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Har du styr på din tid? 
 
Mårslet er propfyldt med ressourcer – menneskelige ressourcer. 
Man kan ikke gå en tur i Brugsen eller i REMA uden at støde ind i 
advokater, revisorer, adm. direktører, virksomhedsejere, iværksætte-
re, phd. studerende, universitetslektorer, skoleledere, rådgivere, pro-
fessionelle musikere, kunstnere eller læger. Mårslet har udviklet sig 
til at huse meget ressourcestærke indbyggere. Når man tænker den 
befolkningssammensætning sammen med det faktum, at byen altid 
har været kendt som ’Byen med de mange foreninger’, ja, så må re-
sultatet være et foreningsliv i absolut verdensklasse. Men verden og 
særligt hverdagen i Mårslets foreninger er dog langt fra det drøm-
mescenarie. Hverdagens hæsblæsende tempo er selvfølgelig den 
undskyldning alle kommer med, når de bliver spurgt, hvorfor de ik-
ke deltager aktivt som foreningsleder. Man kan så spørge sig selv, 
hvor meget styr man har på sit liv, hvis man ikke engang kan styre 
sin egen og familiens tid!? Hvad berettiger TV’et til at sluge mindst 
to timer af ens tid hver dag året rundt i forhold til fx at bidrage med 
to timers bestyrelsesarbejde en gang om måneden eller som træner 
for 20 aktive piger i fodboldklubben fire timer om ugen, med de 
glæder og det fællesskab som det beriger livet med? 
 
Det er ubegribeligt, at man på maarslet.net kan læse at TMG Hånd-
bold måske bliver tvunget til at lukke, da der mangler fire voksne 
fra Mårslet – byen med de mange ressourcer, til at køre en velfunge-
rende håndboldklub videre. Hverdagens stramme greb om vores rå-
derum og fri tid betyder altså, at børnene i Mårslet skal til Beder el-
ler Tranbjerg, hvis de vil spille håndbold, da der i Mårslet ikke er tid 
til håndbold. 
Tordenskjolds soldater får skæld ud for meget, men i Mårslet er der 
en kæmpe gruppe af dem, og de har været med i mange år. Så derfor 
vil Tordenskjolds soldater gerne have flere med, da det er det, som 
gør det sjovt at lave frivilligt arbejde, at man har social omgang og 
sammen lykkes med arrangementer som gør andre glade. Så overvej 
hvem der styrer din tid og kig ned i den forening, som du passer ind 
i, for de er der alle sammen her i Mårslet. 
 

Claus Quiding 
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Stort og småt fra Fællesrådet 
Håb om at sti føres helt til Langbal-
le 
Der er udsigt til at stien langs Lang-
ballevej til Hovstien bliver forlænget 
helt til Langballe i løbet af 2011. 
Det Grønne Råd, som rådgiver kom-
munen, indstillede på sit sidste møde 
stien til etablering i år. Nu mangler 
der blot en godkendelse fra politiker-
ne i Teknisk Udvalg og fra rådmand 
Laura Hay. 
”Vi kan med rette have forhåbninger 
til at stien bliver bevilget til gennem-
førelse i 2011”, vurderer Jørgen 
Brandt Andersen fra Fællesrådets 
Miljøgruppe. 
Visioner på nettet 
Når disse linjer læses, er idekataloget 
"Visioner for fremtiden - 8320 i 
2020" blevet lagt ud på 
 www.maarslet.net. Idekataloget rum-
mer en række forslag til områdets ud-
vikling de næste ni år. Det er skrevet 
som en sammenfatning af diskussio-
nerne på Fællesrådets åbne visionsse-

minar på Testrup Højskole 13. no-
vember sidste år. 
 
Forskønnelse af butikstorvet 
Mårslet Gamle Bydels Beboerfor-
ening (MGBB) har på et møde med 
Centerforeningen (de erhvervsdriven-
de ved butikscentret) fået opbakning 
til at gå til kommunen med et forslag 
til forskønnelse af butikstorvet. 
Forslaget indebærer renovering af fli-
sebelægningen og opstilling af bæn-
ke, blomsterkummer, en vandkunst 
eller skulptur og nye lamper. Desuden 
indgår det i forslaget at plakatstande-
ren skal fjernes fra torvet. Plakatstan-
deren tilhører efter sigende Mårslet 
Fællesråd. 
 
Køreplan ændres 
MidtTrafik lover at køreplanen for 
den nye buslinje 19, som fra 8. august 
afløser 10’eren, vil blive koordineret 
med Odderbanen både dag og aften. 
I et første udkast til den nye køreplan 

havde bus 19 i dagtimerne næsten 
samme afgangstider som Odderbanen 
på strækningen Mårslet-Århus. Men 
det var en fejl og vil blive ændret, så-
ledes at der også om dagen kommer 
mere forskudte afgangstider for bus 
og bane. Det har MidtTrafik svaret på 
en henvendelse om sagen fra Fælles-
rådets trafikudvalg. 
 
Ovenstående bygger delvist på refera-
tet fra FU’s møde 19. januar. Hele re-
feratet med bilag kan læses på 
www.maarslet.net > Bag om 8320 > 
Referater fra FU-møder. 

PerHH 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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Tid til indflydelse 
 

Deltag i Fællesrådets årlige repræsentantskabsmøde. 
Borgerhuset, tirsdag 1. marts kl. 19.30. 

 
Mødet er åbent for alle med bopæl i postdistrikt 8320 Mårslet. 

Foreninger og institutioner, som er medlem af Fællesrådet, har hver to stemmer ved af-
stemninger og ved valg til Forretningsudvalget (FU). Privatpersoner har taleret, men ik-

ke stemmeret. 
 

På dagsordenen er blandt andet debat om Fællesrådets arbejde samt forslag om ændring 
af vedtægterne, så der sikres beskyttelse af mindretal ved valg til FU.  

 
Fællesrådet har til opgave at varetage fælles interesser for hele 8320 Mårslet. På repræ-
sentantskabsmødet kan du være med til at diskutere, hvordan det gøres bedst muligt. 

 
Vel mødt. Forretningsudvalget. 
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Fælles vinmark i 8320 

Efter at have sonderet terrænet og in-
teressen, tager Mårslet Fællesråd nu 
skridt til at etablere en fælles vin-
mark. 
Der er allerede en erfaren vindyrker i 
området, Preben Lawetz i Langballe. 
Han har lovet at assistere med forar-
bejdet. 
Han vil endvidere være behjælpelig 
med råd og vejledning i forbindelse 
med beskæring, presning af druerne 
samt den efterfølgende proces. 
Kom og mød Preben Lavetz og hør 
om planerne torsdag d. 10.03. kl19 i  
Halhuset. 
Tilmelding til. 

Poul Hakon Poulsen 
php@kpf.dk  

Tlf. 28116536 
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Så er det atter tid til at tænke på for-
årsrengøring på gader og stræder. 
Årets Hold Rent Dag er    
Søndag d. 3. april. 

 
Vi starter med morgenkaffe kl. 10 
uden for bageriet og indsamler heref-
ter affald indtil ca. kl. 12. 
 
Efter en vinter med meget sne og 
frost dukker dåser, flasker og plastik 
frem. Så det er bare med at komme ud 
og få det væk, inden det bliver halv 
skjult i det fremspirende forår. Selv-
om planterne skjuler affaldet lidt, så 
forsvinder det ikke af sig selv. Glas-
flasker forsvinder i praksis aldrig, de 
bliver højest knust og er dermed til 
endnu mere skade. Dåserne forsvin-
der heller ikke indenfor overskuelig 
tid. Er det jerndåser, kan man forven-
te, at de er forsvundet/rustet væk efter 
10-50 år er dåsen af aluminium, som 
de fleste dåser til drikkevarer er, kan 
man forvente, at den vil holde i op 
mod 500 år. 

Så en dåse smidt i naturen eller i by-
en: 

− Pynter ikke men får det til at se 
rodet og beskidt ud 

− Risikerer at skade dyr med sine 
skarpe kanter 

− Risikerer at komme gennem 
græsslåmaskinen, når parker og 
grøftekanter slås, og få derved 
endnu flere skarpe kanter til ska-
be for mennesker og dyr 

− Er uhygiejnisk, og kan som alt 
andet emballage, der har inde-
holdt mad tiltrækker bl.a. rotter 

− ”Bruger energi” – Nej det gør då-

sen dog ikke direkte, men en dåse 
der bliver genbrugt sparer energi. 
Det er meget mindre energikræ-
vende, at fremstille nyt alumini-
um fra gamle dåser end at udvin-
de det fra malm. Én genbrugt då-
se sparer energi svarende til en 9 
w pære tændt i 18 timer. Så då-
serne skal ikke ligge i naturen 
men i dåseautomaterne i forret-
ningerne eller i containeren til 
metal på genbrugsstationen, så de 
bliver genbrugt. 

 
Genbrug er godt og sparer energi og 
ressourcer og begrænser mængden af 
affald. Du kan på en sjov og nem må-
de blive meget klogere på hvordan 
vores affald i dag genbruges kig ind 
på www.affaldvarme.dk og så søge på 
”bliv klog på genbrug” og find så fil-
mene m.m. nederst på denne side. 
Den direkte adresse er http://
t m . a a r h u s k o m mu n e . d k / a f f a l d /
elearning_projektgenbrug/. 

Hold ren dag søndag d. 3. april 

Selv om hensigten er sympatisk, kan 
man altså ikke bruge lokalplanerne til 
at forbyde pesticidsprøjtning. Det 
fremgår af flere fortolkninger af reg-
lerne. Du kan f.eks. læse By- og 
Landskabsstyrelsens nyhedsbrev af 
21. december 2009, hvoraf det bl.a. 
fremgår: 
"En kommune må ikke forbyde brug 
af lovlige sprøjtemidler i et nyt byom-
råde via en lokalplan eller en servitut 
- for på den måde at beskytte grund-
vandsreserverne under det nye byom-

råde." 
Det har By- og Landskabsstyrelsen - 
nu Naturstyrelsen - fastslået efter en 
juridisk analyse. 
En lokalplan eller en servitut, der for-
byder lovlige sprøjtemidler, er i strid 
med EF-traktaten, fordi der bliver tale 
om en teknisk handelshindring og 
konkurrenceforvridning.  
Miljøminister Karen Ellemann har 
også i august 2010 udtalt sig i over-
ensstemmelse hermed. 
Jeg har ikke påstået, at det er ulovligt, 

at Århus Kommune skriver et sprøjte-
forbud ind i lokalplanerne, men kom-
munen kan ikke støtte ret på en be-
stemmelse, der ikke har den fornødne 
lovhjemmel. Derfor kan der alene væ-
re tale om hensigtserklæringer, som 
man også udmærket kan rette sig ef-
ter. 
   

Med venlig hilsen 
Svenning H. Kristiansen 

Pesticider i Mårslet - igen 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 
 

finder i år sted 
SØNDAG DEN 3. april 

 
 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sid-
ste år kr. 42.630,-  eller  om muligt overgå dette beløb.  Vort  mødested bliver i år  cafeen på lokalcentret Kildevang. 
 
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 3. april 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: anemie@profibermail.dk.   
Jeg bor Agervej 7. 
 
 

Ane-Mie Nielsen 
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Også i 2010 blev overskuddet fra sal-
get af øl fra Aarhus Bryghus i 
SuperBrugsen i Mårslet doneret til 
den kommende MultiHal.  
 
Indtil videre har SuperBrugsen givet 
mere end 25000 kr til indsamlingen. 
 
Aftalen fortsætter i 2011, så fortsæt 
endelig med at købe de gode lokale øl 
– lokalt - og hjælp med at støtte det 
gode formål. 

Vi arbejder stadig på at samle penge 
ind på mange forskellige måder, men 
allerede nu har vi en forløber for en af 
de aktiviteter der vil komme i Multi-
Hallen : I weekenden 26-27. februar 
åbner  Mårslets nye motionscenter 
ved P-pladsen ved Hallen.  
 
På www.multihal.nu kan man se 
hvordan man i øvrigt kan støtte ind-
samlingen og se hvilke aktiviteter og 
events der er på vej. 

SUPERBRUGSEN I MÅRSLET 
STØTTER MULTIHALLEN  

Få skattefradrag for bidrag 
Den enkelte borger eller bidragyder har flere muligheder for at yde et større eller mindre økonomisk bidrag til etablerin-
gen af Mårslet MultiHal: 
Fradragsberettigede bidrag kan indbetales til Mårslet MultiHal via en gavefondskonto hos DGI. 
Kontoen er allerede åben for indbetalinger via et link på www.MultiHal.nu 
Indbetaling kan også ske via Indsamlingskontoen i Nordea med kontonummer 1920 3490 955 738. (f.eks. via Netbank) 
Der vil også være mulighed for at oprette en PBS-betalingsordning, hvortil kan knyttes en fast, mindre eller større må-
nedlig betaling f.eks. 200 kr.  
Alene beløb over 500 kr. indbetalt til Mårslet MultiHal via DGI’s Gavefondskonto er fradragsberettigede på selvangi-
velsen 
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Gennem efteråret har der været nogle 
weekends med rollespil. At slå hinan-
den og lege er bare in for tiden. Til 
foråret kan der optages nye medlem-
mer i rollespilsklubben. Kontakt Peter 
Skalhede mobil 40 86 71 43 for til-
melding kom i god tid!  

Hele efteråret har været inde vejr. 
Men vores 2 fodboldbaner er brugt 
godt. I 2011 vil der blive opstillet et 
motionstelt ude hos dyrene.  

Godt 70 m2 under tag til leg og sport. 
Det og hoppepuderne kommer op så 
snart der kommer vedvarende plus-
grader.  

Alt udendørs leg vil få et stort efter-
syn i foråret og enkelte nyheder er 
planlagt til byens borgere.  

Omkring ugerne 43-44 startede Mid-
gaards juleræs Alle de der havde lyst 
kunne lave julegaver på minimum 
princippet.  
Det satte gang i huset helt hen til 
ugen før juleferien.  

I januar md. Er der ud af huset aktivi-
teter. Skøjteture til Bispetorv koldt og 
dejligt. Senere svømmeture til Odder 
svømmehal. 

Den 23. nov. var 75 af vores faste 
børn og unge med til julefrokost og 
bowl i Odder bowling center. En for-
rygende tur, Godt humør og en stor 
appetit. 

I efteråret fra aug. til og med jan-20 
11 har Midgaard undersøgt, hvor 

mange, af de ca. 400 skoleelever der 
går fra 5.kl. til og med 9. kl., der øn-
sker at bruge Aarhus Kommunes frie 
tilbud: Midgaard. Det er ca. 160 ele-
ver her pr. den 1-2-2011. De yngre 
årgange kommer ofte og de ældste 
mindre. Af erfaring ved medarbejder-
ne, at der ved varmere grader i foråret 
vil der igen komme flere af de ældste. 
Gennem efteråret 2010 var der dagligt 
ca. 100 børn/unge på Midgaard. 
Det er dejligt at se så mange årgange 
sammen og at de fungere. 
"Konceptet", er udviklet gennem 15-
20 år, fungere godt. Uden positive 
forældre kunne dette ikke lade sig gø-
re. 
Fra 1-2-11 har vi fået nye chefer, så 
er der igen en udfordring at gå i gang 
med. 
Er der borgere, der ønsker viden om 
det daglige virke i Midgaard, kan der 
Googles en hjemmeside : 
 www.midgaard-maarslet.dk 
Eller det bedste er at bruge Mårslet 
Net, under institutioner. Der opdate-
res ofte og der er mange billeder fra 
hverdagen. 
Midgaards medarb. Har været til ori-
enteringsmøde på skolen for kom-
mende 5.kl. Skoleelever og forældre 
kan løbende følge Midgaard på hjem-
mesiden. Der vil være indkøring fra 
d. 26. april af de børn/forældre, der 
vælger Midgaard som værested efter 
sommerferien. 
Prøv før der vælges! 

Midgaard efterår 2010 forår 2011  
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Rummelighed på Mårslet Skole 
Det er skolens holdning, at et barn 
skal rummes på Mårslet Skole så læn-
ge det er barnets tarv, og så  støtter vi 
barnet, så godt vi formår. Det at rum-
mes er ikke det samme som at være 
inkluderet – altså en ligeværdig del af 
fællesskabet, men det arbejder vi altid 
efter bedste evne hen imod. 
I arbejdet med børn med særlige be-
hov, har vi igennem flere år haft et 
udbygget samarbejde mellem lærere 
og skolepædagoger i SFO. 
Rummelighed er skolens indsatsom-
råde i dette skoleår, hvor vi har nedsat 
en udviklingsgruppe, som arbejder 
med at se med nye øjne på den måde, 
vi anvender vores ressourcer, så de 
måske kan udnyttes bedre til gavn for 
de enkelte børn og deres klasser. 
Hvordan den nye struktur bliver, vil 
vi informere nærmere om senere. 
Indsatsområdet vil fortsætte næste 
skoleår, hvor vi vil prioriterer vores 
kursusmidler, så vi kan få alle lærere 
og pædagoger igennem et uddannel-
sesforløb inden for det specialpæda-
gogiske område over en kort årrække. 
Den nye skolebestyrelse har også 
valgt at gøre rummelighed til et af de-
res væsentligste temaer. 

Antallet af elever på landsplan og i 
Århus Kommune, som henvises til 
specialklasse, er stærkt stigende. 
Hvad årsagerne er til, at et øget antal 
børn og unge har svært ved at trives 
og rummes i folkeskolens normalklas-
ser, er der formodentlig flere forkla-
ringer på, og vi oplever også, at antal-
let af børn med særlige behov, herun-
der diagnosticerede, er ca. femdoblet 
på Mårslet Skole inden for de sidste 
10 år. 
Vi har indtil nu i gennemsnit haft ca. 
3 elever henvist til specialklasse, men 
tallet er kraftigt stigende. 
For dem alle gælder det, at det ikke 
længere er ”barnets tarv” at gå på 
Mårslet Skole, fordi de har brug for et 
andet tilbud, og det sker altid i et tæt 
samarbejde med forældre og efter råd 
fra PPR og eventuelle sundhedsfagli-
ge rådgivere. 
Vi anvender i dag ca. 1/5 af skolens 
ressourcer til undervisning, som sva-
rer til landsgennemsnittet, 
til specialpædagogiske tiltag i form af 
støtte til elever med faglige vanske-
ligheder, til AKT (Adfærd, Kontakt 
og Trivsel), støttetimer af klassens 
lærere til enkelt elever i klasserne og 
til betaling for elever fra skoledistrik-

tet, der går i specialklasser på andre 
skoler i kommunen. 
 
Skolefest 
Dette års skolefester afholdes den 13. 
april (0.-4.kl.) og 14. april, hvor årets 
musical er ”Bølle Bob”. Det er traditi-
onen tro 6.klassernes valghold, der 
står for forestillingen. Der følger en 
nærmere invitation. 
 
Dagligdag i det nye D-hus 
Nu har 3.klasserne brugt D-huset i 
flere måneder, og der er ved at kom-
me en dagligdag både i SFO- og sko-
letiden og børn og voksne trives. De 
ældre elever beklager, at det aldrig 
bliver dem, der skal være i fælleslo-
kalerne, men forhåbentlig får vi også 
med tiden mulighed for at give dem 
bedre lokalefaciliteter. 
I det Pædagogiske Læringscenter er 
indretningen også ved at være på 
plads. Vi har haft og vil få mange be-
søgende både til PLC´en og D- huset 
generelt, som vil se, hvordan vi har 
indrettet lokalerne efter lærings-
stilsprincipper, og vi er stolte over at 
vise dem frem. 
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Teaterprojekt 
0. klassesgruppen har over de sidste 
par måneder kørt et dramaforløb i 
gymnastiksalen, med tre ugers forløb 
per klasse. Der er blevet udfoldet im-
provisationsteater på en legende må-
de, og de har lavet blandt andet rolle- 
og mimelege. Børnene har været gode 
til at komme med spændende ideer og 
har foldet sig ud på hidtil uafprøvede 
måder, så det har været et meget gi-
vende forløb. 
Skøjteture 
0. klassesgruppen har hen over vinte-
ren haft næsten alle børn med på ture 
til den udendørs skøjtebane ved Bis-
petorv. Der har været mange Bambier 
på isen på de ture, men der var også 
mange, der skøjtede derudaf på livet 
løs og alle sikrede sig dejligt røde 
kinder. 
2.klasserne har også alle været på 
skøjteture, deres ture gik dog til skøj-
tehallen. De har haft nogle rigtigt go-
de ture, med hygge og gang i skøjter-
ne. 
Drenge- og pigeaftener 
1. klassesgruppen har nu haft både en 
drengeaften med adgang forbudt for 
piger og en pigeaften, hvor drengene 
selvfølgelig heller ikke kunne deltage. 
Drengene slog sig løs med pool, bord-
tennis og FIFA på storskærm og de 
nød, at de havde det helt for sig selv, 
fri for piger. Pigerne var også begej-
strede for at være drengefri, og de 
spillede faktisk også både pool og 
bordtennis, aktiviteter som drengene 
lynhurtigt fylder godt op i hverdagen. 
Derudover var der hos pigerne hjem-
mebagte kokosmakroner til dessert, 
det var drengene noget misundelige 
over. Kan være de gerne vil være med 
til den næste pigeaften, hvor der 
blandt andet skal sminkes og sættes 
hår… 
Motorik 
En gruppe fra 1. klasserne er kommet 
med på et motorikforløb hver fredag. 
I øjeblikket fokuserer vi på blandt an-
det brydning, så der er godt gang i 
den. Vi har en ret stor flok med, som 
er imponerende gode til at forstå 
”spillets” regler, de kæmper på god 
og fair vis. Når der er tid afsluttes for-

løbet med en gang afslapning, det er 
ikke alle, der har helt let ved det, men 
øvelse gør mester.. 
Glaskunst og elektronik 
2. klassesgruppen har over en periode 
beskæftiget sig med at lave uroligt 
flot glaskunst, små kunstværker, der 
kan hænges op derhjemme, og det har 
været en spændende proces. De har 
også kunnet kreere filtet hårpynt, en 
øvelse, der i starten resulterede i ret 
store vedhæng på elastikkerne, men 
efterhånden lå teknikken i fingrene. 
Derudover har Søren arbejdet med en 
slags ”Store Nørd”, hvor der er blevet 
eksperimenteret med elektronik. Der 
er blandt andet blevet produceret en 
terning til brug i SFO. Børnene har 
nydt at ”nørde”, så hvem ved, hvilke 
opfindelser de bidrager med ude i 
fremtiden.. 
Fest i D-huset 
Torsdag d. 27. januar afholdte 3. klas-
sesgruppen en fantastisk indflytterfest 
i D-huset, efter en tidligere aflysning 
på grund af sne. Næsten alle børn 
mødte op til en forrygende aften, hvor 
de selv havde været med til at skabe 
festen; nogle pyntede op, andre hjalp 
med madlavningen, en gruppe havde 
sørget for underholdning hvortil andre 
stod for lys og lyd. Det var virkelig en 
børnenes fest, og der blev hygget på 
livet løs. Mange af børnene mente li-
gefrem, at indflytterfester burde være 
en fast del af månedens program. 
 BeatBox 
1.- og 3. klassesgruppen har været så 
heldig at vinde i lodtrækningen om at 
være med til et musikforløb kaldet 
BeatBox. Det er to undervisere fra 
Århus Musikskole, Cheikhou fra Se-
negal og Tjahed fra Kurdistan, der 
sætter gang i rytmerne hver mandag. 
Der er i øjeblikket cirka 20 heldige 
børn med fra hver af de to årgange. 
De får blandt andet lært at spille con-
gastrommer, synge kurdiske og tyrki-
ske sange, danse folkedanse og limbo 
og de nyder det i fulde drag. De bliver 
dog nødt til at øve sig mere på at dan-
se limbo, for når to meter høje 
Cheikhou deltager, vinder han altid.. 
Underviserne er her indtil juni måned, 
og deres forløb sluttes forhåbentligt af 

med en lille opvisning eller to. 
Fyraftensmøde 
Torsdag d. 13. januar inviterede Ex-
pressen til Fyraftensmøde for foræl-
drene angående fritidstilbud til børne-
ne efter 4. klasse, hvor vi jo desværre 
skal sige farvel til dem. Ved mødet 
deltog der også repræsentanter fra 
Mårslet Fritidsklub og Midgaard, der 
fortalte om de forskellige tilbud. 
Mange forældre deltog ved mødet, og 
der blev fremstillet ønske om, at bør-
nene også blev informeret af Expres-
sens personale. Det er sket, så forhå-
bentligt har alle nu fået et godt grund-
lag for at vælge et kommende fritids-
tilbud. Husk, at sidste frist for tilmel-
ding til Mårslet Fritidsklub er mandag 
d. 7. marts! 
FIFA-turnering 
Expressens legendariske FIFA-
turnering blev skudt i gang mandag d. 
10. januar med de indledende runder, 
hvor alle med interesse for fodbold-
spil på Playstation 3 kunne deltage. 
Herefter gik puljevinderne videre og 
turneringen blev afsluttet med pomp 
og pragt i finalen fredag d. 28. januar, 
med storskærm, lækker frugt og mas-
ser af tilskuere. Det var spændende til 
det sidste, og dette års vinder blev 
Andreas fra 4.b. Rasmus Zacho fra 
4.b løb med andenpladsen, Rasmus 
Juul fra 4.a blev nummer 3 og Frede-
rik 4.d nummer 4. Der var præmier til 
alle fire stolte vindere. 
”Uopdragne unger og krævende 
forældre” 
Dette var temaet, da alle pædagoger 
fra SFO’er i Århus Kommune var in-
viteret til konference i Scandinavian 
Congres Center i Århus lørdag d. 5. 
februar. Der var to foredragsholdere 
tilknyttet, Ann Elisabeth Knudsen og 
læge Kjeld Fredens. De talte blandt 
andet om tidens samfundsændring i 
forhold til forældres fokus på både 
karriere og på samtidig at have det 
optimale familieliv i den efterhånden 
noget forkortede fritid. Kjeld Fredens 
fremhævede, at vi voksne skal være 
parate til at gå fra vanetænkning til 
nytænkning. Det vil give børnene nye 
muligheder og derved større udvik-
lingspotentiale. 

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 
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Den nye skolebestyrelse er trukket i 
arbejdstøjet. 
Som ny formand i skolebestyrelsen 
vil jeg gerne præsentere bestyrelsens 
forældrerepræsentanter samt de tema-
er skolebestyrelsen har valgt at sætte 
fokus på i de kommende år.  
Mogens Sønderby (Formand)  
Tlf. 86148900/23693412  
E-mail:  
mogenssoenderby@gmail.com 
Christian 5.d, Jonas 6.a 
Ansvarsområder:  
Kontaktperson 6. kl. 
Kontaktperson Fællesrådet 
 
Rikke Lysholm (Næstformand) 
Præstegårdsvej 77, 8320 Mårslet 
Tlf. 8613537 
E-mail: rikke.lysholm@mail.dk 
Emma 3.e 
Ansvarsområder:  
Kontaktperson 3. kl. 
Kontaktperson Mårslet Skoles V. 
 
Jakob de Place Bjørn 
Langballevej 109, 8320 Mårslet  
Tlf. 96300726/23319726 
E-mail: jdpbjoern@gmail.com  
Oskar 0.d, Anton 2.d 
Ansvarsområder:  
Kontaktperson 0.+ 2. kl. 
Kontaktperson Trafikudvalg 
Meddeler til Mårslet-Bladet 
 
Maja Andersen 
Højballevej 3, 8320 Mårslet  
Tlf. 86294786 
E-mail: maja@socsci.aau.dk  
Marie 1.a, Thomas 4.a 
Ansvarsområder:  
Kontaktperson 1. kl. 

Kontaktperson SFO 
Sjur Fije  
Visbjerg Hegn 21, 8320 Mårslet 
Tlf.  2552 3612 
E-mail. fitje@8381.dk  
André 7.b,  Hannah 5.a 
Ansvarsområder:  
Kontaktperson 7.kl. + 8.kl. + 9. kl. 
Kontaktperson Byggeudvalg 
Kontaktperson til Foreningen af Sko-
lebestyrelser i Århus 
Kontaktperson til Hal2 udvalget 
 
Ole Haubo Christensen 
Kærlodden 1, 8320 Mårslet  
Tlf. 86276010 
E-mail. ole@haubo.dk 
Rasmus 2.c, Anton 5.b 
Ansvarsområder:  
Kontaktperson 5. kl. 
 
Mona Lise Kirkegaard  
Gyldenkronesvej 12, 8320 Mårslet  
Tlf. 51742535 
Ansvarsområder:  
Kontaktperson 4. kl. 
Kontaktperson elevrådet 
 
Suppleant  
Pernille Brandt – Nicoline 4.c – Jo-
hannes 6.c 
Overordnet vil vi arbejde for at sikre 
den bedst mulige skole – et fælles mål 
for både ledelse, medarbejdere, elever 
og forældre. Derfor har vi skolebesty-
relsen besluttet at arbejde med følgen-
de temaer de kommende år: Skolens 
profil, undervisnings midler og- møb-
ler mm., rummelighed, kommunikati-
onsstrategier, læringsmiljø for såvel 
elever som ansatte, trafiksikker skole-
vej, samt sætte fokus på udskolingens 

muligheder for at ruste de unge til 
mødet med ”virkeligheden”. 
Skolebestyrelsen har valgt i første 
omgang at prioritere følgende 3 tema-
er: Rummelighed, læringsmiljø/
trivsel, kommunikationsstrategier. De 
tre temaer vil vi arbejde med sideord-
net i det kommende år. 
Rummelighed 
Skolens ledelse har i samarbejde med 
det pædagogiske personale sat fokus 
på skolens håndtering af den udfor-
dring det er at være en rummelig sko-
le. Skolebestyrelsen ønsker at følge 
de tiltag, som skolen finder frem til. 
Det er vores hensigt at sikre at økono-
mi og rammer modsvarer intentioner 
og behov. 
Læringsmiljø 
Det er skolebestyrelsens holdning, at 
forudsætningerne for god undervis-
ning er, at ledelse, lærere og elever 
trives godt. At de er trygge og aktive i 
hverdagen. Vi vil i skolebestyrelsen 
stille skarpt på i hvor høj grad den en-
kelte medarbejder og elev trives – om 
den enkelte elev er i læring. Efterføl-
gende vil vi, i samarbejde med sko-
len, arbejde for at økonomi og ram-
mer modsvarer behovene. 
Kommunikationsstrategier 
Vi vil i skolebestyrelsen se på, hvor-
dan vi kan bidrage til at kommunika-
tionen mellem især skolen og hjem-
met er konstruktiv og ligeværdig. 
Men vi vil også have fokus på kom-
munikation i almindelighed i hele 
skolens virke. 
 

Med Venlig Hilsen 
Mogens Sønderby 

Formand for skolebestyrelsen 

Den nye skolebestyrelse er trukket i arbejdstøjet 

Af Mogens Sønderby 
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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 
kvil@aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
 
 
Værestedet Flash 
 
 
Skolebestyrelsen 
Jakob de Place Bjørn 
jdpbjoern@gmail.com 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
Lbthuesen@gmail.com 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
 

MSV: Pedaltramp i Højbjerg  
Pedaltramp i Højbjerg –og en pal-
me i Mårslet 
I år har det været småt med ansøgnin-
gerne om støtte fra Mårslet Skoles 
Venner.  Men vi har dog alligevel haft 
lejlighed til at glæde nogen med et til-
skud. 
Skolens valghold i idræt ville gerne 
prøve noget andet, end de har mulig-
hed for i den almindelige idrætsunder-
visning. Derfor gik turen til Højbjerg 
Fitness, hvor eleverne fik masser af 
sved på panden, da de skulle prøve 
kræfter med stepbænkene og spin-
ningcyklerne. Mårslet Skoles Venner 
har modtaget en fortælling om stra-
badserne fra Julie Madsen i 8.a: ”Step 
var sjovt, fordi man brugte hele krop-
pen, og man følte man fik brugt en 
masse energi. Og så var det lige fedt 
om man var pige eller dreng. 
Det var godt, at vi var delt op i to 
hold, for så skulle man ikke stå i kø til 
maskinerne. 
Spinning var meget sjovt, især hvis 
man ikke havde prøvet det før. Måske 
hvis der skulle gøres noget bedre til 
næste gang, skulle det være at man ik-
ke skulle spinne så længe, for så blev 

det lidt langtrukkent og ensformigt,” 
mener altså Julie.  
 
Palme i selskab med Papfar 
Sidste år besluttede bestyrelsen, at når 
det nye bibliotek var færdigt, ville vi 
give skolen –og dermed børnene –en 
indflyttergave. Vi havde planer om, at 
det skulle være et stykke kunst, som 
alle kunne have glæde af i mange år 
frem. 
Men da først de var flyttet ind og hav-
de fået Søren Behnckes flotte pollen i 
overstørrelse på væggene, var det ikke 
kunst, men store planter der stod hø-
jest på ønskesedlen. Så gaven fra Mår-
slet Skoles Venner blev en kæmpe 
palme i en høj flot krukke. –I kan se 
den gennem det store glasparti, når I 
går forbi ude i skolegården. 
-Og måske var det også værd at slå et 
slag ind forbi og kigge på væggene. 
Søren Behncke –bedre kendt som 
Papfar –er nemlig en anerkendt kunst-
ner, som både har udstillet på AROS, 
Chalottenborg og i New Yorks gader 
–og nu altså permanent i Mårslet. 
 
Lone Thuesen, Mårslet Skoles Venner 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - Marts 2011 

”Nu skal jeg fortælle jer om Jørgen.  
Jørgen var en temmelig artig dreng, 
 men han plagede alle med sin spørgen 
 fra han vågede til han gik i seng”.  
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BARNETRO OG UNDREN 
Hvorfor stillede Spørge-Jørgen så mange spørgsmål, når han aldrig fik svar? 

Mor, findes Gud?  

Far, hvis Gud findes, hvor gammel er 

han så?  Hvor bor Gud ?  Hvad sker 

der når man dør? Hvorfor bliver vi 

født ? Hvorfor skal vi dø? 

”Nu skal jeg fortælle jer om Jørgen.  
Jørgen var en temmelig artig dreng, 
men han plagede alle med sin spørgen 
 fra han vågede til han gik i seng”.  

Sådan begynder en meget kendt bør-
nesang. Da jeg var barn, syntes jeg, at 
det var synd for Spørge-Jørgen, at han 
fik smæk og blev lagt i seng - helt 
uden pandekager! Som forælder kan 
jeg bedre forstå hvorfor Jørgens far og 
mor blev så trætte af det. Selvom jeg 
godt kender til det, at hovedet er ved 
at eksplodere af de mange spørgsmål, 
som børn kan stille. Så undrer det mig 
alligevel, at Jørgen fik smæk i stedet 
for svar på sine spørgsmål. Det kan 
lyde som banale spørgsmål, men jeg 
synes egentlig, at det er nogle store 
spørgsmål. For lille Jørgen undrer sig 
over skaberværket. Han undrer sig 
over hvorfor han er, som han er. 
 Det læner sig måske op af en over-

tolkning af lille Jørgens mange 
spørgsmål. Men hvis der havde været 
en fortsættelse af Spørge-Jørgen, hvor 
vi mødte en lidt ældre Jørgen. Så hav-
de han måske spurgt: Mor, findes 
Gud? Far, hvis Gud findes, hvor gam-
mel er han så?  Hvor bor Gud ?  Hvad 
sker der når man dør? Hvorfor bliver 
vi født ? Hvorfor skal vi overhovedet 
dø? 
Svarene varierer lige så meget, som 
mennesker er forskellige. Men hvor 
kommer spørgsmålene egentlig fra, 
for de stilles af børn. Både dem der er 
vant til tale om tro i hjemmet, men 
spørgsmålene stilles lige så ofte af 
børn, som ikke vokser op i såkaldte 
religiøse hjem? Og det, som vi foræl-
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Indsamlinger 
  
I marts måned indsamles der ved 
gudstjenesterne til fordel for Fol-
kekirkens Nødhjælp. 

KIRKETIDER 
  

MARTS 2011 
  
  
  

SØNDAG d. 6. mar. kl. 10.00 
Familiegudstjeneste: Fastelavn 
Mette Maria Kristensen 
  
SØNDAG d. 13. mar. kl. 10.00 
1. søndag i fasten 
Matt. 4,1-11 
Hanne Davidsen 
  
TIRSDAG d. 15. mar. kl. 17.30 
Børne-bamse-gudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
  
SØNDAG d. 20. mar. kl. 10.00 
2. søndag i fasten 
Matt. 15,21-28 
Hanne Davidsen 
  
SØNDAG d. 20. mar. kl. 16.00 
Ungdomsgudstjeneste  
Hanne Davidsen 
  
SØNDAG d. 27. mar. 10.00 
3. søndag i fasten 
Luk. 11,14-28 
Hanne Davidsen 

APRIL 
SØNDAG d. 3. apr. kl. 9.00 
Anne Vejbæk 
  
SØNDAG d. 10. apr. kl.11.30 
Jette Rosenberg Christiansen 
  
SØNDAG d. 17. apr. kl. 10.00  
Mette Maria Kristensen 
  
SØNDAG d. 17. apr. Kl.14.00  
familiegudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
  
TORSDAG d. 21. apr. kl. 19.30 
Ole Davidsen 
  
FREDAG d. 22. apr. kl.10.00 
Hanne Davidsen 
  
SØNDAG d. 24. apr. kl.10.00 
Hanne Davidsen 
  
MANDAG d. 25. apr. kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 

MÅRSLET 
HYGGEKLUB 

  

Heldagstur 
  

Hyggeklubben arrangerer en heldags-
tur i maj, der igen går til en af de dan-
ske øer, nemlig Fanø. 
Det bliver torsdag den. 12. maj med 
busafgang fra Sognehuset kl.7.00 
og forventet hjemkomst omkring kl. 
21.00. 
Pris pr. deltager: 600,00 kr.. 
Udførligt program kommer senere på 
kirkens hjemmeside (www.maarslet-
kirke.dk) og her i Mårslet Bladet. 
Der er begrænset plads, og tilmelding 
foregår efter først-til-mølle princippet 
til: 
  
Else Svendsen, tlf: 8693 6038, mail 
else.svendsen@gmail.com eller 
Olga Nielsen, tlf: 8629 0470  
Torsdag den 10. marts  
kl. 14:00 - 16:00 
  

  
Mit liv ved politiet 

Gunnar Randrup Nielsen bestemte 
sig for at blive politimand, da han 
som 15-årig fik stjålet sin helt nye 
cykel. Den 10. marts kommer han til 
Mårslet og fortæller om hvordan en 
arbejdsdag på Politigården forløber, 
når der anmeldes vold, bankrøverier, 
drab o.m.a. og om hvordan vidner er 
en god hjælp i opklaringsarbejdet og 
lidt om, hvordan man beskytter sig i 
hverdagen. 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A, tors-
dag den 10. marts kl. 14:00 - 16:00. 
Gratis adgang men husk 20 kr. til kaf-

dre så gerne vil vide, er, om der fin-
des rigtige og forkerte svar? Børns 
spørgsmål om døden eller, om Gud 
findes, volder med rette ofte voksne 
besvær. Her slipper vores viden op 
og vi overlades til troen. 
Jeg tror ikke, at der findes en ende-
gyldig opskrift på hvad man som for-
ælder skal svare på barnets store 
spørgsmål. Måske er det vigtigste 
heller ikke, at den voksne kan præ-
stere et tilfredsstillende svar. Det 
vigtigste er, tror jeg, at vi lytter og 
giver tilkende, at vi selv tumler med 
de samme store spørgsmål. De 
grundlæggende store spørgsmål i til-
værelsen er forbløffende demokrati-
ske. Her er der ingen, der er over an-
dre; alle må vi være lyttende og sam-
talende. Derfor kan et svar på et af 
livets store spørgsmål indledes med 
et ”jeg tror” og så kan samtalen fort-
sættes med et ”hvad tror du selv?”. 

Når konfirmanderne siger til mig, at 
de ikke tror på Gud – så spørger jeg 
dem, hvad det er for en Gud de ikke 
tror på.  Ganske ofte beskriver de 
barnetroens forestillinger om Gud, 
som en gammel hvidskægget mand, 
der sidder oppe på en sky og trækker 
i trådene – og så må jeg sige, at ham, 
tror jeg heller ikke på!  
  
Et af mine formål i konfirmand un-
dervisningen er, at hjælpe de unge 
med at få mere modne og holdbare 
billeder af Gud. Det gør jeg ved at 
fortælle om hvad jeg selv tror, men 
også ved sammen med konfirman-
derne at turde at stille de store 
spørgsmål - de naive og samtidig 
dybt filosofiske spørgsmål: Hvad er 
evighed? Hvor er Gud? Hvordan kan 
Gud være almægtig og kærlig på én 
gang? Hvordan kan man læse Bibe-
lens tekster?  
  
Jeg tror, at livet er for stort til færdi-
ge svar. Det bliver til gengæld større 
af store spørgsmål. 
  

Mette Maria Kristensen 
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KILDEVANG 
Onsdag d. 2. marts kl. 14:30  

  
Gudstjeneste på Kildevang. 
Der er gudstjeneste på Kildevang 
onsdag den 2. marts. Vi begynder 
med en kop kaffe kl. 14.00, hvor-
efter der kl. ca. 14.30 er gudstje-
neste med altergang. Prædikant 
Hanne Davidsen. 

KIRKEBIL 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
Ring til  Lis Nissen senest fredag  
kl. 8:30 på tlf. 8629 8190. 

MANDAGSCAFÉEN  er åben den 
2. mandag hver måned i Sognehuset 
fra kl. 9:30 til 11 med frisklavet kaf-
fe, the og rundstykker. Caféen byder 
også på en hyggelig snak i et ufor-
pligtende samvær med andre fra Mår-
slet, - og så er det tilmed helt gratis 

KIRKEN ER ÅBEN 
Mårslet Kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag kl. 9 - 16. 
  
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det 
smukke kirkerum. 
Er der herudover behov for at besøge 
kirken på andre tidspunkter, så kon-
takt sognepræst Hanne Davidsen i 
præstegården, Obstrupvej 4, 8320 
Mårslet.  

MENIGHEDSRÅDET 
  

Der afholdes menighedsrådsmøde i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A 
  

onsdag d. 23. marts kl. 19:00 
  

Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

Hvordan gør jeg, hvis   
Vinther skal ændres til Sommer? 

Dette og mange andre spørgsmål fin-
der du svar på på Mårslet Kirkes 
hjemmeside: 
  

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

Tag godt imod søndagens helte 
  
Når man ser på, hvor meget frivilli-
ge indsamlere gør for verdens fatti-
ge, kan du roligt tage imod indsam-
lerne fra Folkekirkens Nødhjælp og 
Mårslet Sogn som helte, når de rin-
ger på din dør søndag d. 13. marts.  
  
"Søndag d. 13. marts sender vi ca. 
60 indsamlere på gaden her i Mårslet 
for at samle ind ved den årlige Sog-
neindsamling. Indsamlerne er virke-
lig dagens helte – de vælger at stille 
sig i forreste række og bruge deres 
tid på at gøre noget for mennesker, 
der ikke er født under en lige så hel-
dig stjerne som os. 
  
For støtte til udviklingsarbejde nyt-
ter. FN har opgjort, at alene i 2010 
er antallet af sultende mennesker fal-
det med 98 millioner. Peter Birch fra 
Vor Frelsers Kirke i København har, 
sammen med en gruppe frivillige 
indsamlingsledere, besøgt Malawi 
for at se nogle af de måder, der hjæl-
per folk til at kunne brødføde sig 
selv. 
  
"Folk fortalte med stolthed om det, 
de har opnået. Om muligheder, de 
vil udnytte og om drømme for frem-
tiden.  Det er ikke længere kun et 
spørgsmål om at klare dagen og ve-

jen, men folk forstår at gribe de nye 
muligheder. For mig var det et me-
get konkret og gribende eksempel 
på, at udviklingsbistand er hjælp til 
selvhjælp, og at det virker," fortæl-
ler Peter Birch. 
  
Da jeg som udvalgt indsamlingsle-
der besøgte Cambodia i 2010, ople-
vede jeg helt det samme og håber 
derfor, at folk vil tage godt imod vo-
re indsamlere" siger indsamlingsle-
der Knud Lunderskov 
  
Flere oplysninger kan fås hos: 
Knud Lunderskov, Langballevænget 
6, tlf. 8629 0629 / 4011 0175, mail: 
k.lunderskov@gmail.com 

Sidste år samlede vi her i Mårslet i 
løbet af få timer 40.934,50 kroner 
ind til Folkekirkens Nødhjælps ar-
bejde. På landsplan kom der 16 
mio. kroner i bøsserne. 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
FOR BØRNEFAMILIER 
  
Søndag den 6. marts  kl. 10.00 er 
der fastelavns- 
gudstjeneste for alle – både børn, 
voksne og  
barnlige sjæle er velkomne. 
  
Efter gudstjenesten er der tøndeslag-
ning 
ved præstegården. Når kattekonger-
ne og  
dronningerne er fundet, så er der 
varm kaffe og 
te og fastelavnsboller i Sognehuset.  
Her vil vi også synge fastelavnssan-
ge 
og lege nogle sjove lege. 
  
Alle børn og unge er sammen  med 

deres familie velkomne både i kirke, 
til tøndeslagning og i Sognehuset. 
Husk at møde udklædt op! 
  

Mette Maria Kristensen 
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 Turen går til Dresden- Witten-
berg, 25.maj-29.maj 2011. 
  
Det er nu absolut sidste chance for 
at melde sig til turen. Tilmelding 
skal ske til sognepræst Hanne Da-
vidsen, 86290234, hurtigst muligt. 
Der indbydes til foredrag tirsdag 
den 26. april kl. 19.30 i sognehuset, 
Obstrupvej 4a, hvor lektor og guide 
Jørgen Granum-Jensen vil fortælle 
om turens rejsemål. Forskellige 
praktiske ting vil også blive drøf-
tet , ligesom der vil blive mulighed 
for spørgsmål. Aftenen koster 50 
kr. inkl. kaffe og brød. 
  

Hanne Davidsen 

Påskespil med  
Minikonfirmander 
  
Fredag den 8. april 
Forårets minikonfirmander fra 3.c, 
3.d og 3.e opfører sammen med 
Kirken Korskole et påskespil i Mår-
slet Kirke fredag den 8. april. 
  
Påskespillet er et tilbud til skolens 
mindste klasser, som kan se fore-
stillingen sammen med deres lærer 
på følgende tidspunkter 
0.-1. klasser kl. 10.00-10.30 
2.og 3. klasser kl. 11.00-11.30. 
  
Desuden er familie og venner invi-
teret til en særforestilling torsdag 
den 7. april kl. 15.00 umiddelbart 
efter generalprøven. 
  

Sognepræst Hanne Davidsen 

Studiedag 19. marts i Mårslet 
  
Den sidste studiedag  om Krig og 
Kristendom er i Mårslet sognehus, 
Obstrupvej 4.a, kl. 9.30-12.00. Vi 
har den glæde at kunne byde vel-
kommen til biskop Karsten Nis-
sen,Viborg stift. Han vil tale over 
emnet: ”Gud midt i krigens kaos. 
Hvordan?” 
Han skriver: At Danmark er i krig, 
er blevet klart for de fleste. Krigs-
førelse indebærer, at man kan kom-
me i en situation, hvor man dræber 
et andet menneske, og at man selv 
kan blive dræbt. Indtil nu har kri-
gen i Afghanistan kostet 37 danske 
soldater livet. Derfor rejser krigsfø-
relse en række etiske spørgsmål, 
som et engageret kristent menneske 
må forholde sig til. Danske præster 
er med de danske soldater helt ude i 
de fremskudte poster, fordi folke-
kirken også skal være der med sit 
tilbud om forkyndelse og sjælesorg. 
Men det er vigtigt at diskutere kir-
kens og feltpræsternes rolle i den 
danske krigsførelse. I foredraget vil 
krigens væsen og feltpræsternes ar-
bejde blive belyst på en sådan må-
de, at der lægges op til efterfølgen-
de debat. 
Foredraget koster 25 kr, inkl. kaffe. 

Børne-Bamse- gudstjeneste  

Vi leger Noas Ark med bamser 
Torsdag den 15. marts kl. 17.30 
holder vi børne bamse gudstjeneste 
i Mårslet kirke. Gudstjenesten er 
meget fri i form og er målrettet 
børn i alderen 1-6 år, men alle er 
velkomne. Børnenes bamser har 
rollerne som Noa, elefanterne, ti-
gerne eller et helt andet dyr. 
Vi har brug for mange forskellige 
dyr til at lege fortællingen om Noa 
og alle dyrene i det store skib – så 
medbring tøj-elefanten, ko-bamsen 
eller ”bare”  ynglingsbamsen.  
Efter gudstjenesten er der mulighed 
for at spise sammen i Sognehuset.  
Deltagelse i fællesspisning koster : 
20 kr for voksne og 10 kr for børn. 

Ungdomsgudstjeneste 

Der er ungdomsgudstjeneste søn-
dag den 20. marts kl.16.00. 
Temaet er denne gang: Venskab. 
Ved gudstjenesten medvirker igen 
lovsangsbandet Break Free. 
Det bliver en gudstjeneste i glæ-
dens tegn. Mere afslappet og let. 
Med rytmisk musik, fællessang, 
solo-optræden og bøn. Konfirman-
derne kommer også til at medvirke 
ved gudstjenesten med læsning og 
et lille optrin. 
Så kom til en anderledes gudstjene-
ste og få en god oplevelse for krop 
og sjæl. Gudstjenesten henvender 
sig til alle, der kan lide rytmisk 
musik og sang i gudstjenesten. 
  

Hanne Davidsen og 
 Mette Maria Kristensen 

Gyserrollespil for  
Konfirmander 
  
Konfirmanderne skal deltage et 
dramaforløb, Forpestet. Dramaet 
er en interaktiv dilemmafortælling. 
Året er 1346 og Europa er ramt af 
pest. Konfirmanderne spiller en 
gruppe munke og nonner, som be-
finder sig i byen Kaffa, i tragediens 
brændpunkt. Gennem samarbejde 
og snarrådighed har de mulighed 
for at lægge arm med deres egen 
og hele byens skæbne. Forpestet 
kan beskrives som et opbyggeligt 
gyserrollespil. Det er dramalærer 
og fortæller Mads Granum, der står 
for aftenen. 
Konfirmanderne møder 1. marts 
(7.b) og 8. marts (7.d) kl. 18.30 i 
præstegården. (7.a og 7.c har ople-
vet det i februarmåned) 
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Fra vugge til grav –  
Orientering vedr. personregistrering 

FØDSEL: Pr. 01.10.2010 er der sket 
ændringer i proceduren for anmeldel-
se af fødsler. Forældrenes anmel-
delsespligt er bortfaldet. Fødslen 
registreres i dit bopælssogn alene på 
grundlag af jordemoderens anmeldel-
se. 
For ugifte er der mulighed for at re-
gistrere faderskabet samtidig med 
fødselsregistreringen ved afgivelse af 
en omsorgs- og ansvarserklæring 
(der medfører fælles forældremyn-
dighed) inden for en frist af 14-dage 
fra barnets fødsel. Moderen får et 
brev herom fra kirkekontoret med 
anvisning på, hvordan hun skal for-
holde sig. Overskrides fristen rejses 
der automatisk en faderskabssag ved 
Statsforvaltningen Midtjylland. 
Forældre skal dog anmelde fødsel, 
når ingen jordemoder har medvirket. 
Barnet skal have navn senest 6 må-
neder efter fødselsdatoen. Det sker 
enten ved dåb i kirken eller ved 
navngivning til kirkekontoret. 
 
DÅB: Alle børn, der ønskes døbt i 
Mårslet Kirke, kan blive det. Det 
samme gælder al le  voksne. 
Ved dåb kontaktes præsten i god tid 
for fastsættelse af dato og tidspunkt, 
ligesom der aftales tid for en 
dåbssamtale, hvor forældrene orien-
teres om dåbens betydning og det 
praktiske ved dåbshandlingen. Foræl-
drene opgiver barnets navn samt nav-
ne og adresser på mindst 3 og højst 5 
faddere, samt navnet på den, der bæ-
rer barnet til dåben. 
 
FADDERE: I stedet indsættes: 
En fadder skal være døbt med den 
kristne dåb, men behøver ikke at væ-
re medlem af folkekirken. Mini-
mumsalderen for en fadder er den 
sædvanlige konfirmationsalder, dvs. 
13 -14 år. En fadder forpligter sig til, 
hvis forældrene dør, før barnet er 
blevet voksent, at sørge for, at barnet 
indføres i den kristne tro og kultur. 
 
NAVNGIVNING: Navngiver du dit 
barn skal det ske via blanketten 
”Navngivning”, der kan findes på in-

ternetadressen  
 www.personregistrering.dk  - eller 
du kan rekvirere den på kirkekonto-
ret. Vejledning medfølger. Har foræl-
drene fælles forældremyndighed, 
skal begge underskrive blanketten, 
der afleveres til kirkekontoret for 
sagsbehandling. Navngivning er ge-
byrfri. 
 
NAVNEÆNDRING: Alle henven-
delser vedr. navneændringer skal ske 
til bopælssognet. Før sagsbehandling 
kan finde sted indbetales et gebyr på 
470 kr. Du kan finde blanket med 
vejledning på internetadressen 
www.personregistrering.dk , ligesom 
du også her kan finde alle de andre 
blanketter, du kan have brug for i 
forbindelse med  vielse, dødsfald 
m.v. 
 
VIELSE: Alle par, der bor i Mårslet 
eller har tilknytning til Mårslet kan 
blive viet i Mårslet Kirke. Ved til-
knytning forstås f.eks. at én af parter-
ne er døbt eller konfirmeret i kirken, 
har forældrene boende i byen eller at 
man tidligere har boet i sognet. Des-
uden skal blot én af parterne være 
medlem af folkekirken. 
Dato og tidspunkt for vielsen aftales 
med præsten. Derefter henvender 
man sig til Borgerservice i bopæls-
kommunen for udfærdigelse af en 
prøvelsesattest/ægteskabserklæring. 
Prøvelsesattesten gælder kun i  4 
mdr.  Ved bryllupssamtalen med 
præsten medbringes prøvelsesatte-
sten, ligesom man opgiver navn og 
adresse på to vidner, der er til stede 
ved vielsen. Salmevalget aftales også 
ved bryllupssamtalen. På internetad-
ressen  
www.dendanskesalmebogonline.dk 
kan du høre melodierne. 
 
Der er mulighed for at få foretaget 
gratis navneændring på bryllups-
dagen. Hertil anvendes en særlig 
blanket, der afleveres til kirkekonto-
ret i bopælssognet forud for vielsen. 
Blanketten kan downloades fra inter-
netadressen  

 www.personregistrering.dk 
KIRKELIG VELSIGNELSE: Øn-
sker man en kirkelig velsignelse af et 
borgerligt indgået ægteskab kontak-
tes præsten for aftale om dato og 
tidspunkt. 
 
DØDSFALD/BEGRAVELSE: Alle 
medlemmer af folkekirken, der er af-
gået ved døden og som har ønsket 
højtideligheden foretaget i Mårslet 
Kirke, kan få det. Og alle, der ønsker 
at blive begravet på Mårslet kirke-
gård, kan blive det uanset medlem-
skab. Hovedreglen er endvidere den, 
at udensogns folk bisættes/begraves 
af bopælssognets præst, mens Mår-
slet sogns egen præst foretager bisæt-
telser/begravelser af sognets egne 
folk. 
 
Dødsfald anmeldes til præsten i afdø-
des bopælssogn. Det sker på en for-
mular, som bedemanden kan være 
behjælpelig med at udfylde. Formu-
laren kan downloades på internetad-
ressen www.personregistrering.dk 
Aftale om den kirkelige handling 
træffes med præsten. Forud for højti-
deligheden i kirken finder en samtale 
sted mellem præsten og de pårøren-
de. Her aftales det bl.a. hvilke sal-
mer, der skal synges. På internetad-
ressen  
www.dendanskesalmebogonline.dk 
kan du høre melodierne. 
 
Er du i tvivl om noget, er du altid 
velkommen til at kontakte kirke-
kontoret eller præsten i sognet. Vi 
er her for at være dig behjælpelig i 
dit nærmiljø.  
Endvidere henvises der til Mårslet 
kirkes hjemmeside på adr. 
www.maarslet-kirke.dk , her finder 
du oplysningerne under knappen 
INFO. 
Kirkekontorets træffetid er tirsdag 
og onsdag i tidsrummet kl. 9.00 – 
13.00. Tlf. 86-293440 eller 
email.adr: hmb@km.dk 
Henny Margrethe Bauning 
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Kirkelig statistik 2010 Mårslet Kirke

 
Iflg. Danmarks Statistik var de populæreste pige- og drengenavne i 2010 Ida og William. Grundlaget for at lave sådan 
en statistik for Mårslet Sogn er ikke til stede. 

  Antal 2010 
Fødte 66 
Døbte 66 

(heraf 14 dåb af tidl. navngivne) 
Navngivne 13 
Dødsregistrerede 35 
Jordfæstelser 6 
Bisættelser 21 
Vielser 13 
Kirkelig velsignelse af ægteskab 2 
Konfirmerede 63 
Minikonfirmander 
Forår 2010 (2 hold) 
Efterår 2010 (2 hold) 

 
30 
34 

Udtrædelser af folkekirken 7 
Optagelser/genoptagelser i folkekirken 1 
Navneændringer 
Navneændringer på bryllupsdagen 

20 
23 
43 

Kom igen til et dejligt påskemåltid - 
for 6. år i træk - fredag 8. april kl. 
17.30, Mårslet sognehus, Obstrupvej 
4a. Vi kommer til at smage på alle 
fem grundsmage: Sødt, surt, bittert, 
salt og umami. Vi påstår at, alle fem 
smage udtrykker stemninger, der 
gennemspilles ved påskens begiven-
heder. 
 
Aftenens program: 
Indtagelse af et pragtfuldt påskemål-
tid fyldt med mange forskellige 
smagsoplevelser. 
Musikalsk underhold ved pianist og 
organist Pia Labohn og kirkesanger 
Lisbeth Frandsen, der finder musi-
kalske smagsprøver frem på nogle af 
påskens grundstemninger. 
Gode og muntre fællessange. 
Påskefortælling. 
 

Deltagerne opfordres til at bidrage 
med musikalske indslag, muntre hi-
storier eller erindringer om påskele-
ge og påsketraditioner.. 
 
Menuen: 
Forret: Små smagsprøver på et ægte 
jødisk påskemåltid med bitre urter, 
hårdkogt æg, usyret brød, lammekød 
og charoset.  
Hovedret: Kyllingebryst på feldsalat 
dertil bl.a. frisk pasta med champig-
non-pesto, råsyltede rødløg og semi-
tørrede tomater 
Dessert: Chokolade til kaffen 
 
Man medbringer selv drikkevarer. 
 
Tilmelding: 
Senest tilmelding fredag den 25. 
marts. Man melder sig til og betaler 
samtidig enten hos sognepræst Han-

ne Davidsen, Obstrupvej 4, (tlf. 86 
29 02 34) eller hos præstesekretær 
Henny Margrethe Bauning, kirke-
kontoret, Obstrupvej 4a (tlf. 86 29 34 
40), træffes tirsdag og onsdag mel-
lem 9.00 og 13.00. Giv besked ved 
tilmeldingen, om du er vegetar. 
Pris: 150 kr. 
Max. deltagere: 60 stk. – så det er 
først-til-mølle-princippet, der gælder. 
 

Aktivitetsudvalget 

Påskens smage 
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Litteraturkredsen indbyder sammen 
med Mårslet Menighedsråd til en fo-
redragsaften med forfatter Inge Pe-
dersen, Mårslet, onsdag den 16. 
marts kl. 19.30 i sognehuset. 
 
Foredragets titel er  
At se tilbage for at se frem. 
Inge Pedersen fortæller om og læser 

af sin roman TIL AMERIKA, som 
udkom på Gyldendals forlag i 2010. 
Bogen, som er en fortsættelse af OG 
HALSEN AF EN SVANE (2006), 
skildrer en ung piges opvækst i 
Vendsyssel i fyrrerne og halvtredser-
ne. På den ene side hersker efter-
krigstidens smalle kår og strenge mo-
ral, på den anden side aner den unge 

pige efterhånden en fremtid med spi-
rende muligheder for at realisere sine 
drømme. 
 
Der er gratis adgang. Anna Johnsen, 
der i 2010 blev kåret til Årets Mår-
sletborger, har doneret sin pris til 
denne aften. 

Forfatteraften i litteraturkredsen 

Sognemedhjælper Mette Grøn Bugge 
er tilbage efter orlov og vi glæder os 
til at samarbejde med hende igen. 
Samtidig har Mette sagt ja til at være 
redaktør af kirkesiderne til Mårslet 
bladet.  
Det vil således være Mette, der skal 

have materiale til kirkesiderne til-
sendt. 
 
Her i bladet skal lyde en stor tak til 
Jørgen Lauritsen for hans indsats for 
mange flotte sider i Mårslet bladet i 
mange år. Jørgen har taget mange 

billeder og skrevet indlæg fra arran-
gementer og det vil vi forsat kunne 
nyde glæde af på kirkens hjemme-
side. 
http://maarslet-kirke.dk/ 

Mårslet menighedsråd 
Erik Lund Sørensen 

Ny redaktør af kirkesiderne 
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ØVRIGE ADRESSER: 
 
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 
ræffes 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  
 
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 
 
SOGNEMEDHJÆLPER  
Mette Grøn Bugge (MB) 
Tlf. 2216 6792 
mb@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 
 
KIRKEGÅRD, GRAVERKON-
TOR 
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 (ELS) 
Frøkærparken 68 
Tlf. 8629 9395 
els@maarslet-kirke.dk 

BØRNEKLUBBERNE 
 

Mariehønen 
er legestuen i Sognehuset hver 
mandag 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 del-
tager i mange forskellige aktivite-
ter.  
Sognehuset, mandag kl. 16:15-
17:30.  
Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  
Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 

 
 

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 
 

Der kan være ændringer i forbin-
delse med højtider og ferier. 

Marts 2011 
 
Onsdag den 9. marts kl. 19.30  
”Hvad spreder du? - noget om salt”   

Der står i Bibelen, at 
Jesu efterfølgere er 
jordens salt. Hvad be-
tød det, da Jesus sagde 
det? Hvad betyder det i 
2011? 
Ellen Hessellund Mik-
kelsen er teolog og 

landssekretær i Kristelig Handicapfor-
ening. 
Hun er gift med Lars , har 2 børn og bor 
i Århus. 
 
Onsdag den 30. marts kl. 19:30 
Kristnes forhold til Israel. 

”Jesus var jøde og den 
kristne tro er opstået 
igennem jødedommen. 
Men hvordan bør den 
kristne kirke i dag for-
holde sig til det jødiske 
folk? Svaret finder 
man ikke mindst ved at 
se på, hvordan aposte-

len Paulus forholdt sig til dette spørgs-
mål.” 
 
Torben Mathiesen er landssekretær i 
Ordet og Israel, der bl.a. arbejder med 
et socialt-diakonalt arbejde i Isra-
el.  Årligt tager 6-8 medarbejdere og 
omkring 50 unge og ældre volontører fra 
Danmark del i dette arbejde, som især 
retter sig mod fattige jøder. 
Privat er han gift med Charlotte, og de 
har 4 børn. Familien har tidligere været 
udsendt til Israel af Ordet og Israel. 
 
Møderne er i Sognehuset,  
Obstrupvej 4 A 

Kirkesiderne for marts redigeres  
 

af Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

KIRKELIGE HANDLINGER 
 

Alle aftaler træffes med sognepræst 
Hanne Davidsen i præstegården, 
Obstrupvej 4,  
tlf. 8629 0234 eller mail  
hd@maarslet-kirke.dk 
 

Træffes bedst tirsdag, onsdag og fre-
dag mellem kl. 12:00 og 13:00 samt 
torsdag mellem kl. 16:00 og 17:00.  
Mandag er fridag. 
 

Desuden kan præstesekretæren kon-
taktes tirsdag og onsdag mellem 9:00 
og 13:00 i forbindelse med fødsel, 
dåb, vielse og navneændring. Tlf.: 
8629 3440 eller mail 
maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk 

SOGNEPRÆSTERNE 
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. 
 

Mette Maria Kristensen (MMK) 
Balagervej 13 
8260 Viby J. 
Tlf. 2446 4882 
mmk@maarslet-kirke.dk 
Træffes bedst tirsdag, torsdag 
og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
onsdag  kl. 10:00 - 11:00 
Mandag er fridag 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

 

* Massage til gravide 
* Coaching 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

FASTELAVNSFEST i REMA 1000 
 Så er det igen tid til at lade fantasien blomstre og finde dit se-
jeste, farligste, sjoveste eller smukkeste udklædningstøj frem 
og stramme musklerne i overarmen, for det er Fastelavnstid. 
 
Derfor inviterer REMA 1000 Mårslet alle børn (og voksne) til  
Fastelavnsfest. 
 

søndag d. 6. marts klokken 10.00.  
 
Der vil være gratis fastelavnsboller til alle fra Makaros Bageri 
Mårslet, og så skal der slås katten af tønden. Du har også 
chancen for at vinde fine præmier for bedste udklædning. 
 
Vi ses til fastelavnsfest søndag d. 6. marts kl. 10.00. 

Hilsen 
Christian Møller 

købmand REMA 1000.  
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Fastelavn i Maarslet 
I Egnsarkivet har vi modtaget neden-
stående fra Rosa Luxemburg Kristen-
sen. Hun skrev: 
  

”Her er en lille hilsen til jer i Egn-
sarkivet. Medsendte er fra min gode 
barndom omkring 1930 på Maarslet 
Børnehjem, vi havde den bedste Mor 
[Mariane Jensen], der kunne findes. 
Der var som regel ansat to assisten-
ter på børne-hjemmet, men det var 
altid vores Mor, der var oppe at få 
ild på komfuret og koge havregrøden. 
En af drengene på børnehjemmet 
havde en bedstemor i Aarhus, der 
hvert år pyntede og bandt fastelavns-
ris til os alle, 17-18 børn. Faste-
lavnsmorgen blev vores Mor og assi-
stenterne liggende så vi kunne få lov 
at komme ind og rise dem op! Jeg 
kan tydeligt huske at de unge karle 
fra Maarslet red rundt på heste i by-
en og sang vedlagte sang. Melodien 
kan jeg også endnu, men den kan 
man jo ikke sende”. 
 

Nu vil vi takke og sige farvel 
og håber vi mødes i aften på 

Maarslet Hotel 
og så vil vi alle tillige 

fornøje os hver med sin pige. 
 

I Egnsarkivet er vi meget glade for at 
modtage sådanne erindringer. Lige-
som vi er glade for at modtage bille-
der fra begivenheder fra alle tider i 
Mårslet. Eksempelvis ses her på næ-
ste side et udvalg af fastelavns-fotos. 
Vi har tilsyneladende ingen fotos af 
fastelavnssoldater til hest i selve 
Mårslet – er der nogen, der kan hjæl-
pe; måske nogen der har sunget 
ovenstående sang? Vi vil også meget 
gerne høre om flere fastelavns-
erindringer fra Mårslet og omegn, så 
vi kan bevare dem for eftertiden. 

Generalforsamling 
 

 i  
 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening 

 
Tirsdag d. 29. marts kl. 19:30  

 
i Sognehuset, Obstrupvej 4 A. 

 
Dagsorden: 

 
  1. Valg af dirigent. 
 
  2. Beretning ved formanden 
      Anne Marie Dalsgaard. 
 
  3. Regnskab ved kassereren 
      Ingerlise Wendland. 
 
  4. Indkomne forslag. 
 
  5. Valg 
 
      a. Valg af bestyrelse. 
 
          På valg er: 
 

         Anne Marie Dalsgaard 
 

         Anders Errboe 
 

         Carl Gerhard Crone 
 

         Jørgen Lauritsen 
 
      b. Valg af 2 revisorer. 
 

      c. Valg af 2 bestyrelses- 
          suppleanter. 
 

      d. Valg af 1 revisor- 
          suppleant. 
 

  6. Fastsættelse af kontin- 
      gent. 
 

  7. Eventuelt. 

Tømrermesteren 
 
Efter generalforsamlingen vil Arne 
Andersen (se billedet herunder) i en 
samtale med Jørgen Kraglund for-
tælle om Maarslet Kirkes renovering 
i 1970erne og andre oplevelser som 
tømrermester i Mårslet gennem 
mange år. 
 
Samtalen vil blive suppleret med 
udvalgte billeder, som vil blive vist 
på storskærm. 
 
Der kan undervejs stilles spørgsmål 
til Arne Andersen. 

Arne Andersen, højt til vejrs på toppen 
af Maarslet Kirke i 1974. 
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Fastelavnssoldater 
Fastelavnssoldater til hest  
(19??) 
 
Stedet er Skalbjerg, Vilhelmsborg 
Skov, ved vejen til Rokballe Mølle.  
 
På billedet ses nr. 3 fra venstre un-
der flaget Thomas Frederiksen, f. 
1885, og nr. 7 fra venstre broderen 
Hans Frederiksen, f. 1889. 
 
Brødrene var begge født og bosat 
på Langballe Bakke. 

Hørret. Fastelavnsridning, ca. 1926 
 
Forrest tjenerne Kristian Worm og 
Niels Leo Petersen 
musikdirektør Aksel Christensen, Viby  
og klovnen Aksel Ters Nielsen. 
 

Rytterne fra venstre: 
Leo Mikkelsen, Peter Worm, Jens Pe-
ter Jensen, Georg Andreasen, Søren 
Pedersen, Gunnar Gertsen, Gunnar 
Rasmussen, Jens Guldborg, Johan ?, 
Arne Egelund, Søren Friis Sørensen, 
Otto Pedersen, Holger Nielsen, Søren 
Arne Jensen, Michael Rosvald, Alfred 
Hansen, Arne Rasmussen, Ejnar Mo-
gensen, Sigurd Loft, Ole Peter Jensen 
og Jens Nielsen. 

Hørret. Fastelavnsridning, 
ca. 1926. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kongen i midten er Søren Friis Sø-
rensen. 
Fanebærer Michael Rosvald 
Kronprins Gunnar Rasmussen, 
Hørret Mark. 
 
Billedet er taget foran  Hørret For-
samlingshus. 

Egnsarkivet, der holder til under den gamle biblioteksfløj på Mårslet Skole ved den lille parkeringsplads på Obstrupvej, 
holder åbent den 2. og 4. onsdag i måneden fra kl. 16:00 -17:30.  I denne måned er det onsdag den 9. og 23. marts. 
Se også ind på Egnsarkivets hjemmeside: http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 
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Tirsdag d. 1. marts.: 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 2. marts. kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
Torsdag d. 3. marts. kl. 11.30: 
”Tag selv bord”  
Tema: Grønt og sundt. 
Pris 50 kr.  
 
Fredag d. 4. marts. kl.14.00: 
Musikunderholdning ved Aase, Gudrun og Arne  
 
Onsdag d. 9. marts kl. 14.00: 
Syng med Uffe Torp 
 
 

Søndag d. 13. marts. kl. 14.00: 
Banko 
 
Mandag d. 14. marts. kl. 14.00: 
Irene Hellvig fortæller om ’landbrug’. 
 
Mandag d. 28. marts. kl. 14.00: 
Ingelise Wendtland fortæller om det gamle Mårslet.  
 
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 caféen på Kildevang ,,Tag selv 
bord”  
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,- 
 
Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30 tilmelding nød-
vendigt 

AKTIVITETER I MARTS 2011 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet  
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 87 13 43 38 (nyt hovednummer) 
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 
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Fodbold 

TMG - Nyt 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  
Formand  Kurt Kirkedal Laursen 86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk 

Næstformand og halhusansvarlig  Kent Pedersen 86 29 98 55 makpedersen@mail.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen 86 72 25 80 gjs@tdc.dk 
Sekretær Anne Lund 23 34 21 87  anne.lund@oake.dk 
Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen 20 32 12 28 steen@steenbhansen.dk 
Basketball Claus Holm 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.dk 
Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen 86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.dk 
Fodbold Jan Henriksen  86 29 74 05  reintoft@henriksen.mail.dk  
Gymnastik  Britt Skytte 86 72 19 19  Britt@tmggymnastik.com 
Håndbold  Tino Hvid 89 38 11 41  tino.hvid@webspeed.dk 
Motion Steen Bille 25 67 51 86 bille1113@hotmail.com 
Pétanque  Poul Nielsen 86 29 00 42 pouln@profibermail.dk 
Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22  hb@melindascandinavia.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@mail.dk 

HOVEDGENERALFORSAMLING 2011 I TMG 
21. marts kl. 19.30 i halhuset  

FODBOLDWEEKEND 
 

U9 - U12 drenge og piger - sæt kryds i kalenderen lørdag og søndag den 16. og 17. april 2011. 
TMG arrangerer igen i år en sjov og lærerig fodboldweekend med masser af fodbold. 

Program med tilmelding udsendes i begyndelsen af marts. 
 

Venlig hilsen 
 

fodboldweekend-udvalget  
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Gymnastik 

I skrivende stund nærmer vinterferien 
sig, og alle gymnaster og instruktører 
får en velfortjent ferie inden opvisnin-
gerne starter i marts/ april. 
 
TMG´s lokale opvisning er den 9. 
april i mårslet Hallen kl 14.  
 
Ud over vores egne hold, kan alle og-
så glæde sig til  at se DGI´s 10-14 
hold, hvor der er flere Mårslet børn 
repræsenteret. 
  
I januar fik vi skudt ZUMBA EVENT 
nr 1 af, og tilbagemeldingerne er po-
sitive. Så vi glæder os over, at der sta-
dig er 3 omgange tilbage. Hvis der er 
stemning for det, overvejer vi et par 

Zumba events mere hen over foråret - 
denne gang i hallen, så der er plads til 
flere. Tjek vores hjemmeside 
www.tmggymnastik.com og hold 
dig orienteret. 

 Den 23. februar afholder vi general-
forsamling i gymnastik afdelingen. Vi 
håber på stort fremmøde, så vi kan få 
ris/ ros og gode forslag, som bestyrel-
sen kan arbejde videre med. Måske 
har nogen meldt sig ind i bestyrelsen 
eller meldt sig til at give en hånd til 
vores arrangementer. Vi får at se .....

 
  
Til slut et stort TILLYKKE til TMG 
MOTION med jeres opstart. Vi glæ-
der os til at have endnu en aktiv med-
spiller i TMG 
  

Britt Skytte  
formand for gymnastik afd. 

 

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

Gang i motionscentret 
I disse dage åbner Mårslets nye motions-
center. Helt præcist lørdag 26. februar er 
skæringsdatoen, der kroner mange måne-
ders  forarbejde med at overtage, flytte og 
især renovere lokalerne til fitness træning 
og indoor cykling. 

Motionscentret står der nu, ved HalHuset 
og petanquebanerne, som et bevis på en 
flok frivilliges entusiastiske indsats for at 
give borgerne i 8320 et nyt træningstil-
bud.  
 
Og de vil det, viser antallet af forhåndstil-
meldinger og medlemskaber. Når jeg 
skriver disse linjer to uger før du sidder 
med bladet i hånden, har 125 mennesker 
ønsket at melde sig ind som medlemmer. 
Det er endda sket uden den store PR-
indsats fra TMG motions side. 

Info om træning 
Men hvad er det så medlemmerne får? 
Først og fremmest muligheden for at træ-
ne i splinternye fitnessmaskiner alle 
ugens dage i tidsrummet kl. 6-23 og på 
flere hold i indoor cycling, det der andre 
steder kaldes spinning. 
 
Det koster 1000 kr. for et halvt års træ-
ning og 1800 kr. for et år. Unge mellem 
15-17 år betaler henholdsvis 700 kr. og 
1200 kr., der giver adgang til begge træ-
ningstyper. 
 
Til at hjælpe har vi uddannet 24 instruk-
tører, som vil være til stede i centret i ud-
valgte tidsrum. Her vil de både guide nye 
medlemmer til træningsprogrammer og til 
brugen af maskinerne. 
 
Når et nyt medlem har talt det igennem 
med en instruktør, er det bare at gå i gang 
med træningen. Her har det foreningsba-
serede motionscenter den fordel, at det 
foregår på hjemmebane, i baghaven, i by-
en, så træningen lettere kan passes ind i 
hverdagslivet. 
 
Nyt TMG-tilbud 
Ved at føje et motionscenter til paletten af 
de traditionelle idrætstilbud forsøger 
TMG at komme borgernes ønske om en 

mere fleksibel træningsform i møde. 
Men det er kun blevet til noget med de 
frivilliges hjælp – og fordi Michael Øster-
gaard fra Mårslet og ejer af TDC’s tidli-
gere træninhgspavillon  i efteråret 2010 
forærede den til TMG motion mod, at vi 
flyttede den fra Slet. 
 
Du kan følge motionscentret via vores 
blog på http://tmg-fitness.blogspot.com/ 
og på vores Facebook-side under navnet 
TMG fitness. 
 
Vil du melde dig ind som medlem eller 
bare vide mere, så skrive til mig på: bil-
le1113@hotmail.com 

 
Steen Bille, formand TMG motion 

Birthe Pedersen er en af de frivillige, 
der har knoklet med at gøre motions-
centret klar til åbning 

To uger før åbningen og udgivelsen 
af dette blad er det højloftede fitness-
rum og indoor cycling-lokale så godt 
som færdigt til brug  
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 
 

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

Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2. 
 

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

aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollerer, at  
vandmåleren står stille, når der ikke er forbrug. 

 
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 

Hus i Italien  
udlejes hele året 

 

 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 

Du kan lige så godt nu sætte X i ka-
lenderen ved den 24. og 28. maj. 
Hvor der henholdsvis er indsamling 
til loppemarked og selve loppemarke-
det. 
De mange helligdage i foråret kan 
passende bruges til at rydde op og 
sortere lidt fra til Loppemarkedet. 
Så derfor smid ikke ting væk som an-
dre kan få glæde af, men gem dem til 
Loppemarkedet. Har du nogle gode 
ting som du ikke har mulighed for at 
opbevare så længe, har vi begrænset 
mulighed for at opbevare dem for dig. 
Vi forventer at dem som plejer at 
hjælpe til, også vil gøre det igen i år, 
men nye og flere kræfter er meget 
velkomne. 
Markedsføringen af loppemarkedet er 
en vigtig del for få trukket kunder til, 

så hvis der ville være en eller flere 
som kunne tænke sig at stå for dette 
hører vi meget gerne fra dem. Eller 
vil du melde dig som indsamler, op-
stiller, sælger, oprydder eller bare 
hjælpe til med noget, så hører vi ger-
ne fra dig. 
 
Indtægten fra Loppemarkedet er en 
nødvendig indtægt for Håndboldafde-
lingen for at holde kontingentet på et 
acceptabelt niveau, og for at kunne 
støtte ungdomsarbejdet. Indtægterne 
fra Loppemarkedet gør bl.a. at vi kan 
yde støtte til at sende børn og unge til 
div. stævner og kurser. 
 
Det er f.eks. 4. år i træk at vi sender 
børn og trænere til Gråsten Cup, hvor 
vi deltager med ca. 90 børn og 20 fri-

villige ledere. Takket være et tilskud 
på ca. 250 kr. pr. barn kan vi holde 
forældrebetalingen for dette gode ar-
rangement på et overkommeligt ni-
veau. Børnene oplever turen som en 
rigtig god oplevelse, hvor der køres i 
2 store busser med ophold hos McDo-
nald i Rødekro, hvor aftensmaden 
indtages. Stævnet foregår fra fredag 
til søndag, med kampe, diskotek, ba-
deland og råhygge. En rigtig god op-
levelse som vore spillere med stor be-
gejstring ser frem til.  
 
Så er du forældre til børn som delta-
ger i årets stævne, eller tidligere eller 
fremtidige stævner, er du meget vel-
kommen til at given en hjælpende 
hånd med, enten ved Loppemarkedet 
eller på anden vis. 

Årets loppemarked bliver den 28. maj 

Loppemarkedsgruppen: 
 
Flemming  
29901665  
banevej8@gmail.com  

 
 
Mads  
20130991  
ovesdal25@profibermail.dk 

 
 
Jacob  
21798995  
jacoblind@profibermail.dk  
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Kunstnersammenslutningen fylder 25...... 
Deres hobby var at tegne og male, - 
så egentlig forekom det såre naturligt, 
at de satte sig sammen en forårsdag i 
1986.  Det er altså 25 år siden, at den-
ne håndfuld kreative mårslettere, blev 
enig om at lave en kunstudstilling i 
Mårslet.  Den allerførste af slagsens. 
Nogle egentlige egnede lokaler var 
det småt med i byen. Men i kælderen 
under Mårslet Plejehjem ( Kilde-
vang ), fandt man den fornødne væg-
plads. 
Den første udstilling af billedkunst i 
Mårslet, førte ikke lige straks et en 
forening, men året efter i 1987 danne-
de man kunstnersammenslutningen 
1½ mm stiplet, som nu i 2011 tillader 
sig at fejre 25 års fødselsdag, regnet 
fra den allerførste udstilling i 86. 
 
Foreningen, eller kunstnersammen-

slutningen 1½ mm stiplet lever fint 
her i jubilæumsåret, dog skal det lige 
bemærkes at nu kalder vi os bare for 
Stiplet, en beslutning vi tog sidste år. 
Det er naturligvis almindelig kendt, at 
kunstnersammenslutningen hvert år i 
påsken afholder vores udstilling på 
Testrup Højskole. 

Det sker også i år. 
Vi har haft fælles værksted på Vis-

bjerg og på Hørretvej, men sjældent 
besøgt. Nu har vi nedlagt vort værk-
sted. Medlemmerne klare sig fint 
uden, og driver deres kreative udfol-
delser hjemme. 
Vi har et par uger om året, hvor vi er 
sammen. I forsommeren på en ø-lejr 
og om efteråret er vi i nord Jylland. 
Der er helt frivilligt tilmelding disse 
uger. 
Vi tager sommetider på Galleri-ture 
og museumsbesøg rundt i landet, for 
at lade os inspirerer. 
 
Dette er meget kort om Stiplet. Til 
september fejre vi fødselsdagen i 
Mårslet Borgerhus. Her bliver 
de mange der har været medlem gen-
nem tiderne inviteret, hvis vi altså kan 
finde dem. 

KC 

Hvorfor navnet 1½ mm stiplet ? 
 
Det noget kryptiske navn, har kunstnersammenslutningen båret rundt på i 25 år. Sådan cirka. Ofte er har vi i foreningen 
fået spørgsmålet. Hvorfor nu det ? 
Navnet henfører til den italienske kunstner Pedro Manzoni, der i 60erne ”hærgede” kunstverden med sin ofte provoke-
rende påfund. ( Det var ham med lorten på dåse ). 
Samme Manzoni lavede ” Verdens længste streg” på en avisrulle i Herning, en ubrudt streg på 7,2 
kilometer.  ( se billedet. )Værket blev forsvarligt emballeret i en metalbeholder, og udstillet på Herning  Kunstmuseum, 
hvor det kan ses den dag i dag. 
Dette var Manzoni personlige streg, - men kunstnerne i Mårslet har også deres personlige streg, dog i mere beskeden 
omfang, så deraf navnet 1½ mm stiplet. 
 
OBS. Men nu her 25 år efter, kalder vi os nu bare STIPLET. 
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Er din cykel syg, så behøver du ikke 
længere få den transporteret til en cy-
kelmekaniker i Højbjerg, Odder, År-
hus eller et andet fjernt sted. Nu kan 
du også ringe til CykelDoktoren, alias 
Mikael Nymann i Malling. Så kom-

mer han på hjemmebesøg med sit mo-
bile værksted og reparerer den tohju-
lede på stedet. Er der tale om mere 
alvorlige skavanker, kan han dog fin-
de på at tage den med sig. Men så 
kommer han også med den igen, lover 
han. 
Doktor Nymann kører ud i området 
Beder, Malling, Mårslet og Solbjerg 
med oplande. Ifølge ham selv ligger 
hans priser på niveau med andre cy-
kelmekanikeres, selv om han opkræ-
ver et kørselsgebyr på 30 kr. 
Fra og med 7. marts kan du også hver 
tirsdag kl. 15-18 selv trække din syge 
cykel hen til CykelDoktoren. I det 
tidsrum vil han nemlig hver uge holde 
med sit firhjulede værksted foran 

Brugsen i Mårslet, der hvor fiske-
handleren holder om torsdagen. Ved 
mindre reparationer kan du selv cykle 
hjem kort efter. 
Mikael Nymann er uddannet cykel-
mekaniker og har blandt andet været 
mekaniker for cykelryttere på moun-
tainbike-landsholdet og for det den 
gang halvprofessionelle hold Team 
Fakta. Han har også været bestyrer af 
en MTB-butik i København og været 
værkfører på Centurion fabrikken. 
Du kan kontakte CykelDoktoren alle 
hverdage kl. 8 – 18 og lørdage kl. 9-
14. 
Telefonnummer og andre oplysninger 
finder du på hjemmesiden 
 www.cykeldoktoren.dk 

Cykeldoktor tager på hjemmebesøg 
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Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Spis fisk 2 gange om ugen. Vi har 
hørt det så tit. Fisk er sundt. Men 
hvorfor egentlig, og er det ligegyldigt 
hvilken slags vi spiser? 
I middelalderen var Danmark et ka-
tolsk land, og kirken foreskrev faste i 
180 dage om året. Fasten betød, at 
man ikke måtte spise kød, men gerne 
fisk. Med de lange kyststrækninger 
og gode fiskemuligheder betød dette, 
at der stod fisk på menuen langt ofte-
re end i dag. Fisk var en billig og 
sund fødevare. 
Selvom fisk i dag er blevet noget dy-
rere, er det dog stadig sundt og bør 
spises ofte. Fødevarestyrelsen anbe-
faler, at vi spiser 200-300 gram om 
ugen. 
Fisk indeholder en hel del D-vitamin, 
jod og selen.  
D-vitamin er vigtigt for optagelsen af 
kalk til knoglerne. Vitaminet styrker 
desuden immunforsvaret, modvirker 
depression, ledsmerter, muskelsvag-
hed og cancer. Vi får D-vitamin gen-
nem sollys, men på grund af Dan-
marks beliggenhed på den nordlige 
halvkugle og jordens hældning, får vi 
ikke tilstrækkeligt med kraftigt sollys 
til at dække D-vitamin behovet hele 
året. For os ”nordboere” er fisk der-
for en god kilde til D-vitamin. Man-
gel på D-vitamin ses hyppigt i Dan-
mark. På apoteket.dk skriver de såle-
des: 

”7 % af "raske" kvinder i overgangs-
alderen har D-vitamin mangel. Hos 
ældre hjemmeboende har ca. 80 % 
vitamin–D mangel. Blandt yngre 
voksne bloddonorer har 33 % vita-
min-D mangel om vinteren og 4 % 
om sommeren.” 
Jod, som også findes i fisk, er vigtigt 
for, at vores skjoldbruskkirtel kan 
danne stofskiftehormonerne T3 og 
T4. Jodmangel kan medføre struma, 
som er kendetegnet ved en forstørret 
skjoldbruskkirtel, der ikke fungerer 
optimalt. Symptomerne kan være 
vægtøgning, kuldefornemmelse og 
træthed. I Danmark har 10-15 % af 
danskere over 60 år struma. En for-
klaring på problemet kan være, at vi 
ikke spiser så meget fisk som førhen. 
Vær dog opmærksom på, at for store 
mængder jod kan være skadeligt. 
Spar derfor på saltet, men spis rige-
ligt med fisk. Tal med din læge, in-
den du evt. kaster dig ud i tilskud. 
Selen er et vigtigt spormineral, der 
bl.a. findes i fisk og skalddyr. Selen 
er en antioxidant, der styrker vores 
immunforsvar og beskytter mod vis-
se cancerformer – bl.a. lunge-, tyk-
tarms-, og blærekræft. Desuden kan 
selenmangel medføre hjertesygdom 
og ledproblemer. Danskerne indtager 
i gennemsnit 40 mikrogram selen 
dagligt, og dette er for lidt i forhold 
til den anbefalede mængde på 50 mi-
krogram.  Vil man minimere kræftfo-
rekomsten skal man dog have op til 
100-200 mikrogram om dagen. Kil-
de: www.netdoktor.dk  
Sidst men ikke mindst indeholder 
fisk gode olier, også kaldet omega-3 
fedtsyrer. Fiskeolien er med til at 
styrke dit immunforsvar, modvirke 
depression, ledsmerter, hudproble-
mer, allergi, kredsløbsproblemer 
m.m. Fiskeolier har også vist sig at 
styrke hjernen, indlæring og hukom-

melse. De fede fisk, som f.eks. laks, 
makrel, sild og hellefisk, indeholder 
flest af de gode fedtsyrer.  
Så hvordan skal man tilberede fisk, 
for at udnytte næringsstofferne opti-
malt? 
Fiskeolierne og næringsstofferne tå-
ler ikke hård opvarmning. Derfor er 
det bedst, at bage fisken i ovnen i ste-
det for at stege den. Du kan også spi-
se rå fisk, f.eks. sushi, men da bør 
fisken have været frosset inden, da 
den ellers kan indeholde parasitter og 
orm.  
Undgå røget fisk og panerede fisk i 
store mængder. En sildemad, tun el-
ler makrel fra dåse kan med god sam-
vittighed spises nogle gange om 
ugen. Gravide skal, pga. kviksølvind-
holdet, holde igen med store fisk som 
f.eks. tun, helleflynder og sværdfisk. 
Dog er fiskeolierne vigtige for bar-
nets udvikling af hjerne og nervesy-
stem, så gravide bør stadig spise 2-
300 gram om ugen, dog primært af 
de andre fisk som f.eks. torsk, sild, 
makrel, rødspætte og ørred. For re-
sten af befolkningen, er der ingen fa-
re for kviksølvforgiftning idet 95% af 
danskerne får under halvdelen af den 
mængde kviksølv som WHO´s eks-
pertkomite har sat som grænse. Kil-
de: foedevarestyrelsen.dk  
Så spis gerne masser af fisk – både til 
aftensmad og som pålæg. Er du løbet 
tør for gode idéer til tilberedning, så 
find inspiration på 
 www.opskriftermedfisk.dk  Husk 
også fiskemanden, Kaae´s fisk, der 
bringer friske fisk foran SuperBrug-
sen i Mårslet hver torsdag mellem 
11.00 – 18.00 
Velbekomme 
 

Kristine Nielsen 

Frisk som en fisk 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

 

* Massage til gravide 
* Coaching 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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