsfamilie er at tage på ud-
veksling i sin egen dagligstue. I vil 
opleve at få et helt nyt perspektiv på 
jeres hverdag og jeres familie ved at 
opleve det gennem øjnene på en ud-
vekslingsstudent.  
I vil give jer selv og udvekslings-
studenten en unik mulighed for at 
knytte bånd for livet på tværs af kul-
tur, sprog og landegrænser.  
Det det først og fremmest kræver af 
jer er, at I er motiverede til at tage 
imod en student og inkludere ham/
hende som et fuldgyldigt familiemed-
lem.  
YFU ønsker alle former for værtsfa-
milier; småbørnsfamilier, par uden 
børn, teenageforældre, enlige forsør-
gere, pensionister, par med voksne 
børn…… læs mere om det praktiske 
ved at være værtsfamilie på 
www.yfu.dk eller ring til sekretariatet 
og bestil en brochure. 

Vi yder support til vores værtsfamili-
er gennem hele opholdet, og har altid 
2 kontaktpersoner tilknyttet hver stu-
dent. Det betyder, at du som værtsfa-
milie altid har et hold bag dig klar til 
at hjælpe. 

Hvad er YFU? 
Youth For Understanding har som 
formål at fremme international for-

ståelse. Vi er en foreningsbaseret or-
ganisation uden religiøs, politisk eller 
økonomisk tilknytning. 
YFU’s internationale målsætning: 
”To prepare young people for their re-
sponsibilities and opportunities in a 
changing, interdependent world” 

”Det er en udfordring og en glæde at 
være værtsfamilie. Det er en oplevel-
se hele familien vokser af” 
Har dette vagt din interesse så kig ind 
på 
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Påskeharen kommer til byen!            
Med påskeæg til alle byens børn. 

                        
   
 

 I skal selv lede efter dem! 
 
 
Vi mødes ved HalHusets P-plads Lørdag d. 4. april kl. 10.00. 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 kun 25,- for alle børn på 2 år og opefter. Overskuddet går til vores pro-
jekt Multihal i Mårslet 
 
Hilsen MultiHal eventgruppen og Line, Emil, Bjørn og Jørgen Seerup 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2009 29 

 

 

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

www.maarslet-bladet.dk 

  

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. 

Kunsten på Testrup Højskole… 
Der bliver masser af lokal kunst at se, 
på 1½ mm stiplets kunstudstilling i 
påskedagene på Testrup Højskole.  
En kunstudstilling kunstnersammen-
slutningen har afholdt gennem snart 
20 år. 
 
Påskeudstillingen er åbent for publi-
kum 1.og 2. påskedag, begge dag fra 
kl. 11.00 - 17.00 , og det er den 12.og 
13. april 2009. 
Her viser Mårslets kunstnersammen-
slutning 1½ mm stiplets kreative 
medlemmer deres arbejder frem for 
områdets lokale publikum med hang 
til kunst. 
 
Årets tema, som kunstnersammenslut-

ningen har pålagt sig selv er SPEJ-
LING. Det er medlemmernes opgave 
at fortolke dette begreb. På udstillin-
gen er der en hel væg med deres bi-
drag over emnet. 
 
Vel mødt på højskolen i påsken 2009. 
Det koster en tyver at bese herlighe-
derne, så deltager man også i udlod-
ningen af et mindre kunstværk.  
 

Inga Havbjerg  
og  

Kurt Petersen 

Kunstudstilling på Testrup Højskole 

Det viste billede i artiklen er malet af  
Kaj Christensen Mårslet 
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Kom og vær med i den lokale løbeklub BMI Motion  
Nu er det igen tid til at få løbeskoene 
taget frem fra gemmerne, tid til indfri 
nytårsfortsættene eller simpelthen 
tidspunktet, hvor du starter på at løbe 
sammen med en flok løbere, som 
spænder bredt alders- og ambitions-
mæssigt. 
 
Lørdag d. 4. april starter BMI Motion 
på sommerruterne.Vi løber fra den 
store parkeringsplads i den sydlige 
ende af Fløjstrup skov. Tidspunkt 
annonceres på hjemmesiden og ved 
opslag i lokalområdet. En flok erfarne 
løbere vil denne dag, og frem imod 
sommer, står klar til at tage nye løbe-
re med rundt på stierne i skoven. Til 
de løbere, som vil starte blidt har vi 
ruter på 3 og 6 km. Til mere erfarne 
løbere er der mulighed for at løbe 
med på længere ture. Efter løbet er 
klubben denne dag, vært ved en for-

friskning. 
 
BMI Motion er en løbeklub med til-
bud til hele familien. Vi tilbyder året 
rundt løbetræning flere gange om 
ugen, i vinterhalvåret er det desuden 
muligt at deltage indendørs i motions- 
og styrketræning på Beder skole, 
samt at spinne i motionsrummet i 
Egelund. Vores afdeling med børneat-
letik har træning i sommer halvåret 
ved Malling skole. Vi har planer om 
at starte sjov løbetræning for børn i 
skoven. 
 
I årets løb har vi mange fælles arran-
gementer, vi tager til forskellige løb i 
ind og udland, nogle af løbene er be-
talte via kontingentet, vi træner sam-
men med andre klubber frem til delta-
gelse i lange løb. Vi har de seneste år 
holdt klubaftener med emner som 

handler om løb, vandring og ølsmag-
ning. Vi har interne konkurrencer i 
crossløb og kagebagning. Vi afholder 
BMI stafetten i foråret og Fuldenløbet 
i september. Kontingentet til BMI 
Motion dækker hele familien. 
 
Se mere om klubbens aktiviteter på 
vores hjemmeside www.bmi-
egelund.dk/?motion 
Her finder du link til vores løberuter 
og her vil tidspunktet for træningen 
lørdag d. 4.4. blive annonceret. Her 
finder du også telefonnumre på besty-
relsen, hvis du har brug for flere op-
lysninger. 
 
Kom og vær med og se om BMI Mo-
tion er noget for dig og din familie. 
Vi glæder os til at løbe med jer. 
 

Birgitte Avnesø 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2009 31 

 

MÅRSLET EGNSARKIV 
Lokalhistorisk forening 

fyldt 25 år. 
 
   Den 1. februar 2009 var det 25 år 
siden Mårslet Sogns lokalhistoriske 
Forening blev stiftet som en støtte-
forening for Mårslet Egnsarkiv. 
   Dagen blev markeret med en recep-
tion i Borgerhuset fredag den 6. marts 
fra kl. 14 - 16. 
   Omkring 30 - 40 personer havde 
afsat tid til et besøg, ligesom der var 
repræsentanter fra lokalarkiverne i 
Holme/Højbjerg, Solbjerg og Viby, 
Mårslet Fællesråd, Menighedsrådet, 
Nordea og flere andre. 
   Foreningen havde ønsket sig penge-
gaver som tilskud til en ny computer 
og udover rødvin, chokolade, bøger, 
kopipapir o.a., kom der til formålet 
1100 kr. i den smilende sparegris på 
gavebordet. 

   Mårslet Sogns lokalhistoriske For-
ening takker på det hjerteligste for 
alle gaver og bidrag. 
 

   Efter receptionen blev der afholdt 
ordinær generalforsamling. 
   Den siddende bestyrelse blev gen-
valgt og ser således ud: 
 

     Else Svendsen, formand 
     Anders Errboe, næstformand 
     Ingerlise Wendland, kasserer 
     Hanne Hansen 
     Carl Gerhard Crone 
     Erik Moldt 
     Jørgen Lauritsen 
 

Efter generalforsamlingen var for-
eningen vært ved en festmiddag for 
medlemmerne. 

* 
   Egnsarkivet er fortsat åbent for alle 
interesserede, så har du brug for at 
undersøge noget i arkivet - eller må-

ske et besøg - er der altid en mulig-
hed. Det er den anden onsdag i hver 
måned fra kl. 16 - 17:30. 
   Her vil medlemmer af Lokalhisto-
risk Forening være til stede for orien-
tering og samtale, tegning af medlem-
skab og evt. modtagelse af arkivmate-
riale. 
  Alle er velkomne og næste gang er 
 

onsdag den 8. april, kl. 16 - 17:30 
 

   Uden for åbningstid er man vel-
kommen til at kontakte: 
 

  Hans Møller, tlf. 8629 0295    eller 
  Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 
 

   Arkivet har til huse på Mårslet Sko-
le. Indkørsel på den lille parkerings-
plads fra Obstrupvej.  
 

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

Billeder fra receptionen 
(Foto: Jørgen Lauritsen) 

Bente Thomsen og Harriet Rasmus-
sen, Solbjerg i snak med Hans Møller  

Lis-Margrete Hansen, Nordea 
og Uffe Torp 

Sognepræst Hanne Davidsen, Mår-
slet og formand Else Svendsen 

Anders Errboe, Jacob Lind,  
Jens Thomsen og Per Enevoldsen 

Ingerlise Wendland, Peter Jelsbak og 
Jacob Lind, Fællesrådet 

Tove Glud Rasmussen og  
Klavs Klercke Rasmussen, Viby 
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Så er castet på plads til Cabaret 
Et 70 personers stort ensemble skal 
udfylde den store scene i Vilhelms-
borg parken. Publikum tages tilbage i 
tiden til Berlin i 1930erne. En tid, 
hvor det er farligt at træde udenfor 
normen, hvor natten byder på forbud-
te udskejelser i et dekadent byliv, 
mens dagen påvirkes af politisk uro, 
såret stolthed og økonmisk krise – 
Tyskland er på vej mod Det tredje 
rige!  
Cabaret indledes med den unge en-
gelske forfatter Clifford Bradshaws 
indrejse til Berlin. Her håber han på 
at kunne finde inspiration til sin store 
gennembrudsroman. Han indlemmes 
i det berlinske natklubliv, da han nyt-
årsaften besøger KitKatClub og faci-
neres af Sally Bowles. Clifford 
Bradshaw spilles af det unge talent 
Daniel Høy Nielsen, som er aktuel i 

Musical Syds opsætning: Et skær-
sommernatsdrøn. Han er ny hos Vil-
helmsborg Festspil, men forventnin-
gerne er høje til hans kunnen, som en 
af de bærende roller i Cabaret.  
Sally Bowles er natklubsangerinden i 
KitKatClub, hvor hun synger til de 
velkendte toner fra Cabaret. Hun spil-
les af Anne Dorthe Nielsen, som ikke 
er en novice på de skrå brædder. Hun 
spillede med i Vilhelmsborg Festspils 
opsætning af West Side Story som 
sypige, og har mange år været med i 
Holstebro Musikteater, hvor hun pt. 
er en del af castet i The Producers.  
Sally Bowles optræder sammen med 
Konferencieren, som byder Willkom-
men, Bienvenue, Welcome i Kit-
KatClub. Han er allestedsnærværende 
gennem hele fortællingen, hvor han 
vil guide publikum rundt mellem nat 
og dag, hverdag og udskejelser. Han 

spilles af Torben Greffel, som har 
været en del af Vilhelmsborg Festspil 
siden begyndelsen. Hans roller har 
været mange og meget forskellige fra 
skurk til første elsker, og i år altså 
som den dekadente Konferencier.  
Søndag d. 1. marts afholdes første 
læseprøve, hvor hele castet kan mø-
des, og introduceres til Cabaret-
fortællingen, og hvilket univers de 
skal være med til at illustrere. Det vil 
være muligt for pressen at møde nog-
le af de medvirkende, og observere 
læseprøven.  
 
Pressen er meget velkommen! 

 
Meld venligst tilbage om deltagelse 

til Mette Møller-Rasmussen på mobil 
26259991 eller på mail mol-

ler_mh@hotmail.com  

Så er castet på plads til Vilhelmsborg Festspil 2009 

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 

   
                                                                                                                   
  
  
  
  

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                  
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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Åben stald på Tandergaard den 28.2. 

Vi tor nok at vi med rette kan sige at 
det var med nogen stolthed og succes 
familien Munk Nielsen kunne fremvi-
se den nye store svinestald ved Tan-
dergaarden. 
Efter sigende har det været omkring 
1500 besøgende for at se den moder-
ne svinestald. Fredag var det fortrins-
vis leverandører og andre professio-
nelt interesserede, mens der om lørda-
gen primært var for de lokale borgere. 
Absolut en interessant oplevelse også 
for os som ikke er fagfolk. 

De enorme stalde dækker et område 
på ca. 2 foldboldbaner, eller ca. 8.200 
m2 og der bliver plads til 1.200 søer 
som giver en årsproduktion på ca. 
36.000 smågrise. 
Eller svarende til at der pr. arbejdsdag 
vil blive slagtet ca. 140 svin. 
Grisene får dog ikke lov til at vokse 
sig store på Tandergaarden idet stør-
steparten af dem bliver solgt når de 
vejer ca. 9 kg. til en landmand på 
Djursland som feder dem op. Men 
resten bruges til avl på Tandergården. 
 
Søerne som er en blanding af racerne 
Landrace og Yorkshire, føder efter en 
graviditetsperiode på ca. 115 dage,  i 
gennemsnit 14 smågrise som hver 
vejer 1 – 1,5 kg.  
For at øge dyrevelfærden går søerne i 

en helt ny type farestier, hvor de kan 
gå frit både før og efter fødselen. Det-
te vil også mindske risikoen for at 
soen får skuldersår og liggeskader. Så 
der er således taget store hensyn til 
dyrevelfærden. Men der er også taget 
hensyn til de omkring 4 medarbejdere 
som til dagligt vil være beskæftiget 
på gården, ved at der er store glaspar-
tier både i tag og gavle og der bliver 
opført et personalehus som indehol-
der alt hvad der er brug for, så som 
omklædningsrum, bad, toilet, kontor 
og spisestue m.v. 

Ud over svinestaldene opføres der 
også et biogasanlæg, dermed udnytter 
man gassen og varmen i gyllen til 
energi. 
Ved gyllekøling udnytter man varmen 
i gyllen som ved jordvarme og træk-
ker dermed varmen ud af gyllen og 
genbruger denne varme til opvarm-
ning. Og biogassen fungerer ved at 
man trækker gas ud af gyllen inden 
den går over i gylletanken. Derefter 
afbrændes gassen og bliver til energi. 
Den samlede energi fra gyllekølingen 
og biogassen, kommer til at svare til 
ca. 584.000 Kwh, eller svarende til 
årsforbruget i ca. 100 husstande med 
2 voksne og 2 børn. Ved at gøre dette 
skånes atmosfæren for ca. 175 tons 
Co2 om året i forhold til hvis der 
skulle opvarmes med kul. 

Der ud over bliver der yderligere 
energi i overskud, som brændes af i 
en motor som driven en generator der 
laver strøm. Denne strøm leveres så 
til Østjysk Energi. 
Når man udnytter gyllen på denne 
måde, så vil den resterende gylle som 
senere skal ud på markerne lugte me-
get lidt i forhold til den alm. gylle 
som vi kender i dag. 
Endvidere vil udvaskningen af kvæl-
stof fra jorden blive nedbragt med ca. 
10 %. Udslippet af kvælstof til luft 
der omgiver stalden vil blive deduce-
ret med ca 15.%. 
Det er rigtig positivt at familien 
Munk Nielsen således åbnede dørene 

for alle os alm. borgere så alle kunne 
komme ind og se en moderne miljø-
venlig svinestand, og få forklaret og 
få indsigt i hvordan det hele fungerer. 
En stor tak til familien for dette. 

Jacob Lind 
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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  

Skimmelsvampen har gode kår 
I de seneste år er danskerne blevet 
dårligere til at lufte ud i boligen, og 
dårligt indeklima øger risikoen for 
svimmelvækst. Og skimmelsvamp skal 
fjernes, for det er usundt for helbredet 
Tøj, der hænger til tørre i stuen. Fri-
kadeller, som sprutter på panden un-
der en slukket emhætte. Og en bade-
værelsesdør, der står pivåben, mens 
du står under bruseren.  
Alt sammen dårlige vaner, som giver 
skimmelsvampe gode betingelser.  
Og forskningsresultater fra Statens 
Byggeinstitut viser, at det netop hal-
ter gevaldigt med de gode indeklima-
vaner. For otte år siden luftede 91 
procent af danskerne ud hver dag. I 
dag åbner kun 76 procent af os vin-
duerne dagligt og får frisk luft ind.  
Det på trods af, at befolkningen er 
blevet mere bange for skimmelsvam-
pe i hjemmet. For otte år siden var 12 
procent af danskerne bange for fugt-
skader og skimmelangreb i boligen. I 
dag er tallet firedoblet, så næsten 
halvdelen af befolkningen frygter 
skimmelsvampe.  
Lug ud i vanerne 
Og der er noget at være bange for. I 
mange danske hjem er der nemlig 
skimmelsvamp. 
- Vi får ofte henvendelser fra folk, 
der har opdaget skimmel i boligen, 
fortæller indehaver af skimmel-
tjek.dk, John Klysner.  
Hans firma yder konsulentbistand - 
både i forhold til gode indeklimava-
ner og i forbindelse med huskøb, og 
laver målinger i boligen, hvis der er 
mistanke om vækst af skimmel. 
Ifølge John Klysner skal man luge 
godt og grundigt ud i sine dårlige 
vaner. 

- Vi kan selv gøre en masse for at 
mindske risikoen for skimmelsvamp, 
men vores dårlige vaner forfølger os. 
En simpel hovedregel er at lave gen-
nemtræk i boligen et par gange om 
dagen i fem til ti minutter, men selv 
sådan en simpel regel, er der mange, 
der glemmer i hverdagens stress og 
jag. Vi skal simpelthen være mere 
opmærksomme på vores indeklima 
siger John Klysner fra firmaet skim-
meltjek.dk, der har base i Solbjerg. 
Er skaden imidlertid sket kan rengø-
ringsmidler som klorin eller rodalon 
klare det, men er man i tvivl om, 
hvor voldsom væksten er, anbefaler 
John Klysner, at man søger professi-
onel hjælp 

Skimmel skidt for helbredet 
For det er vigtigt, at skimmelsvampe-
ne bliver fjernet. Skimmelsvamp er 
nemlig usundt og øger forekomsten af 
symptomer som øjenirritation, irritati-
on af luftveje, hovedpine, svimmel-
hed og koncentrationsbesvær.  
- Det er kendt at skimmelsvampene 
kan give gener. Vi skal derfor ikke 
acceptere vækst af skimmelsvampe i 
boligen ud over hvad der er normalt. 
For bliver der ikke gjort noget ved 
skimmelsvampene, kan det få hel-
bredsmæssige konsekvenser. Og des-
værre er der rigtigt mange danskere, 
som døjer med skimmelsvamp i deres 
boliger, siger Ole Munck, der er bio-
log og erhvervsforsker med speciale i 
indeklima og svampeangreb i tømmer 
og murværk.. 
Faktabokse 
Hvordan ser skimmelsvampe ud? 
Normalt viser skimmelsvampe sig 
som grønne, sorte, brune eller hvi-
de pletter eller skjolder, som ofte 

har  en  lodden overf lade . 
I sjældne tilfælde kan de dog have 
samme farve som det sted, de vok-
ser, at de er svære at få øje på. 
Skimmelsvampe sidder ofte synligt 
på vægge, gulve eller lofter, men de 
kan også gennem sig steder, hvor 
de er svære at opdage – det kan 
være bag tapet, i kældre eller skak-
te. Måden at opdage den skjulte 
vækst på er ved at tapetet løsner 
sig, eller ved at der opstår en mug-
gen lugt i rummet eller ved fodpa-
nelerne. 
Tjek boligen for skimmel 
Er der Synlige tegn på fugt eller 
skimmelsvamp? Muggen lugt i boli-
gen? Dug på vinduerne? Mug bag på 
møbler eller løse tapeter? Tilstoppede 
aftrækskanaler, udsugningsventiler 
eller emhætte? Mug og fugt i skabe-
ne? Utætte afløb på badeværelset? 
Læs mere på www.skimmeltjek.dk 
Gode råd, hvis du vil undgå skim-
mel 
Udluftning. Lav gennemtræk i boli-
gen 5-10 minutter to til tre gange dag-
ligt. Du skal især være omhyggelig 
med udluftningen, når du har været i 
bad eller laver mad. 
Luk døren til badeværelset under bad-
ning. 
Vask bruseforhænget ofte. 
Brug altid emhætte, når du laver mad. 
Der skal være luftcirkulation under 
sengen. 
Hold den samme temperatur i alle 
rum, og den må ikke være lavere end 
18 grader. 
Læs mere på www.skimmeltjek.dk 
For yderligere oplysninger og kom-
mentarer: 

John Klysner M: 27 90 34 00 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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