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Nye udfordringer i en sej kamp 
 
MultiHal projektet har med dette års ansøgning om anlægsbevilling fået 
rådmandens velsignelse, men vi fik ikke pengene i år. Vi har dog aldrig 
været så tæt på. I sin pressemeddelelse omtaler rådmanden kun ét projekt, 
der ikke har fået bevilling, nemlig MultiHallen i Mårslet: 
 

”Et af de projekter, som fik afslag i denne omgang, var en ansøgning 
om tilskud til etablering af et stort idrætscenter i Mårslet. "Jeg synes, 
at det var en seriøs og rigtig spændende ansøgning fra Idrætsforenin-
gen TMG og Mårslet Fællesråd, som vi måtte sige nej til med henvis-
ning til økonomien. For at realisere projektet kræver det en driftsbe-
villing ved kommende budgetforhandlinger”, udtaler Rådmand Jacob 
Bundsgaard Johansen.” 
http://www.aarhuskommune.dk/view/forside/view_col1_forsideliste?
_page=nyhed/8401533 

 
Afslaget skyldes altså ikke projektet eller økonomien i projektet, men 
alene økonomien på en helt anden konto, lokaletilskudskontoen, der er en 
konto til rene driftsmidler. 
 
At lokaletilskudskontoen er udtømt i Århus kommune betyder nærmest, 
at INTET nyt kan sættes i gang, Lokaletilskud er ikke noget man kan sø-
ge, det er kommunen forpligtet til at yde: 

 
”Folkeoplysningsloven siger, at kommunen skal stille lokaler gratis 
til rådighed og betale udgifter til el, varme og rengøring. Kommunen 
kan dog opkræve et gebyr for lokalerne. Driftsudgifterne til lokaler, 
der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for 
børn og unge under 25 år, skal kommunen give et tilskud til på 
mindst 65 procent” 
(fra http://www.dif.dk) 

 
Vi har altså i MultiHal gruppen og TMG fået en ny opgave: Få flere pen-
ge afsat i budgetforhandlingerne på lokaletilskudskontoen!! 
 
Det må vi jo så i gang med – samtidig med, at vi prøver at komme i gang 
på andre måder – bl.a. med en motionsafdeling, som I også kan læse om i 
dette nummer af bladet. 
 

Kurt Kirkedal Laursen 
MultiHal og TMG 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Rema 1000 på Mårslet Byvej 
Umiddelbart inden jul besluttede År-
hus Byråd at give grønt lys for den lo-
kalplan, der gør det muligt at bygge 
en dagligvarebutik på Mårslet Byvej. 
Fællesrådet har ikke mindre end to 
gange været til foretræde for Teknisk 
Udvalg om denne sag, idet vi hævde-
de, at det var et dårligt tidspunkt at 
træffe en sådan beslutning; der skal 
inden for kort tid tages stilling til bå-
de en helhedsplan for trafikken og en 
samlet plan for en evt. fremtidig ud-
bygning af Mårslet, og placeringen af 
en kommende dagligvarebutik burde 
fastlægges i den forbindelse. Vi vandt 
ikke tilstrækkelig lydhørhed for den 
sag; men det lykkedes dog at få gen-
nemført, at ”arbejdet omkring hel-
hedsplanen for Mårslet skal sættes i 
gang i sammenhæng med VVM-
redegørelsen for Beder-Bering vejen”. 
Det er netop denne sammenhæng, vi 
har kæmpet for, så det resultat kan vi 
kun være meget tilfredse med. 
 
VVM-undersøgelsen af Beder-
Bering vejen 
Fællesrådets indsigelse indeholdt føl-
gende punkter i uprioriteret orden: 
- Hvis der laves reservationer til mere 
end en to-sporet vej, skal beregnin-
gerne af konsekvenserne laves ud fra 
den belastning, som begrunder den 

fuldt udbyggede vej. 
- Fællesrådet ønsker konsekvenserne 
af skitserede linjeføringer af letbanen 
tænkt sammen ved VVM undersøgel-
sen, så der ikke på bagkant skal kli-
s t res  en letbane på Beder-
Beringvejen. 
- Det bør undersøges, om det er mu-
ligt at etablere krydsningen af Te-
strupvej ved nedgravning af den nye 
vej på dette sted. Dette skønnes at gi-
ve færre gener, både visuelt og støj-
mæssigt. 
- Det bør undersøges, om ikke det er 
at foretrække, at vejen føres igennem 
til Egelund mellem Beder og Malling. 
Det ville også give en større afstand 
til vejen fra Mårslet øst. 
- En tilslutning alene til Tandervej vil 
betyde, at vejen ikke til megen gavn 
for Mårslet. 
- Det er kompliceret umiddelbart at 
vurdere, hvilken virkning en tilslut-
ning af vejen til Testrupvej ville have. 
Det bør derfor undersøges. 
- En tilslutning til Obstrupvej kunne 
give Obstrupvej, Præstegårdsvej og 
Hørretløkken nem adgang til Beder-
Beringvejen ved at bygge en ny vej 
udenfor bygrænsen til Obstrupvej 
med retning vestpå til Beder-
Beringvejen – med en forlængelse 
nordpå, så den også betjener Hørret-
løkken / Præstegårdsvej. 

Debatten på maarslet.net 
Som vi skrev i det seneste nummer af 
Mårslet-Bladet, blev debatten på 
maarslet.net givet fri, så der ikke læn-
gere var en moderator, der på forhånd 
tog stilling til debatindlæggene. I ti-
den herefter kom der nogle indlæg på 
debatten, som gav anledning til nye 
overvejelser i fællesrådet. Disse over-
vejelser endte med, at debatten på 
maarslet.net nu er blevet lukket. 
 
Stikrydsningen ved jernbanen 
Trafiksikkerheden ved stikrydsningen 
på Hørretvej ved jernbaneoverskærin-
gen ligger os meget på sinde, da vi 
finder den nuværende løsning direkte 
farlig. Vi har aftalt med Trafik og Ve-
je, at der skal afholdes et møde om 
trafiksikkerheden på dette sted. Vi 
forsøger at samle kommunale folk, 
politi og repræsentanter fra Midtjyske 
jernbaner til et møde on location. 

 
KS/KSM 
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Repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd 
 

Tirsdag den 23. februar 2010, kl. 19.30 
i Mårslet Borgerhus 

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: 
a) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
b) 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: 
            Formand, valg for to år  På valg er Keld Schmidt-Møller 
            Kasserer, valg for to år  På valg er Lars P. Nielsen  
            FU-medlem, valg for to år  På valg er Morten Overgaard 
            1. suppleant, valg for to år.  Vakant 
 

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 7, stk. 5:  
            Revisor, valg for to år. På valg er Flemming Solgaard. 
            Revisorsuppleant, valg 1 år. På valg er Steen Bille 
 

11. Evt. 
 
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. 
 

Forretningsudvalget for Mårslet Fællesråd 
 

Mødet er åbent, og enhver der har lyst til at deltage er meget velkommen 

Hjertelig tak 
 

For al opmærksomhed i forbindelse med min kære 
Finn Boye Khanoms 

død og bisættelse 
Tak for de varme ord 

og mange smukke blomster og kranse 
Kannika Khanom (Tao) 



 MÅRSLET-bladet  FEBRUAR 2010 6 

 

Annoncepriser og størrelser  for  år 2010, 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også aftales. 
Bladet udkommer 10 gange om året  år til alle Husstande i  postnummer 8320  
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2010 udgør godt 2.020 husstande 
Oplaget pr.  1.1.2010 er 2100 stk. 

Annoncer sendes til en af nedenstående.  
  

Hanne Salling Jensen       Jacob Lind                              
Tlf: 86 72 20 00          Tlf: 21 79 89 95  

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk            E-mail: jacoblind@profibermail.dk                   

6,00 x   2,5 cm kr. 1.350 
6,00 x   5,5 cm kr. 2.000 
6,00 x   8,5 cm kr. 2.450 
6,00 x  11,5 cm kr. 3.000 
6,00 x 14,5 cm kr. 3.500 
9,25 x   2,5 cm kr. 1.800 

9,25 x   5,5 cm kr. 2.450 
12,5 x   2,5 cm kr. 2.000 
12,5 x   5,5 cm kr. 3.100 
12,5 x   8,5 cm kr. 4.000 
12,5 x  11,5 cm  kr. 4.750 
12,5 x 14,5 cm kr. 5.300 

19,00 x   2,5 cm kr. 2.400 
19,00 x   5,5 cm kr. 4.000 
19,00 x   8,5 cm kr. 4.900 
19,00 x  11,5 cm kr. 5.825 
19,00 x 14,5 cm kr. 7.200 
19,00 x 27,0 cm kr.12.850 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Normer for sideopsætning: 
Margenen på siden er 19 cm. i bredden, højden max. 26 cm. 
Tekst skrives i Times New Roman, overskrift 24 fed, tekst skrives i 11. 
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I de sidste 11 år har der hvert år i fe-
bruarnummeret været en opfordring 
til at støtte bladet. 
I løbet af de sidste 11 år er der ydet et 
samlet bidrag på ca. kr. 117.000.   En 
helt uvurderlig hjælp som alle bidrag-
yderne skal have en rigtig stor tak for. 
Den økonomiske opbakning fra be-
folkningen giver os lige de økonomi-
ske ressourcer der gør, at vi f.eks.  
ikke behøver at begrænse sideantallet, 
når der til tider er stof til lidt flere 
sider end normalt. 
Eller at vi f.eks. en gang i mellem er i 
stand til at trykke bladet i farver. Det-
te skete 4 gange sidste år mod nor-
malt kun en gang om året. (Bidraget 
fra bladets venner har faktisk kunnet 
dække de fleste meromkostningerne 
til dette med et samlet bidrag på godt 
17.000) 
 
Da Mårslet gennem de sidste 6 år er 

vokset med ca. 500 husstande til godt 
2.000 husstande, gør det at udgifterne 
til blade, trykning og uddeling stille 
og roligt har været stigende, og der er 
grænser for hvor meget af udgifterne 
vi kan vælte over på annoncørerne og 
Fællesrådets medlemmer. Vi har dog 
ikke hævet annoncepriserne. 
 
Så føler du, at du via bladet følger 
med i den debat og de aktiviteter som 
foregår i Mårslet og omegn, er du 
måske også villig til at støtte Mårslet-
Bladet til en økonomisk stabilitet, ved 
at yde et bidrag til Mårslet-Bladets 
venner. 
 
Det er generelt Kirken, Fællesrådet, 
Skolen og TMG som er de største 
enkelte bidragsydere til bladet, men 
der ud over er den største indtægt for 
bladet vore annoncører, som vi vil 
takke rigtig meget for den støtte de 

yder os via annoncering i bladet. Man 
kan altså også støtte bladet ved at teg-
ne en annonce i bladet. 
 
Ud over økonomisk bidrag, så ser vi 
gerne at flere bidrage til bladet med 
aktuelt læsestof. 
I Mårslet findes der langt over 50 for-
eninger. Hvis bare en del af disse for-
eninger ville fortælle lidt om hvad der 
rører sig i Mårslet, så kunne dette og-
så være et bidrag til bladet og være 
medvirkende til at skabe noget mere 
liv og debat i bladet. 
 
I bladet finder du et indbetalingskort. 
Indbetaler du f.eks. 100 kr. via post-
hus, bank eller via netbank, (reg. nr. 
5072 konto nr. 1091531) er du med til 
støtte bladet og dermed skabe økono-
misk stabilitet for bladet. 
 

Jacob Lind 

Mårslet-Bladets venner 

Giv en                   til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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Så nærmer tiden sig, hvor vi endegyl-
digt har sagt farvel til Sally og Cliff i 
Berlin, og breder armene ud for at 
imødekomme Benny, Arnold og Su-
san Himmelblå i Midt om natten. 
Cabaret vækker mange sommermin-
der både hos publikum og de medvir-
kende, og vi håber at sæsonen 2010 
bliver lige så mindeværdig som 2009.  
Vilhelmsborg Festspil står med man-
ge udfordringer foran sig, og den 
største er at finde frivillige. Hvert år 
starter vi fra nulpunktet, og de mange 
grupper foran, på og bag scenen skal 
bygges op. Mange af de gamle ild-
sjæle vender tilbage efter nogle må-
neders pusterum, men der er plads til 
og brug for mange flere.  
Forberedelserne er gået i gang, og 
det kreative team med instruktør An-
ders Baggesen i spidsen har lagt de 
store linjer for Midt om natten. Fore-
stillingen kommer til at bære præg af 
en teaterkoncert. Kim Larsens mange 
vidunderlige sange bliver den vel-

kendte lyd med nogle små tvist ind i 
mellem af både rock og pop, storslået 
og intimt. Visuelt bliver scenografien 
abstrakt og overraskende, men stadig 
med de store trækroner som bag-
grund og forhåbentlig en stjerneklar 
sommerhimmel til følge. Som An-
ders Baggesen udtaler; Der bliver 
noget for alles smag i Midt om nat-
ten, hvor både det folkelige og ab-
strakte spiller side om side med hi-
storien, musikken og dansen. 
Man kan høre meget mere om visio-
nerne for Midt om natten til Infor-
mationsmødet d. 14. januar 
kl.19.00, Møllevangsskolens Fest-
sal, Fuglebakkevej 1, 8210 Århus 
V. Her kommer både gamle kendinge 
og mange nye, som vi håber, vil mel-
de sig som Vilhelmsborgere for sæ-
sonen 2010. Ved informationsmødet 
kan man melde sig til grupperne: 
bygge/maler/el, regi, sminke, kostu-
mesyning, service/boder, medvirken-
de forplejning ”Tutten” og lys/lyd. 

Det kræver ingen forudsætninger for 
at være med, udover lysten til at være 
frivillig og bidrage til det store pro-
jekt, som vi sammen skal stable på 
benene.  
Ved Informationsmødet kan man 
også tilmelde sig Audition, som fo-
regår d. 30.-31. januar, i Festsalen 
på Skovvangscentret, Skovvangs-
vej 127, 8200 Århus N. Ved tilmel-
ding modtager man besked om, hvor-
når man skal møde. Audition foregår 
bag lukkede døre, men venner og 
familie er velkomne til at vente uden-
for. 
Skulle nogle fra Pressen ønske at 
komme til Informationsmøde eller at 
overvære en audition, have spørgs-
mål eller andet, kontakt venligst PR-
ansvarlig Kirstine Marie Bauning på 
tlf.: 26 80 59 87 eller via mail 
kmb@vilhelmsborgfestspil.dk. Se 
www.vbf.dk for yderligere informati-
oner.  

Så er Vilhelmsborg Festspil i gang igen 
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”THE WINNER IN DENMARK” 
BEST CHILDREN AND FAMELY COOKBOOK 

GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARDS 2009 
 

BOGEN SKAL DELTAGE I PARIS OG KONKURERE OM AT BLIVE  
THE BEST IN THE WORLD 

11 FEBRUAR 2010. 
 

BOGEN KAN KØBES FOR 189 KR 
www.mellemgaard.dk  
eller hos forfatteren 

 

John Wendelbo Andreasen 
Præstegårdsvej 22 

8320 Mårslet 
Tlf. 29 92 60 36 

gudeliv@gmail.com  
www.gudeliv.dk  

Mårsletforfatteren John Wendelbo 
Andreasen som i foråret 2009 udgav 
bogen Bål og Udeliv har vundet pri-

sen som den bedste i sin klasse og 
skal i februar deltage i Paris om at 
blive den bedste i Verden i sin klasse. 

Vi ønsker John alt mulig held og lyk-
ke i deltagelsen. 

THE WINNER IN DENMARK 
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GODT NYTÅR 
 
På klippedagen den 4. december var 
der et usædvanligt stort fremmøde af 
forældre og bedsteforældre. Selv i en 
7. kl. var der 15 ekstra personer til 
stede i klassen. Det var en meget 
hyggelig dag, og vi vil som skole 
gerne takke for den store opbakning. 
Flere forældre i 5. kl. gav overfor 
mig udtryk for, at de var kede af, at 
det nok var sidste gang, de deltog, 
fordi eleverne blev for store. Måske 
er det en ide for klasseforældrerådene 
at tage op, hvornår man ikke længere 
deltager, for hvis bare ens egen mor 
eller far ikke er den eneste, tror jeg 
faktisk gerne, at eleverne vil have 
forældrene med lidt flere år. 
 
Snevejr i Mårslet 
I skrivende stund ligger sneen på tage 
og udearealer, og der bygges sne-
mænd og kælkes. Vi havde en del sne 
inden juleferien, så vi er ved at vende 
os til det. Der er mange glæder ved 
sneen, og vi har som skole den hold-
ning, at eleverne gerne på fredelig vis 
må have sneboldkamp ude på boldba-
nerne – og kun der. Det er god moti-
on og giver røde kinder til store og 
små. Desværre har vi også et tilbage-
vendende problem med, at nogle ele-

ver går over stregen og bliver for vold-
somme. Vi har skærpet tilsyn, når der 
er sne, men alligevel kan vi ikke helt 
forhindre, at der indimellem er nogle, 
der får lidt for meget sne.  
 
De første dage efter nytår, måtte vi 
flytte skolepatruljen fra overgangen 
ved Testrupvej hen til T-krydset Te-
strupvej/ Obstrupvej, da eleverne ikke 
kunne passere den sammenstyrtede bro 
over Giberåen.  
 
Status på byggeriet 
Lige nu sker der på grund af vejret ik-
ke noget fysisk på byggepladsen, men 
inden jul blev en stor del af fundamen-
tet støbt. Byggeriet er lidt forsinket, da 
der skulle laves en del omlægning af 
kloakeringen, som ikke var forudset. 
Det vil muligvis forskyde afslutnings-
tidspunktet, men vi satser stadig på, at 
vi kan tage lokalerne i brug til næste 
skoleår. Til gengæld er vi langt i pla-
nerne for indretningen af det pædago-
giske læringscenter. Bibliotekarerne 
har i samarbejde med arkitekt Mette 
Milling udarbejdet en ”masterplan” 
over materialer, møbler og inventar, 
som lever op til de ønsker, som de 
kommende brugere har givet udtryk 
for. Elevrådet og børn fra en af dagsin-
stitutionerne i Mårslet har lavet flotte 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

tegninger, som beskriver de forvent-
ninger, de har til lokalet. Vi skal nu 
til at undersøge, hvad vores ønsker 
koster, og så må vi se, hvor langt 
pengene rækker og derefter lave en 
fremadrettet plan for, hvornår det 
eventuelle resterende kan blive ind-
købt. Vi agter også at søge midler fra 
kommunens RULL projekt (Rum til 
Leg og Læring).  
De fire fælleslokaler til SFO og un-
dervisning er næste skridt. Lige som i 
det pædagogiske læringscenter tæn-
ker vi læringsstile ind, og lige nu un-
dersøger vi, hvad der findes på mar-
kedet af velegnede møbler og inven-
tar. Indretningen sker i et nært samar-
bejde mellem undervisningsdelen og 
SFO. Begge udkast vil senere blive 
præsenteret på skolens hjemmeside 
og blive hængt op ude på kontorgan-
gen, hvor man i forvejen kan se teg-
ningerne over byggeriet. 
 
Skolefest 
Onsdag den 24. marts er der skolefest 
for 0.-4. kl. og torsdag den 25. marts 
for 5.-9. kl. Musicalen, som 6. årgang 
opfører, hedder Peace, Love and Har-
mony. Årets tema vil tage udgangs-
punkt i titlen. Der følger nærmere in-
formation senere. 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00 
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Innovative dialoger 
I perioden op til jul havde vi et forløb 
over tre p-møder omkring kollegial 
supervision. Det var i hvert fald ud-
gangspunktet, men de to konsulenter 
fra Børn og Ungeafdelingen ved År-
hus Kommune, Pia Jørgensen Hutters 
og Stine Claesen, gav os alternative 
indgangsvinkler til emnet. Overskrif-
ten på forløbet var ”Innovative dialo-
ger mellem pædagogiske medskabe-
re” og det gav os mange bud på spæn-
dende og enkle måder at tackle pro-
blemstillinger på, i stedet for decide-
rede supervisionsforløb. En af 
”læresætningerne” var, at vores sprog 
skaber virkeligheder – at tale om mu-
ligheder og kompetencer er at skabe 
dem.    
 
Julen blev fejret 
Allerede i november måned gik jule-
gaveproduktionen i gang ude i afde-
lingerne, og der blev lavet mange for-

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

skellige gaver. Derudover blev der ju-
lehygget og flere grupper pyntede jule-
træer med selvproduceret pynt. Tradi-
tionen tro havde vi også julefest afde-
lingsvis, hvor der blev hygget på livet 
løs, der blev lavet flotte juledekoratio-
ner og flere afdelinger havde både nis-
sekor og luciaoptog der optrådte, så ik-
ke et øje var tørt… 
 
Skøjteture 
Vi har jo haft det skønneste snevejr 
denne vinter, og har i den anledning 
købt en del skøjter, så alle afdelinger 
har mulighed for at tage på skøjteture. 
0.klasserne havde bestemt, at alle de-
res børn skulle med en tur på skøjteba-
nen, så de har haft en livlig aktivitet 
derinde det sidste stykke tid. De fleste 
ture er foregået ind til skøjtebanen ved 
Musikhuset, men ind i mellem også til 
Skøjtehallen, så der er blevet skøjtet til 
den helt store guldmedalje denne vin-
ter. 

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 

Telefon: 87139640 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
Bodil Skytt Hvid 
bohv@aarhus.dk 
 
Adm. leder 
Gitte Kristensen  
gbo@aarhus.dk 
 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kiv@aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
 
 
Værestedet Flash 
 
 
Skolebestyrelsen 
Erling Sørensen 
Telefon: 86295140 
erso@mail.tele.dk 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
Lbthuesen@gmail.com 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
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Grin dig glad med Rubers Kapel 
Landets mest grinagtige trio skifter navn og hol-
der forpremiére på sit nye show i kantinen på 
Mårslet Skole torsdag 11. februar kl. 20 til støtte 
for arbejdet med Mårslet MultiHal.  
Før hed den gennemmusikalske og komiske trio 
Bramsen, Amstrup & (Jan) Svarrer, nu hedder 
den Rubers Kapel. Men det dækker over det sam-
me:  
Tre umage musikere forsøger at gennemføre et 
ellers harmløst show, men der går konstant kuk i 
det. Guitaristen vil bestemme det hele, kontrabas-
sisten træder uafladeligt forkert og den komplet 
forvirrede trommeslager gør blot det hele endnu 
værre.  
Det hele ender i det rene kaos og er ganske enkelt 
hylende morsomt! 
Der er dog også en alvorlig side af showet: Ru-
bers Kapel har doneret alle indtægter til arbejdet 
med at etablere Mårslet MultiHal.  
Køb billet og opdag, at det at opleve denne come-
dy-gruppe er som at besøge en længe savnet ven. 
Her er alt ved det gamle, men der er alligevel 
sket en masse nyt.  
Gennem tiden har gruppen fået deres helt egne 
klassikere, samtidig med at de til stadighed tilfø-
rer nye numre og videreudvikler på historien om 
det uheldige ensemble.  
 
“..et formidabelt musikalsk comedy show. Victor 
Borge har ikke levet forgæves”. Randers Amts-
avis 
 
Det er en kunstnerisk toppræstation med en fæ-
nomenal timing og et fabelagtigt sammenspil…”  
***** Nordjyske Stiftstidende 
 
 
Trioen turnerer året rundt på teatre og i musik/kulturhuse og er et flittigt benyttet til firma- og foreningsarrangement.  
 
“..et formidabelt musikalsk comedy show. En kanonaften fuld af overraskelser og finesser. Drengene er gennemmusikal-
ske og formår at kombinere humor med musik. De mestrer alle genrer, de forstår at sætte de musikalske kommaer, punk-
tummer og udråbstegn, og Victor Borge har ikke levet forgæves. “  Randers Amtsavis”Det er rablende skørt, gennem-
musikalsk og hæmningsløst festligt, folkeligt og fornøjeligt…Det er en kunstnerisk toppræstation med en fænomenal ti-
ming og et fabelagtigt sammenspil, og den enkle sandhed er, at man vrider sig af latter …”  
***** Nordjyske Stiftstidende 
 
 

Komisk og musikalsk show med 
Rubers Kapel 

torsdag 11. februar kl. 20 
i Mårslet Skoles kantine 

Pris: 100 kr. 

Rubers Kapel laver støtteshow for Mårslet MultiHal 11. februar 
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 Giv en             til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Mindeord over Finn Bøje Khanom,(59 år) stifteren af Mårsik  
Finn fik sin uddannelse som serigraf i 
Frederikshavn, men flyttede ret hur-
tigt til Århus, hvor han boede i kort 
tid inden han for godt 35 år siden bo-
satte sig i Mårslet. 
Finn var kendt for at arrangere kon-
certer og begyndte allerede på dette i 
Frederikshavn og fortsatte i Mårslet 
med koncertvirksomheden.  
I 1985 startede han Mårsik, som ar-
rangerede en lang række koncerter og 
arrangementer, hvis formål var at 
skaffe penge til foreningslivet i Mår-
slet. 
Ved Mårsiks 15-års jubilæum i 2000 
var det blevet til 64 arrangementer, og 
der var på daværende tidspunkt done-
ret ca. kr. 600.000 til foreningslivet i 
Mårslet. Efterfølgende blev der frem 
til april 2004 afholdt yderligere 11 

koncerter, så alt i alt har Finn arrange-
ret 75 koncerter i Mårslet og bidraget 
rigtig meget økonomisk og kulturelt 
til Mårslets foreningsliv.  
Finns store bidrag, især til TMG, re-
sulterede da også i at han blev æres-
medlem af TMG, og i 1985 blev ud-
nævnt til årets Mårsletborger.  
Finns store berøringsflade til mange 
kunstnere gjorde, at han fik rigtigt 
mange gode kendte kunstnere til Mår-
slet.  
Endvidere havde Finn også en særlig 
evne til at få mange af sine bekendte 
til at hjælpe med alle arrangementer-
ne. 
En anden af Finns store interesser var 
hundetræning. I mange år var han 
meget aktiv både som hundefører og 
instruktør i Århus Hundeførerfor-

ening, og han opnåede mange flotte 
resultater med sine hunde. Finn havde 
en meget stor kærlighed for hunde og 
havde et særdeles godt tag på alle 
hunde. 
Finn arbejdede i 24 år hos Nonbye i 
Odder, hvorefter han havde skiftende 
arbejder indtil han for år tilbage måtte 
gå på førtidspension. For 3 år siden 
giftede han sig med Kannika Kha-
nom. 
 
Det sidste halvandet år var Finn pla-
get af sygdom, og kræfterne slap op 
lørdag den 12. december. 
Han efterlader sig hustru, 3 voksne 
børn af tidligere ægteskab, sin mor 
søster og bror. 

 
Jacob Lind 
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For langt de fleste mennesker er de 
lokale nyheder de vigtigste. Har nabo-
erne fået børn eller ny hund, er den 
lokale frisør eller købmand lukket, vil 
en ny vej give trafikkaos eller måske 
det modsatte, og skal den lokale skole 
udbygges eller lukkes? 
  
Selvom de lokale begivenheder er 
vigtige, oplever mange, at ændringer 
og vedtagelser sker, uden at man selv 
er inddraget, eller uden at man vidste, 
hvad der var på vej. Det kan føles 
utilfredsstillende, hvis man egentlig 
godt vil blande sig i debatten eller 
have belyst en sag noget mere, før der 
træffes beslutninger. Det kan også 
være, at man gerne vil vide lidt mere 
om sit lokalområde og om de menne-
sker, der bor og arbejder der. Men 
hvordan gør man? 
  
Hjælpen er på vej i form af et kursus 
på Grønløkke Aftenskole. 
  
Hvis man har lyst til at sige sin me-
ning, formidle et budskab og en hold-
ning klart i ord og billeder, eller man 
har lyst til at fortælle om mennesker, 
begivenheder, foreninger eller udvik-
linger i sit lokalområde, kan man få 
værktøjet til dette på et helt grundlæg-
gende kursus i journalistik og billed-

behandling. 
  
Kurset vil forløbe som et skriveværk-
sted. Deltagerne vil få gennemgået, 
hvordan man indsamler oplysninger 
og viden og formidler dette skriftligt. 
Der bliver øvelser i interview og i at 
gå ud i lokalområdet og skrive om 
begivenheder og spændende menne-
sker. Der bliver også øvelser i at tage 
billeder samt simpel redigering af 
dem. 
  
Efterhånden som kurset skrider frem, 
er der mulighed for at artikler og bil-
leder fra øvelserne kan blive offent-
liggjort. Det kan ske på internettet på 
bl.a. Tranbjerg.dk, og artikler og bil-
leder kan desuden sendes til Tran-
bjerg Tidende, Mårslet Bladet, Lokal-
avisen eller andre lokale medier. 
  
Kurset holdes i et samarbejde mellem 
Tranbjerg Fællesråd, Tranbjerg Ti-
dende, Tranbjerg Bibliotek og Grøn-
løkke Aftenskole. Ved hjælp af spon-
sorstøtte er prisen for kurset ganske 
lav. 
  
Lærer på kurset er journalist Ole Jes-
sen, som i mange år har skrevet for 
Århus Stiftstidende. Han er kendt fra 
spalterne som avisens cyklende repor-

ter, der sommer efter sommer har 
cyklet lokalområderne i Århus kom-
mune tyndt og har skrevet om menne-
sker og begivenheder fra disse områ-
der. 
  
Går du med en lille journalist i ma-
ven, har du lyst til at blande dig i den 
lokale debat, drømmer du om at snak-
ke med interessante mennesker og 
skrive om dem, og har du lyst til at 
blive bedre til at formidle et budskab i 
ord og billeder, så grib chancen og 
deltag i kurset. Det bliver både spæn-
dende, lærerigt og sjovt. 
  
  
  
Kursus i journalistik og billedbe-
handling 
  
Otte aftener á tre lektioner. 
Holdes på Tranbjerg Bibliotek. 
Første gang torsdag d. 11. februar 
2010 kl. 17.00 
Kursets lærer er journalist Ole Jessen. 
Prisen er 625,- kr. (den lave pris skyl-
des tilskud fra Tranbjerg Tidende 
samt Tranbjerg Fællesråd) 
  
Tilmelding: 
Kontakt Bent Bauning 
tlf. 86 29 06 49 

Få mod på at blande dig 
Slå dine egne søm i debatten med journalistikkens værktøj 
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MÅRSLET  
EGNSARKIV 

  
    Hvordan var det at være barn i 
Mårslet i midten af forrige århundre-
de? Kontrasten til i dag med mobilte-
lefoner, playstations, computere og 
alskens teknik er enorm. Hvad fik de 
tiden til at gå med? Hvor og hvordan 
boede de? 
 

   I serien  ”Mårslet, her hvor vi bor”, 
hæfte nr. 8, beskriver Tage Hansen, 
hvordan det var at være barn i Mår-
slet i 1930’erne. 
  

  Mange nye tilflyttere ville kunne få 
stor glæde af at vide mere om den 
fortid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid, 
de nu er en del af.. 
   

  Så bliv medlem af 
 Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening. .Kontingentet er nærmest sym-
bolsk: Kun 30 kr. for et personligt, 
og 50 kr. for et husstandsmedlems-
skab - om året!  -   Ring til Ingerlise 
Wendland, tlf. 8629 2680 eller e-
mail: wendland@mail.dk  eller kig 
ned i Egnsarkivet. Der er åbent 
 

onsdag den 9. og onsdag d. 24. feb.  
begge dage fra kl. 16:00 - 17:30 

 

(Indgang fra skolens parkeringsplads 
på Obstrupvej) 

   

   Her vil medlemmer af Lokalhisto-
risk Forening være til stede for en 
snak, tegning af medlemskab, salg af 

hæfter og evt. modtagelse af arkiv-
materiale eller andet. Se også Egnsar-
kivets hjemmeside på http://
www. lok a l h i s to r i e i aa rhus .dk /
maarslet. 
 

   Egnsarkivet er normalt åbent den 
anden og fjerde onsdag i hver måned 
fra kl. 16 til 17:30 (juli undt.). Uden 
for åbningstid er man velkommen til 
at kontakte Ingerlise Wendland, tlf. 
8629 2680, eller Hans Møller, tlf. 
8629 0295. 
 

   Billedcafé.  I samarbejde med 
Mandagscaféen, gentager vi  
mandag den 8. marts kl. 9:30  
arrangementet fra september 2009 

med (nye) gamle billeder på stor-
skærm fra Mårslet og omegn. For 
nye tilflyttere giver det et indblik i en 
svunden tid, og for mange en anled-
ning til en rigtig gang husker-du-
dengang-snak på kryds og tværs!  
   Der serveres kaffe / the og rund-
stykker, og arrangementet er gratis!  
Stedet er Sognehuset, Obstrupvej 4. 
 
 

  Generalforsamling i Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening  
tirsdag den 23. marts kl. 19:30  
i Sognehuset.  
 

Nærmere følger i næste nummer af 
Mårslet Bladet.  

I Egnsarkivets samling af gamle skolebilleder er dette fra 1958. Der var den-
gang ikke flere elever på skolen, end at de blev fotograferet på kun 2 billeder; 
de yngste, fra 1.- 3. klasse, og de ældste, fra 4. til 7. klasse. Her er det yngste 
årgang i 1958. De 4 lærere i bageste række er fra venstre: Førstelærer Johan 
Vohnsen Jensen, Tove Frost, Johanne Nielsen og Poul Nørlem. De 6 små, der 
sidder forrest, gik endnu ikke i skole, men var børn af lærere, der dengang 
boede på skolen.   

 Giv en             til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  FEB. 2010  

 
AGTELSE FOR LIVET, TAK! 

En meget læst ungdomsbog, ”Intet” 
af Janne Teller, indledes med følgen-
de ord: 
 
Der er intet, der betyder noget, 
det har jeg vidst i lang tid. Så 
det er ikke værd at gøre noget, 
det har jeg lige fundet ud af. 
 
Ordene er lagt i munden på en dreng 
fra 7. klasse, Pierre Anthon. Han har 
netop meldt sig ud af samfundet, fæl-
lesskabet, skolen og sat sig op i et 
blommetræ - og her har han tænkt sig 
at blive siddende, urørlig og ligeglad 
med det hele. Fra blommetræet håner 
han sine klassekammerater, når de går 
hjem fra skolen. Han råber til dem: 
Alt er ligegyldigt, det hele er et stort 
skuespil, alle lader bare som om, at 
der er noget, der betyder noget, det 
hele er et cirkus, om få år er I alle 
døde, glemt og borte, intet betyder 
noget, så jeg øver mig i at gøre ingen-
ting. 
  
Sådan tager han modet fra sine klas-
sekammerater. De begynder at tvivle 
på meningen med livet, og de bliver 
bange. Og vrede. De prøver først gen-
nem vold at standse Pierre Antons 
ubehagelige udgydelser. De kaster 
sten efter ham og rammer ham også, 
men efter et par dage sidder han der 
igen i blommetræet og udbreder sin 
negative livsholdning. De beslutter 
sig så for at bevise, at han tager fejl. 
De vil lave en bunke af betydning, 
som de vil vise ham og således over-
bevise ham om, at der vitterlig er no-
get, der betyder noget. Det lyder jo 
godt og rigtigt, men det går helt galt. 
Først giver de hver især noget af det 
de holder af: en god bog, en fisketang 
osv. Men opgør og rivalisering tage 
magten i gruppen. Volden, der før var 

vendt mod Pierre Anthon, vendes nu 
imod gruppens egne medlemmer. Det 
sker, da de på skift udpeger, hvad en 
anden skal ofre, så da Gerda forlan-
ger, at Agnes skal ofre sine allerkære-
ste sandaler, tvinger Agnes senere 
Gerda til at aflevere hendes hamster, 
og det bliver værre og værre – én må 
ofre sit adoptionsbevis, en anden sin 
mødom og en tredje sin højre pege-
finger. 
  
De ville demonstrere, at noget havde 
betydning, men de kom til i en uhyg-
gelig, makaber og destruktiv proces 
styret af gruppepres og hævngerrig-
hed at nedbryde de mest grundlæg-
gende værdier, som et samfund og et 
individ lever af: Fællesskab, gensidig 
tillid og respekt, anerkendelse af for-
skellige identitetsmærker og i sidste 
ende enhvers eksistensret. 
 
Ungdomsbogen, der er en stærk de-
batskabende bog, sætter fokus på 
værdirelativismen og hulheden i en 
overfladisk livsstil. Indirekte afslører 
bogen, at de unge – både den desillu-
sionerede Pierre Anthon og hans ban-
ge kammerater – mangler en lede-
stjerne. De mangler en ledestjerne, 
der kan fortælle dem, at der virkelig 
er noget, der har absolut værdi, at der 
er noget, der er ukrænkeligt og al ag-
telse værd. Alt er ikke ligegyldigt 
eller værdiløst og tomt. Det er derfor 
heller ikke ligegyldigt, hvad man si-
ger og gør, for man kan jo komme til 
at krænke et andet menneske og gøre 
ubodelig skade. At en 20-årig pige 
kunne få lov at gå barfodet og letpå-
klædt rundt nytårsnat i Herning uden 
at nogen greb ind er dybt foruroligen-
de. I stedet for at blive hjulpet blev 
hun misbrugt og dræbt. At tegneren 
Kurt Vestergaard blev overfaldet i sit 

eget hjem er chokerende. Det er den-
ne brutalitet og mangel på respekt og 
agtelse for livet, som kristendommen 
taler imod. 
 
At gøre et barn fortræd er noget af det 
mest vederstyggelige, der tænkes kan. 
At misbruge et ungt menneske, at 
overfalde en værgeløs mand er dis-
respekt for menneskeliv og andres 
integritet. Det kan vi godt forstå. In-
derst inde ved vi udmærket, at der er 
noget, der er godt og noget, der er 
ondt. Vi ved det. Også før Gud har 
befalet os at passe på vore børn og 
unge, har vi følt denne trang dybt i 
vort hjerte. Så vi kan godt forstå Guds 
befaling om at elske. Vi ved godt, at i 
kærligheden er livet sandt og ægte. Vi 
ved godt, at det gode er det, som byg-
ger os op, og giver os modet og håbet 
tilbage. Det gode er det, som fremmer 
et ligeværdigt fællesskab, hvor vi net-
op ikke lever på bekostning af hinan-
den, men giver hinanden plads og 
anerkendelse. Det absolut gode er, at 
Gud velsigner os og tilsiger os ret til 
livet. Og den absolut gode, som er 
ingen anden end Gud selv, peger på 
vore medmennesker og fortæller os, 
at han/ hun er al agtelse værd og skal 
beskyttes og værnes.  
  
Det budskab skal spredes ud i verden. 
Ud til de unge, ud til de ældre og til 
alle dem midtimellem, så de forstår, 
at der er sande og gode værdier til, at 
der er en Gud til, som vil dem det 
godt. Det skal fortælles, at det har 
betydning, at vi er til, og at det er 
værd at undre sig over, at hvert eneste 
mennesker har værdi, at der altid er 
noget at glæde sig over og glæde sig 
til – også i det nye år. 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 
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KIRKEBIL 
 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer kan 
ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
 
Henvendelse til kirketjener Lis 
Nissen senest fredag kl. 8.30 på tlf. 
86 29 81 90. 

KILDEVANG 
 
Onsdag d. 3. feb. kl. 14.30 afholdes 
der gudstjeneste i dagligstuen. Vi 
begynder med en kop kaffe og lidt 
hyggesnak fra kl. 14.00.  
 
Prædikant er sognepræst HANNE 
DAVIDSEN 

KIRKETIDER I FEBRUAR 
 
Søndag d. 7. feb. kl. 10.00 
(Kirkekaffe i Sognehuset) 
Seksagesima søndag  
Mark. 4, 26-32 
HANNE DAVIDSEN 
 
Søndag den 7. feb. Kl. 14.00 
Ungdomsgudstjeneste 
HANNE DAVIDSEN OG 
JETTE R. CHRISTIANSEN 
 
Søndag d. 14. feb. kl. 10.00 
Familiegudstjeneste, FASTELAVN 
Mark. 10, 13-16 
HANNE DAVIDSEN 
 
Søndag d. 21. feb. kl. 10.00 
1. s. i fasten 
Luk. 22, 24-32 
HANNE DAVIDSEN 
 
Søndag d. 28. feb. kl. 11.30 
2. s. i fasten 
Mark. 9, 14-29 
JETTE R. CHRISTIANSEN 
 
KIRKSTIDER I MARTS 
Søndag d.   7. kl. 09.00  HD 
(Kirkekaffe i Sognehuset) 
Søndag d. 14. kl. 10.00  HD 
Søndag d. 21. kl. 10.00  JRC 
(Kirkekaffe i våbenhuset) 
Søndag d. 28. kl. 10.00  OD 
Søndag d. 28. kl. 14.00      HD       
(Familiegudstjeneste) 

11. 
FEB. 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

Der afholdes ordinært, offentligt 
menighedsrådsmøde:  
 
Tirsdag d. 9. feb. kl. 19.00 - 22.00 
  
Mødet finder sted i Sognehuset, 
Obstrupvej 4A  
 
Menighedsrådets konstituering for 
det nye år kan ses på kirkens hjem-
meside www.maarslet-kirke.dk 
under MR.                                 

Foto: Kim Almstan 

MÅRSLET 
 HYGGEKLUB: 

 

HUMOR TIL  
HVERDAG 
OG FEST 
 

Torsdag d. 11. februar kl. 14.00 
får vi besøg af multientertaineren 
Jørgen Skammeritz, der denne efter-
middag vil fremdrage mange aspek-
ter af den danske humor; ikke bare 
når den er bedst, men bestemt også 
når den er værst! 
    Vi får eksempler på  alle de sider 
af det danske temperament, som vi 
kender fra jantelov til svigermor.  
   Jørgen Skammeritz vil sætte smil i 
ansigtet og netop i de folder, som vi 
kan li’, når vi har det allerbedst. 
   Tilbage i 1970'erne havde Jørgen 
Skammeritz en lang solokarriere i 
ind- og udland med flere LP plader 
bag sig. Han har turneret med folk 
som Alex Campbell og The Furey 
Brothers. 
   I en menneskealder har han rejst 
rundt med sin guitar og spillet på 
alverdens gågader og i snart sagt en-
hver baggård. 
   Og hvad beskæftiger han sig så 
med i dag?  
   Få det overraskende svar i Hygge-
klubben, torsdag den 11. februar kl. 
14:00 i Sognehuset. Gratis adgang, 
men husk 20 kr. til kaffe og hjemme-
bag. 
 
 

FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE  

FOR BØRNEFAMILIER 
 
 
Der afholdes fastelavnsgudstjeneste 
i Mårslet Kirke:  
 
Søndag den 14. februar kl. 10.00  
 
med sognepræst Hanne Davidsen 
som prædikant. 
 
Efter gudstjenesten er der tøndes-
lagning ved præstegården, hvoref-
ter der vil blive serveret varm kaffe 
og te samt sodavand og fastelavns-
boller i Sognehuset. I Sognehuset 
vil vi også synge fastelavnssange  
og lege nogle sjove lege. 
 
Alle børn og unge er sammen med 
deres familie velkomne både i kir-
ke, til tøndeslagning og i Sognehu-
set.  
 
Husk at møde udklædt op! 

ÅBEN KIRKE  
 

Mårslet Kirke er en åben kirke, 
hvor alle i dagtimerne er velkomne 
til for en stund at nyde stilheden og 
det smukke kirkerum.  
 
Kirken er åben for besøgende alle 
hverdage fra kl. 9.00 - 16.00 dog 
undtaget dage med kirkelige hand-
linger (vielse eller begravelser/
bisættelser). 
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MÅRSLET 
SOGN  

BEKÆMPER 
SULT 

 
 
Den 7. marts 2010 sender Mårslet 
Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen 
frivillige indsamlere på gaden for at 
bekæmpe sulten i verden. 
 

 
 
Hvert sjette menneske på kloden får 
ikke nok at spise. Én af årsagerne til 
at cirka en milliard mennesker hver 
dag må gå sultne i seng, er klimafor-
andringer. Klimaforandringerne 
rammer de fattige hårdt. De har hver-
ken råd eller teknologi til at sikre sig 
mod tørke, oversvømmelse eller sti-
gende vandstand i verdenshavene. 
 
Et af de områder, der er særlig udsat, 
er det sydlige Asien. Her trues  milli-
oner af menneskers hjem og livs-
grundlag af stigende vandstand og 
hyppigere cykloner og tropiske stor-
me. 
 
Folkekirkens Nødhjælp og lokale 
samarbejdspartnere hjælper folk på 
fode, når katastrofen har ramt – og 
støtter folk, der arbejder på at gøre 
deres landsbyer mere robuste, så de 
bedre kan modstå både stigende 
vandstand og cykloner. 
 
Pengene fra årets Sogneindsamling 
går til Folkekirkens Nødhjælps inter-
nationale arbejde i bl.a. Bangladesh 
og Cambodia. 

 
Indsamlingsleder Knud Lunderskov 
fortæller, at det er 12. gang, Mårslet 
Sogn deltager i sogneindsamlingen. 
Sidste år blev stort set alle hjem 
besøgt, og der blev indsamlet i alt 
kr. 36.415,25 – det hidtil bedste 
resultat i Mårslet. På landsplan blev 
der i alt indsamlet 16. mill. kr.  
 
Bliv indsamler og vær med til at 
gøre en forskel! 
 
Meld dig allerede nu som indsamler 
og oplev, hvad en indsats på ca. to 
timer kan give dig personligt (lidt 
motion, frisk luft og en masse gode 
indtryk) – mange steder ligger pen-
gene allerede klar og venter på, at 
vi kommer -  og ikke mindst oplev 
på nærmeste hold, hvad det vil sige 
at være med i en større helhed og 
se, at det nytter noget. Det er nem-
lig således, at Folkekirkens Nød-
hjælp hos bl.a.  EU kan søge støtte 
til større projekter, og denne støtte 
er afhængig af det nationale resul-
tat. 
 
Indsamlingen sættes i gang kl. 
10.00 i Sognehuset, Obstrupvej 4, 
hvor der vil blive budt på såvel kaf-
fe og te med rundstykker samt varm 
suppe ved hjemkomsten. 
 
Du kan melde dig som indsamler 
hos sognekoordinator Knud Lun-
derskov, Langballevænget  6, på 
tlf. 8629 0629 / 4011 0175 eller e-
mail: k.lunderskov@gmail.com 

 
 

Knud Lunderskov  

Koncert med 
 

MARIM- 
BAMBOO 

 
Duo for panfløjte/tværfløjte og ma-

rimba 
 
 

Søndag den 28. februar kl. 16.00  
 

Koncerten er en musikalsk rejse i 
selskab med panfløjte og marimba, 
som begge har dybe rødder i folklori-
stiske traditioner. Fløjten har sine 
rødder i Rumænien og Peru, mens 
marimbaen har sine rødder i Mexico, 
Guatemala og Afrika. 
 
Charlotte Halberg spiller på tvær-
fløjte og er én af de ganske få i Dan-
mark, som mestrer panfløjten. Hun 
har været kapelmester og komponist i 
en række ensembler indenfor så for-
skellige stilarter som folk, jazz og 
teatermusik. Hun henter inspiration 
fra studieture og koncerter i lande 
som Peru, Kina, Indonesien, Viet-
nam, USA, Ghana og Cuba. 
 
Kai Stensgaard er pioner og specia-
list indenfor 6-kølleteknikken, hvil-
ket har gjort ham efterspurgt til kon-
certer og mesterkurser i mange lande. 
Marimbaen har bragt ham rundt i 
Europa, Japan, USA, Argentina, Chi-
le og Puerto Rico. Han har udgivet 6 
CD’er, 2 DVD’er og en lærebog i 6-
kølle marimbateknik. 
 
Koncerten i Mårslet kirke byder på 
en udsøgt blanding af danske og nor-
diske sange arrangeret for panfløjte/
tværfløjte og marimba. Undervejs 
fortæller de to musikere om musik-
ken og deres instrumenter. 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen. Dørene 
åbnes kl. 15.30. 
 
www.marimbamboo.dk 
 

 
Organist, Pia Labohn 
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STUDIEDAGE 
 
Mårslet, Tiset, Astrup og Tranbjerg 
Menighedsråd afholder i foråret en 
række interessante studiedage over 
temaet NÆSTEKÆRLIGHED 
 
Studiedagene i februar: 
 
Lørdag 6. februar i Tranbjerg sog-
negård fra kl. 9.30-12.00 
Næstekærlighed i den kristne billed-
kunst, ved lektor i kunsthistorie ved 
Aarhus Universitet Hans Jørgen Fre-
deriksen. 
 
Lørdag 27. februar i Tiset konfir-
mandstue fra kl. 9.30-12.00 
Kærlighed og kildevand - kærlig-
hedsbilleder i moderne litteratur, 
ved sognepræst Gudmund Rask Pe-
dersen. 
 
Pris pr. foredrag er 30 kr. (inkl. kaf-
fe). Ved deltagelse i alle foredrag er 
prisen 100 kr. Der kræves ingen til-
melding.  
 
OBS! Bemærk følgende ændring i 
programmet: 
 
Studiedag ved professor dr.theol. 
Svend Andersen lørdag 13. marts i 
Astrup Sognehus om Næstekærlig-
hed og politik er ændret til lørdag 
den 20. marts.  

BABYSALMESANG STARTER 
IGEN 

 
 

Kom og vær med fra mandag den 
1. februar kl. 12.00-14.00! 
 

 
For at gøre babysalmesang så børne-
venlig som muligt forsøger vi os nu 
med en ny ugedag og et nyt tids-
punkt på dagen, som ikke skulle for-
styrrer hverken formiddagsluren eller 
mødregruppens ugentlige mødedag. 
 
For yderligere info om babysalme-
sang se www.maarslet-kirke.dk.  
 

Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen 

UDSTILLING I SOGNEHUSET  
I FEBRUAR 

 
I februar udstiller mor og datter, In-
ger Højmark og Dorthe Højmark 
Møller i Mårslet Sognehus. 
 
Dorthe udstiller kunsthåndværk i 
glas. Hun arbejder med gammelt glas 
og får fine ting ud af kasseret materi-
ale!  
 
Inger Højmark er især kendt for sine 
smukke kort og æsker.   
 
Søndag den 7. februar vil Dorthe 
fortælle og demonstrere, hvorledes 
hun arbejder med glas. Ligesom der 
også vil være mulighed for at tage de 
udstillede genstande i nærmere øje-
syn – og eventuelt købe. Det sker 
ved kirkekaffen efter gudstjenesten. 

MANDAGSCAFÉEN 

Mandag den 8. feb. fra kl. 9.30 til 
11.00 er Mandagscaféen åben i Sog-
nehuset for alle.  

Caféen byder på frisklavet kaffe, te 
og rundstykker. 

Alle er velkomne. Kom og få en hyg-
gelig snak i samvær med andre fra 
Mårslet. 

Det er helt gratis! 

BILLEDCAFÉ 
 
I samarbejde med Mandagscaféen, 
gentager vi mandag den 8. marts 
kl. 9.30 arrangementet fra september 
2009 med gamle (nye) billeder på 
storskærm fra Mårslet og omegn. 
 
For nye tilflyttere giver billederne et 
indblik i den svundne tid og for man-
ge en anledning til en rigtig gang 
husker-du-dengang-snak på kryds og 
tværs! 
 
Der serveres kaffe, te og rundstyk-
ker, og arrangementet er gratis. 
 
Stedet er Sognehuset, Obstrupvej 4 
 
Alle er velkomne! 

FOREDRAG I MÅRSLET  
 
Onsdag den 10. februar kl. 19.30 
 
Svig og kærlighed i Martin A. 
Hansens roman Løgneren 
 
Martin A. Hansens roman Løgneren 
står ikke blot som én af de bedst 
solgte danske romaner nogensinde. 
Bogen er tillige en nøgle til forståel-
sen af forfatterens syn på kærlighed, 
digt og løgn. Med udgangspunkt i 
beretningen om degnen Johannes 
Vig, hvis navn man ikke skal sige for 
hurtigt, vil foredraget vise løgnens 
forskellige former men også løfte 
sløret for, hvordan løgnen undertiden 
kan indtage en positiv rolle, når den 
stilles i kærlighedens tjeneste. 
 
Foredragsholder er lektor David 
Bugge, og foredraget vil blive holdt i  
en let tilgængelig form og forudsæt-
ter ikke, at man har læst Løgneren. 
 
David Bugge er lektor i Etik og Re-
ligionsfilosofi ved Det Teologiske 
Fakultet, Aarhus Universitet, hvor 
han bl.a. arbejder med forholdet mel-
lem litteratur og kristendom. Han har 
bl.a. skrevet bogen Medusas Søn om 
Martin A. Hansens forfatterskab. 
 
Mød op i Sognehuset kl. 19.30. 
 
Arrangementet er gratis! 
 
Arrangør: Litteraturkredsen 8320 i 
samarbejde med Mårslet Menigheds-
råd 
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ADRESSER 
 

 SOGNEPRÆST 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 hda@km.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 (VIKAR) 
 Rakel Yde Olsen (RYO) 
 Tlf. 2618 2969 
 ryo@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 
 

REDAKTØR: Rakel Yde Olsen 

BØRNEKLUBBERNE 
Der er i Mårslet tre kirkeligt oriente-
rede børneklubber: 
Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 år. 
Mandag kl. 16.15 - 17.30 
Lærkereden 
er for alle børn fra 0. klasse  til og 
med 3. klasse.   
Mandag kl. 16.15 - 17.30 
Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn fra  4.- 7. klasse. 
Mandag kl. 19.00 - 20.30  
Læs mere om klubberne, deres akti-
viteter og ledere på Mårslet Kirkes 
hjemmeside:  
maarslet-kirke.dk (Børneklub) 

ALTERNATIV GUDSTJENESTE  
FOR UNGDOMMEN 

 
Konfirmander og andre unge i Mår-
slet indbydes til rytmisk lovsangs-
gudstjeneste i Mårslet kirke:  
 
Søndag den 7. februar kl. 14.00. 
 
Temaet for gudstjenesten er  
FÆLLESSKAB. 
 
Ved gudstjenesten medvirker et Lov-
sangsband bestående af Lea (sang), 
Peter (bas), Frederik, (trommer), Ni-
kolaj, (klaver) og Benjamin (guitar/
sang). Gudstjenesten tilrettelægges i 
et samarbejde mellem bandet, Olivia 
Bjerre og sognepræsterne Hanne Da-
vidsen og Jette Rosenberg Christian-
sen. 
 
Gudstjenesten er et eksperiment, 
hvor sangen og glæden kommer til at 
spille en central rolle. Den traditio-
nelle gudstjenesteform brydes helt 
op, og der lægges vægt på deltager-
nes aktive medvirken. Derfor invite-
rer vi også til en lovsangsaften:  
 
Torsdag den 4. februar kl. 19.30  
 
i sognehuset, hvor bandet kommer, 
og vi indøver de sange, som skal bru-
ges ved gudstjenesten. 
 
Så kom og få en ny og glad oplevelse 
af gudstjenesten, hvor moderne ryt-
misk musik fylder rummet. 
 

 
 
Lovsangsaften i sognehuset:  
Torsdag den  4. februar kl. 19.30 
 
Lovsangsgudstjeneste i Mårslet Kir-
ke:  
Søndag den 7. februar kl. 14.00 

MØDE I INDRE MISSION  
 
Onsdag den 10. februar kl. 19.30  
mødes vi til vores årlige drøftelse af 
arbejdet i Mårslet Indre Mission. 
 
Det foregår hos Dorte og Jørgen 
Knudsen, Præstegårdsvej 54. 
 
Efter formandsberetningen, vil der 
være debat, hvor vi vil evaluere på 
vore aktiviteter det forløbne år, lige-
som vi vil forsøge at pejle os ind på, 
hvilken retning vores arbejde skal 
tage fremover. Alle interesserede er 
velkommen. 

SOGNEHUSET I FEBRUAR 

Torsdag den 4. feb. kl. 19.30 
Lovsangsaften 
Mandag den 8. februar kl. 9.30-
11.00 
Mandagscaféen 
Tirsdag den 9. februar kl. 18.30 
Menighedsrådsmøde 
Onsdag den 10. februar kl. 19.30 
Foredrag ved David Bugge 
Torsdag d. 11. februar kl. 14.00 
Hyggeklubben 
Søndag den 14. februar kl. 10.00 
Fastelavnsfest 
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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     

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen Langballevænget 72 86 29 12 28 steen@steenbhansen.dk 
Basketball Claus Holm Hørretløkken 445 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.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 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

TMG - Nyt 

Generalforsamlinger 2010 
HÅNDBOLD 4. FEBRUAR 2010 KL 19.30 I HALHUSET 

TENNIS 9. FEBRUAR 2010 KL 19.00 I HALHUSET 

PETANQUE 17. FEBRUAR 2010 KL 18.00 I HALHUSET 

BASKETBALL 22. FEBRUAR 2010 KL 19.30 I HALHUSET 

VOLLEYBALL 22. FEBRUAR 2010 KL 19.00 I HALHUSET 

GYMNASTIK 24. FEBRUAR 2010 KL 19.30 I HALHUSET 

FODBOLD 25. FEBRUAR 2010 KL 19.30 I HALHUSET 

CYKELMOTION 25. FEBRUAR 2010 KL 19.30 I HALHUSET 

  

HOVEDGENERALFORSAMLING 16. MARTS 2010 KL 19.30 I HALHUSET 

BADMINTON 2. MARTS 2010 kl. 19.30 PÅ HEMSEN I HALHUSET  
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Fodbold 

TMG Fodboldweekend den 17.-18. april 2010 
Spiller du fodbold i TMG på U9-U12, 
så skal du allerede nu reservere den 
17.-18. april 2010. Her bliver der for 
andet år i træk afholdt fodboldweek-
end i TMG. 
 
Hvorfor? 
• For at blive en bedre fodboldspil-
 ler 
• For at spille en masse fodbold 
• For at lære andre i klubben at 
 kende 

• For at komme godt i gang med 
 den nye sæson 
• For at have det sjovt 
 
Du kommer til at lære nye finter og 
nye tricks, og samtidig bliver du en 
dygtigere fodboldspiller. 
 
TMG Fodbold håber, du har lyst til at 
bruge en hel weekend med nogle træ-
nere og dine kammerater? 
 

Sæt et stort kryds i kalenderen nu. Det 
hele kommer til at foregå på vores 
egne baner, og vi bliver rigtig mange, 
så der bliver aktiviteter på alle baner. 
 
Tilmelding bliver i marts 2010, nær-
mere info omkring dette senere. 
 

Med venlig hilsen 
TMG Fodbold 

 
Jens Juul 
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Basketball 

December måned er normalt en lang 
herlig fest af gode oplevelser som 
kulminerer juleaften med and og bru-
ne kartofler. Sådan er det også i TMG 
basket, hvor vi holdt årets juleafslut-
ning onsdag den 16. december. Ikke 
færre end 126 ivrige basketspillere, 
søskende og forældre havde fundet 
vej til kurvene i Mårslet Hallen hvor 
veloplagte trænere havde rystet posen 
og sammensat hold på kryds og tværs 
af de normale aldersgange. Nu skulle 
der tænkes taktisk, for når mål scoret 
af mikrospillere gav 8 point mod 2 til 
drengespillere er det ikke ligegyldig 
hvem der laver lay up... Det normale 
og traditionelle ta'-selv-medbragt-
mad bord var i år afløst af ikke færre 
end 35 familiepizzaer fra Mårslet Piz-
za Bar/Buonasera som med stor iver 
blev skyllet ned med snekolde soda-
vand. Vi er efterhånden blevet så 
mange, at vi desværre ikke kan være i 

HalHuset mere, så i Mårslet Skoles 
kantine havde frivillige forældre dæk-
ket hyggelige juleborde med gran og 
lys. Efterhånden som sulten var stillet 
hos spillere og søskende gik de i hal-
len til nye udfordringer, mens træner 
for Yngste Mini Rikke Lysholm be-
nyttede lejligheden til at fortælle om 
de forhåbninger klubben har til foræl-
drene. En hyggelig aften sluttede med 
kåringen af de nye uofficielle klub 
”mix-mestre” 

Herlig juleafslutning i TMG basketball 

De uofficielle klub ”mix-mestre” 2009. Christian Callsen for 117. gang, vistnok.. 

View udover 126 glade spillere, søskende 
og forældre. 

Spillerne fra mikro til drenge mikses. En variation af personlig zoneopdækning 
med helbanepres. 
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Badminton 

 Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.30 på 
hemsen i Halhuset. 
  
Dagsorden i følge vedtægterne. For-
slag skal være formanden i hænde 
senest 7 dage før genralforsamlingen. 
Forslag indsendes på  

formand@tmgbadminton.dk. 
 
 Alle er velkomne og der er altid be-
hov for ekstra hænder. Så hvis du vil 
investere i dit barns fritid og give et 
nap med, så kig forbi til snak om de 
praktiske opgaver vi skal have løst. 

Du bliver ikke nødvendigvis valgt 
ind i bestyrelsen, men vi har næsten 
altid plads til en til. 
  

Med venlig hilsen 
 Jesper Holm 

TMG Badminton, form. 

Der afholdes generalforsamling i TMG Badminton  

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00 
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MultiHal 
i Mårslet 

 

Kom til møde og vær med til at 
starte en ny, fremtidsrettet afdeling 
op i TMG, nemlig et motionscenter. 
Mødet foregår tirsdag 9. februar kl. 
19.30-21 i skolens kantine. 
Bag initiativet står TMG og Mårslet 
MultiHal, der vil præsentere sine pla-
ner for et moderne motionscenter.  
Det skal baseres på frivillige instruk-
tører og ledere og det skal organiseres 
i en ny motionsafdeling i TMG. 
Motionscentret vil give plads til alle, 
unge som voksne og gamle. 
Centret vil tilbyde den samme form 
for træning som mange kender fra 
andre steder: Med løbebånd, kondicy-
kel, kredsløbs- og styrketræningsma-
skiner samt spinningcykler. 
Vi har allerede haft et møde med DGI 
og DIF’s Foreningsfitness, der har 
vejledt op mod 80 foreninger i at star-
te eget motionscenter. 
 
Mødet den 9. februar har tre formål: 
 
• vi præsenterer idéen om et moti-
onscenter, perspektiverne i det og en 
tidsplan 
• interesserede får mulighed for at 
tilmelde sig som frivillige instruktø-
rer, der siden skal gennemgå en fit-
nessuddannelse 
borgere, der ønsker at blive medlem-
mer af et motionscenter, får mulighed 
for at tilmelde sig uforbindende som 
forhåndsinteresserede 
 
TMG og Mårslet MultiHal har tre 
motiver for at lancere et motionscen-
ter allerede længe inden en multihal 
står klar: 
 

• da vi for tre år siden gennemførte 
en borgerundersøgelse om bl.a. bor-
gernes ønsker til en hal, svarede hele 
750 et motionscenter inklusive spin-
ning. Langt foran badminton og hånd-
bold. 
• i løbet af de samme tre år er nye 
motionsformer vokset frem i den dan-
ske befolkning. Hvor voksne tidligere 
dyrkede de traditionelle idrætsgrene, 
foretrak stadig flere fra 2007 at løbe, 
gå ture og styrketræne i et motions-
center. Den udvikling vil vi gerne 
komme i møde i Mårslet 
ved at åbne et motionscenter ønsker 
vi at vise borgerne at multihal-
projektet stadig lever og at vi frivilli-
ge i arbejdet nu begynder at etablere 
multihallen i etaper 
 

Et motionscenter har flere gevinster:  
 
• fleksible træningstider i det meste 
af døgnet 
• teenagere, travle voksne og senio-
rer får nye motionstilbud alt efter de 
aktive ønsker 
• bedre genoptræningsmulighed 
efter skader 
en træningsform, der gør det mere 
muligt for familier at træne på samme 
tidspunkt 
 
Men uden din opbakning som motio-
nist og eventuelle lyst til at være in-
struktør, bliver motionscentret ikke til 
noget. 
(Steen Bille, for styregruppen Mårslet 
MultiHal) 

MØD OP TIRSDAG 9. FEBRUAR KL. 19.30 I SKOLENS KANTINE 

Vær med til at starte et motionscenter 
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Med dette første nummer i det nye år 
vil BMI svømning ønske Jer en glæ-
delig bag-jul og nytår. Det sidste år 
har budt på spændende tiltag. Som 
med det nye medlemssystem, som har 
gjort arbejdet i svømmehallen meget 
nemmere. Ud over at det er blevet 
nemmere for bestyrelse og instruktø-
rer, har medlemmerne også fået et 
fleksibelt værktøj hvor de kan betale 
med dankort. 
 
Selv om det sidste år har været spæn-
dende og udfordrende vil vi fortsat 
blive ved med at forbedre svømme-
hallen. Det har vi også brug for din 
hjælp til, vi vil meget gerne høre om 
ris og ros til svømmehallen, instruktø-

rer og undervisningen. I kan sende 
Jeres kommentarer til  
bmimodul@gmail.com 
 
Svømmehallen har stadig ledige plad-
ser på nogle hold, klik ind på 
www.bmi-egelund.dk under svøm-
ning for at se hvilke og hvordan man 
tilmelder sig. 
 
Husk at I altid kan holde jer opdateret 
på svømmehallens hjemmeside, både 
med kalender, pladser på hold og se 
nye billeder og artikler fra arrange-
menter afholdt i svømmehallen. 
 
Vi glæder os til at se jer i svømmehal-
len. 

 
Hilsen 

 
BMI Svømning 

Glædelig bag-jul og nytår 

Julehygge i BMI Svømning 
Hver gang vi nærmer os julen i 
BMI Svømning, nærmer vi os også 
den årlige julehygge. Det var igen i 
år en rigtig stor succes 
 
Af Michael Kaas Christensen, 
Svømmeinstruktør 
 
Der var lagt an til en rigtig hyggelig 
dag, da BMI svømning afholdte deres 
årlige, og meget traditionsrige jule-
hygge arrangement. Som alle de an-
dre år startede det hele ud med et flot 
lucia optog gennem svømmehallen. 
Rigtig mange svømmere var mødt op 
for at deltage i denne ceremoni, og 
der var spænding på da det hele gik 
løs. Alt lyset blev slukket, og ”Santa 
Lucia” startede med at spille i højta-
lerne. Fra hver side af svømmehallen 
kom to lange rækker svømmer gående 
ind, alle udstyret med stearinlys. Det 
var et rigtig flot syn i en fuldstændig 
mørklagt svømmehal. Udover lucia-
gængerne på kanten, var vi så heldige 
at have nogle friske talentsvømmere. 
De lavede et mere nymoderne lu-
ciashow, da de kom svømmende gen-
nem bassinet med knæklys i alle regn-
buens farver. En rigtig flok kontrast 
til luciagængerne på kanten. Det hele 
sluttede af men flot klapsalve. 

 
En anden af vores faste traditioner er 
uddelingen af kammeratskabspokalen 
og lederpokalen. Dette års kammerat-
skabspokal gik til Maja Bjerg, in-
struktør i BMI Svømning. Maja har 
med sin kreativitet, og altid glade ind-
stilling til alting, virkelig gjort tinge-
ne sjove her i svømmehallen. Vi vil 
på svømmeklubbens vegne ønske Ma-
ja rigtig mange gange tillykke. Dette 
års lederpokal gik til Erik Sejersen, 
kasser i BMI Svømning. Vi stod de-
sperat og manglede en kasser og Erik 
sprang til og har gjort et kæmpe ar-
bejde, Tusind tak for det. 
 
Herefter gik aktiviteterne i gang. Delt 
op i svømningens fire grunddele, be-
vægelse, elementskifte, balance og 
vejtrækning, var der stemning for sjov 
og ballade. Alle holdene rokerede 
rundt, så alle nåede at prøve det hele. 
Det var en storslået succes, med man-
ge glade svømmere. Efter 40 minut-
ters aktivitet var det tid til fri leg, en 
sand klassiker blandt alle svømmere. 
Det gav også mulighed for at skubbe 
nogle trænere i vandet, samt udfordre 
i al verdens vandaktiviteter. Men midt 
i alt legen kom en helt speciel gæst 
forbi. BMI svømning har et rigtig 

godt forhold til Julemanden, som og-
så i år kom forbi og delte pebernødder 
ud. En ting som rigtig mange svøm-
mere, var rigtig glade for. 
 
Alt i alt en rigtig hyggelig dag i sam-
vær med svømmere, forældre, samt 
medhjælpere og instruktører. På 
svømmeklubbens vegne vil vi gerne 
ønske alle en rigtig glædelig jul, og 
godt nytår. 
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Mandag d. 1. februar 
John Malm 
Viser billeder fra Grønland 
 
Onsdag d. 3. februar 
Gudstjeneste 
 
Torsdag d. 4. februar 
”Tag selv bord” 
Kl. 11.30 (pris 50 kr.) 

Søndag d. 14. februar 
Banko 
 
 
Onsdag d. 24. februar 
Syng med Bente Fisker 

AKTIVITETER I FEBRUAR 2010 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00 

Pia Koller er ansat som frivilligkoordinator ved Lokalcentrene Syd (Tranbjerg, Kildevang, Eskegården, Elmevang) 
den 1.1.2010. Det er en helt ny stilling som Århus Kommune har oprettet ved alle lokalcentre i samdrift. Kommunen 
ønsker at rette fokus med disse stillinger på både nytænkning og understøttelse af frivilligområdet og brugerne i de 
daglige aktiviteter i og omkring lokalcentrene. 
 
Frivilligkoordinatoren har en række ansvarsområder, hvor de vigtigste er: 
• Være daglig kontaktperson for frivillige og frivilliggrupper ved lokalcentrene. 
• Ingå i et tæt samarbejde med de 4 Brugerråd og beboer- og pårørenderåd. 
• Fremme og synliggøre det frivillige arbejde. 
• Medvirke til tilgang og introduktion af nye frivillige. 
• Være en synlig og tilgængelig kontakt til de faste frivillige, nye frivillige samt det øvrige foreningsliv i lokalområ-

det. 
 

Pia Koller vil orientere om sit arbejde i de kommende numre af Mårslet Bladet. 
Pia kan træffes på mobilnummer: 5157 6054. 

Nyt fra Lokalcentrene Syd vedrørende frivilligområdet 
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Fernisering  
Den første lørdag i det nye år havde 
kunstnergruppen ”Stiplet” fernisering 
på Balkongalleriet i Odder. 
”Stiplet” er hjemmehørende i Mår-
slet, men har medlemmer fra hele 
omegnen. 
16 af gruppens medlemmer er repræ-
senteret på udstillingen, der spænder 
over en bred vifte af kunstnerisk ud-
foldelse. Det giver en meget sevær-
dig udstilling, der er et besøg værd. 
Ferniseringen var, trods det dårlige 
vejr og føre, velbesøgt. 

Inga Havbjerg 
Forretningsfører for gruppen, Kaj Chri-
stensen, byder velkommen. 

Mange mennesker var mødt op til fer-
niseringen 
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Har du lyst til at skri-
ve i Mårslet-Bladet  

 
indlaeg@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. 

Efterlysning 
Langballe Skole 

I dag hører alle børn i Mårslet Sogn 
til Mårslet Skole, hvilket de har gjort 
siden 1969. Indtil da gik alle børn i 
den østlige del af sognet i Langballe 
Skole. Denne skole er i dag ikke læn-
gere at se, kun bygningen som rum-
mede gymnastiksal står tilbage. Sel-
ve skolebygningen inklusiv lærerbo-

lig måtte vige for Oddervejens udvi-
delse og omlæggelse. 
Det er et afsluttet kapitel, men værd 
at fortælle, for skolen har været et 
vigtigt omdrejningspunkt for egnens 
beboere. 
 
Fortæl historien 
Jeg har gennem flere år indsamlet 
materiale om Moesgaard Privatskole 
1876-1885 og Langballe Skole 1885-
1969 og arbejder nu på at udgive en 
publikation om skolen.  
Så hvis du kan fortælle, hvordan det 
var at gå i Langballe Skole eller på 
anden måde har tilknytning til Lang-
balle Skoles historie er jeg meget 
interesseret i at høre fra dig. Jeg er 
også interesseret i beretninger du har 
hørt fra dine forældre eller bedstefor-

ældre, der gik på Langballe Skole 
eller måske gik til aftenskole der.  
Desuden er jeg meget interesseret i at 
se dokumenter, bøger og især bille-
der fra skolen, både klassebilleder og 
billeder fra skolen fra alle tider.  
Jeg håber at høre fra så mange som 
muligt, kun derved bliver publikatio-
nen god! I kan henvende jer både pr. 
brev, e-mail eller telefon. Hvis I sy-
nes I har mere at fortælle er jeg me-
get interesseret i at aftale et besøg. 
På forhånd tak for hjælpen.  
Mange venlige hilsner fra 
  

Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
Torrildvej 22B, Gjesing 

8660 Skanderborg 
tlf. 40349838/86522652 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Massage til gravide, Coaching og Nordlysmassage 
- en pause med nærvær, omsorg og udvikling  

I en travl hverdag med arbejde, fami-
lieliv og en aktiv fritid, kan der ind i 
mellem være brug for at   give sig 
selv en pause.  
Som coach og massage- terapeut har 
jeg flere tilbud, som kan gøre sådan 
en pause god og berigende.  
  
Massage til gravide  
Jeg tilbyder en afspændings-massage 
specielt tilrettelagt til den gravide 
kvindes behov. 
En helkropsmassage med lange roli-
ge strøg, der får dig til at slappe af og 
finde ro og hvile i krop og tanke. 
En pause med plads til at du kan op-
leve ro, langsomhed, pleje og fordy-
belse.  
Massagen kan også afhjælpe almin-
delige gener som fx spændinger og 
ømhed i ben, lænd og ryg.  
 
Coaching    
Coaching er et tilbud om en tænke-
pause med henblik på nye handlinger 
i din hverdag. 
Alle livsområder, hvor du ønsker en 
forandring, kan tages op. Den eneste 

forudsætning er, at du er indstillet på 
at arbejde hen imod indsigt og hand-
ling.   
Som coach har jeg fokus på, at vores 
samtale får struktur og dybde. Jeg 
møder dig med nærvær og engage-
ment, og lytter og stiller spørgsmål.  
Derved kan du finde frem til de mål, 
som du ønsker at nå, finde gemte og 
glemte ressourcer frem og finde må-
der til at overvinde indre og ydre 
modstand. 
I denne afklaringsproces kan det væ-
re meget befordrende også at give 
kroppen opmærksomhed. Og her er 
Nordlysmassagen et godt redskab, 
som jeg tilbyder som supplement til 
samtale. 
 
Nordlysmassage 
Nordlysmassagen er en helkropsmas-
sage, der giver afspænding, ro og 
velvære, hvilket er særligt godt, hvis 
du føler dig stresset. Men derudover 
kan massagen øge ens kropsbevids-
thed og være en værdifuld vej til en 
dyb kontakt med en selv. 
 

 
Min baggrund 
Jeg er uddannet Nordlys- massagete-
rapeut og coach.  
 
Jeg har haft selvstændig virksomhed 
i Mårslet siden 2007 i tilknytning til 
vores privatbolig på Hulvej. 
 
Du kan læse mere på 
www.anette-krogh.dk.  
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Spejderhygge og gode oplevelser  
Spejderhygge og gode oplevelser 
hos De grønne pigespejdere. 
 
Det er torsdag aften, og klokken nær-
mer sig 19.00. Det er mørkt, lyset er 
allerede tændt ved spejderhuset på 
Obstrupvej, og døren er åben, da den 
voksne (troplederen) ankommer. 
Rundt omkring lyder ”hej” og glade 
pigestemmer. Patruljelederne er ved 
at gøre klar til mødet, som de selv 
står for i patruljerne Hottentotterne 
og Spidergirls. Patruljerne består af 
piger fra 4.-6. klasse. 
 
Før mødet starter, skal pigerne lige 
snakke lidt om den tur, de har været 
på i den forgangne weekend. Før 
mødet starter, skal pigerne lige snak-
ke lidt om den weekend, de har været 
på i den forgangne weekend. Den 
foregik lige ovre i Skåde i Kløver-
hytten på Hørhavevej, men de kom 
rundt i store dele af Århus centrum 
om lørdagen med bus i de to patruljer 
og var også rundt i skov og strand. 
De var på jagt efter stjålet guld, så de 
skulle rundt og finde spor for at hjæl-
pe politiet. Derfor ledte de efter 
”bomber” (= tikkende æggeure) i et 
mørkelagt kælderlokale, forfulgte og 
iagttog en ukendt person rundt på 
grønttorvet på Ingerslev Boulevard, 
tog ned til den gamle politistation (= 
kvindemuseet), hvor de var til 
”afhøring”, fandt kufferter i bagage-
bokse på banegården. De var også 
rundt i skoven for at finde spor, der 
til sidst førte dem ned til stranden og 
guldet. Alle praktiske ting blev klaret 
i fællesskab, som pigerne meldte sig 
til. Selve madindkøbene var planlagt 
af to af patruljelederne, programmet 
af et par voksne ledere. Ellers var der 
almindelig hygge i hytten, hvor der 
også blev malet på bålkapper, sunget, 
fortalt dårlige vittigheder og uhygge-
lige historier, spist slik og sovepose-
hygget. Det var nogle trætte piger, 
der blev hentet af deres forældre søn-
dag morgen i hytten. 
 
I aften til mødet er det som de fleste 
andre torsdage, de 5 patruljeledere på 

14 og 15 år, der står for programmet. 
Den voksne leder er med i baggrun-
den til de fleste møder, så der er en 
voksen at ”læne” sig op ad, hvis no-
get går lidt skævt, eller der skal 
hjælp til noget. Nogle gange starter 
de to patruljer sammen, hvor den 
voksne samler pigerne og synger 
spejdersangen med dem; men hver 
gang er det den voksne, der runder 
mødet af. Det er en hyggelig traditi-
on, at hele troppen samles ca. 15 mi-
nutter, før mødet slutter kl. 20.30. Så 
læser den voksne en fortsat historie 
(for øjeblikket om Arnolds gøren og 
laden med en kristen synsvinkel), der 
bliver givet praktiske beskeder, og 
der synges af med spejdernes aften-
bøn. Det er rigtigt hyggeligt at stå 
der helt tæt i en cirkel med hinanden 
i hænderne: højre over venstre, så 
alle bagefter kan vende sig rundt i 
samme retning og stå med ansigtet 
”ud mod verden”. 
 
Ja, faktisk er hygge virkelig vigtigt – 
og fællesskab. Det er noget, der ger-
ne skulle fortsætte, men dertil mang-
ler vi voksne kræfter. De tre voksne i 
troppen stopper i løbet af foråret pga. 
andre opgaver og vil derfor gerne 
afløses – meget gerne af flere fra 
lokalområdet, da det er en fordel for 
spejderlederne selv, at de kender by-
en eller området, pigerne kommer 
fra. Der er tre primære forventninger 
til de voksne ledere i troppen. De 
skal 1) på skift være i spejderhuset 
om torsdagen kl. 19.00-20.30; 2) ha-
ve lyst til at arbejde med livsduelige 
og friske piger – se dem vokse med 
opgaverne og oplevelserne; 3) hjælpe 
patruljelederne med deres planlæg-
ning (her kan der fås assistance fra 
andre voksne grønne pigespejdere). 
Hvad man ellers mener, der kræves 
af praktiske færdigheder – det er til 
at klare med hjælp fra andre voksne 
grønne pigespejdere i Århus og om-
egn. 
 
Til gengæld får man nogle menings-
fyldte torsdage, hvor man får glæden 
ved at se unge piger vokse med det 

ansvar, det er at stå for program hver 
torsdag og skulle håndtere et bundt 
piger i godt humør. Og det er som 
regel højt og livsbekræftende. Man 
får fornøjelsen af at være med til at 
give nogle piger gode oplevelser, der 
ruster til dem selvstændighed og an-
svar. Ja, det er høje mål, men det 
giver faktisk dyb mening at have en 
spejderbaggrund, som ofte vejer godt 
i den rigtige retning på vægtskålen, 
når man senere hen skal søge job. 
Også i kraft af den lederuddannelse, 
som De grønne pigespejdere kan til-
byde voksne at deltage i stort set gra-
tis. 
 
Hvis du gerne vil høre mere, må du 
gerne kontakte Hanne Sterndorf, der 
er gruppeleder hos De grønne pige-
spejdere i Mårslet (tlf.: 8611 0434 / 
mail: hvs@pigespejder.dk). Du må 
også gerne bare kigge forbi til et mø-
de. Vi er i spejderhuset hver torsdag 
kl. 19.00-20.30. Patruljelederne og 
den voksne ledere lidt længere, der 
skal lige ryddes op og snakkes om 
næste møde. 
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 MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER 
 2010  
   torsdag 11. februar kl. 20.00 
   Komisk og musikalsk show med Rubers Kapel 
   i Mårslet Skoles kantinePris: 100 kr. 
    
    VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 

Noget udover det sædvanlige… 
Adskillige ønskelister voksede, 
da designer Rie Vodder og bil-
ledkunstner Birthe E. S. 
Schmidt præsenterede smykker, 
couture tøj og billedkunst i jule-
måneden.  
 
Af Svend B. Carstensen 
 
Med ild i pejsen og varm gløgg i 
glassene var der lagt i kakkelov-
nen til julestemning hos Rie Vod-
der, da hun og Birthe E. S. 
Schmidt åbnede dørene til Åbent 
Kunsthus i decemberkulden. Og 
mange mårslettere trodsede kul-
den for at kigge indenfor i det lyse 
og varme kunstrum på Hørretvej 
52. 
 
De hang i sirlige rækker på små 
stativer, de håndlavede smykker. 
Nogle sorte som kul, andre i sarte 
lyserøde eller turkise nuancer, og 
alle med deres helt eget udtryk. 
De levende lys glimtede i de blan-
ke sten og ædle metaller, mens 
Rie Vodder viste frem for både 
interesserede og beundrende blik-
ke. 
 
Malerier af Birthe E. S. Schmidt 
prydede de lyse vægge. Små og 
store. Maleriernes både stærke og 
pastelagtige farver bladede sig 
med smykker, kjoler og stoffernes 
mere bløde overflader til en sym-
foni af farver og former. Nogle 
lod sig friste, og sådan ændrede 
udstillingen hele tiden karakter, 
mens folk kom og gik. 

Skyldige kjoler 
 
Langs den ene væg hang der for-
nemme festkjoler, og de var nok 
ikke uden skyd i, at mange – især 
kvinder – var henne og nærsomt 
røre ved den lange række af silke-
stoffer, der blot ventede på at bli-
ve tryllet om til elegant couture, 
når der en dag blev peget på dem. 
Mon ikke de vil føre sig frem ved 
kommende konfirmationer, bryl-
lupper og andre højtider her i 
Mårslet. 
 
De to kunstnere vover i øvrigt et 
aftenåbent hus i vinterferien, nem-
lig onsdag den 17. februar fra kl. 
19 til 22, hvor de vil udstille både 
nye og ældre arbejder. De fortæl-
ler også, at alle er velkomne til at 
kigge forbi Kunsthuset på Hør-
retvej 52, som dagligt er åbent 
mellem kl. 14 og 17. 
 
Kunstnerne er: 

Rie Vodder, Smykker og Couture 
tøj, Hørretvej 52 
 
Birthe E. S. Schmidt, Billedkunst, 
Lindegårdsvej 8 A 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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