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Fællesprojekter i 8320 
 
 
In vino veritas. I vinen findes sandheden. 
Åh ja, vin er gennem tiden blevet tillagt stor betydning. 
Der er sagt mange sandheder og meget romantisk sludder, hvori vin 
har spillet en rolle. 
Sandt er det dog, at der er et element af romantik bag stiftelsen af en 
fælles vindyrkerforening i Mårslet. 
 
Der bliver på et areal ud mod Bedervej plantet 500 planter i år og 
tilsvarende de næste 2 år. 
Det er ikke den første vinmark i området, og det er ikke den eneste 
fælles vinprojekt i landet, men alligevel synes vi, vores er noget 
særligt. 
 
Allerede inden planterne er kommet i jorden har vi talt om hvilke 
yderligere eksotiske planter vi kunne dyrke i fællesskab i et til-
oversblevet drivhus på stedet. Lad os nu se. Man kan aldrig vide. 
 
Projektet er det første konkrete resultat af et seminar på Testrup 
Højskole, som Fællesrådet arrangerede  i efteråret. 
Der er flere gode ideer, som vi i det næste års tid vil forsøge at sætte 
i værk. 
Den første bliver formentligt et ”kopasserlav”, hvor man vil kunne 
eje en andel af et stykke kødkvæg, der med garanti er vokset op un-
der ordnede og forhold i et økologisk rigtigt miljø. 
De efterfølgende kunne handle om etablering af fælles energipro-
jekter. Der arbejdes med flere forskellige, og vi vender tilbage, når 
forarbejdet er færdigt. 
 
Der er helt sikker andre gode ideer til projekter i byen, som med 
Fællesrådets hjælp kan sættes i gang. Så lad os endelig  høre fra jer. 
Man kan aldrig vide! 
 

Poul H.Poulsen 
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12 medlemsgrupper repræsenteret, 
svarende til 24 stemmer. 
 
Pkt. 1, valg af dirigent 
Fællesrådets formand Jens Thomsen 
bød velkommen og foreslog Kurt Kir-
kedal Laursen som dirigent. Kurt blev 
valgt. 
 
Pkt. 2, valg af referent 
Per Henrik Hansen valgt. 
 
Pkt. 3, godkendelse af nye med-
lemsforeninger 
Ingen nye medlemmer. 
 
Pkt. 4, godkendelse af stemmebe-
rettigede repræsentanter og to 
stemmetællere 
Alle repræsentanter blev godkendt. 
Valg af stemmetællere udskudt til der 
eventuelt blev behov for dem. 
 
Pkt. 5, Indkomne forslag 
Forslag til vedtægtsændringer fra 
repræsentantskabsmødet d. 1. 
marts 2011 
Jens Thomsen refererede fra det ordi-
nære repræsentantskabsmøde 1. marts 
at forslaget var til afstemning med 42 
stemmer for, ingen imod og 2 stem-
mer hverken for eller imod. Men på 
grund af for få fremmødte 1.marts var 
det nødvendigt med aftenens ekstraor-
dinære repræsentantskabsmøde for at 
få forslaget endegyldigt vedtaget. 
Gerda Nyborg, Grundejerforeningen 
Mølleparken, spurgte hvilke konse-

kvenser ændringerne vil få. 
John Engelbrechtsen forklarede at den 
vigtigste ændring er at forslaget vil 
sikre repræsentation af mindretal ved 
valg til Forretningsudvalget (FU). 
Gerda spurgte hvornår ændringerne 
vil træde i kraft. 
Per Henrik svarede at det vil ske 
straks efter en eventuel vedtagelse i 
aften, men at det ikke indebærer ny-
valg til FU. 
Mogens Jakobsen, Grundejerforenin-
gen Mølleparken, fremførte at den fo-
reslåede valgprocedure virker meget 
omstændelig og let vil føre til fejltæl-
ling ved valg til Forretningsudvalget. 
Mogens kritiserede også at de foreslå-
ede vedtægter rummer unødvendige 
gentagelser, at det ikke er præciseret 
at suppleanters valgperiode er et år, 
og at der er fejl i retskrivningen. 
John svarede at den foreslåede valg-
procedure erfaringsmæssigt ikke gi-
ver de problemer som Mogens fore-
stiller sig. 
Dirigenten besluttede at der skal ske 
rent redaktionelle ændringer hvor det 
præciseres at suppleanter kun vælges 
for et år ad gangen, og hvor retskriv-
ningsfejl rettes. Desuden skal det i 
sidste paragraf anføres at vedtægterne 
senest er revideret på det ekstraordi-
nære repræsentantskabsmøde 31. 
marts 2011. 
John oplyste at FU havde fået en hen-
vendelse fra Steffen Cordes, Ny-
marksvej, som kritiserede den proce-
dure der blev fulgt på repræsentant-

skabsmødet 1. marts.  FU har svaret 
Steffen, at proceduren var blevet ved-
taget af repræsentantskabet på forslag 
fra mødets dirigent. 
Herefter kom forslaget til afstemning. 
Vedtaget med 23 stemmer for og 1 
imod. Ingen undlader. 
 
Pkt. 6, Eventuelt 
Mogens Jakobsen spurgte om det er 
muligt for FU at gøre noget for at få 
fjernet de ulovlige skilte i rundkørslen 
ved Hørretvej-Jelshøjvej og for at få 
beskåret træer som vokser ud over 
vejbanen. 
Jens Thomsen svarede at eventuelle 
påbud om skilte og træer er en kom-
munal opgave, og klager skal rettes til 
kommunen. 
Poul Granslev, Præstegårdsvej, opfor-
drede til at man skriver om det i Mår-
slet-Bladet hvis man føler sig generet 
af skilte. 
Jens Thomsen takkede for godt frem-
møde og for dirigentens ledelse af 
mødet. 
 
Godkendt 4. april 2011 
 

Kurt Kirkedal Laursen, dirigent  
Per Henrik Hansen, referent 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

i Mårslet Fællesråd HalHuset, torsdag 31. marts 2011 kl. 20.00 
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 Efter mange års deltagelse, har to af 
Trafikkampagnegruppens medlemmer 
valgt at træde ud af dette arbejde. Der 
er derfor behov for at nye kræfter træ-
der til, gerne med gode ideer til store 
og små trafikkampagner. Det er mu-
lighed for at tilbringe nogle hyggelige 
timer, som bruges på at få planlagt 
kommende kampagner, efterfulgt 
af noget praktisk arbejde med at ud-
forme materiale eller være til stede 

under kampagner. Morgenfriske 
mårslettere er blevet overrasket 
med wienerbrød - en snegl - fordi de 
udviste hensynsfuld kørsel og afpas-
sede deres hastighed efter forholde-
ne. Store skilte har mindet bilister på, 
at det altså er lige nu at der er nye 
trafikanter at tage hensyn til, når de 
yngste skolebørn begynder i skolen. 
Mulighederne for at afvikle trafik-
kampagner er store, og begrænses kun 

af fantasien - og færdselsloven natur-
ligvis. 
  
Hvis dette arbejde kunne have din 
interesse, må du meget gerne henven-
de dig til Emma Søe 
(emma.soe@gmail.com). 
  
  

Mårslet Fællesråd 
Forretningsudvalget 

Efterlysning 
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ÅRETS MÅRSLET BORGER 2011 
Den traditionsrige prisuddeling ”Årets Mårslet Borger” pinselørdag på Butikstorvet i Mårslet. forsætter med Mårslet og 
Omegns Brugsforening (i daglig tale SuperBrugsen Mårslet) som sponsor. 
 
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen, en forening, klub eller 
andet til glæde for børn, unge eller ældre. Udvælgelsen blandt de indstillede (kun nye nominerede medtages) foretages 
af en komite med de seneste års prismodtagere samt en repræsentant fra bestyrelse i Mårslet og Omegns Brugsforening. 
 
Komiteen består i år af: 
* Kaj Christensen som modtager af prisen i 2008 
* Jacob Lind som modtager af  

prisen i 2009 
* Anna Johnsen om modtager af  

prisen i 2010 
* Poul Granslev, bestyrelsesmedlem i Mårslet og Omegns Brugsforening. 
 
Kåringen finder sted Pinselørdag den 11. juni 2011 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i Mårslet. 
 
Begrundede indstillinger sendes eller indleveres til Uddeler Jesper Nielsen, SuperBrugsen, Hørretvej 12, 
8320 Mårslet. Evt. til E-mail adr.: Jesper.Nielsen@superbrugsen.dk senest den 6. juni 2011. 

Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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Undgå luft i maven 

Rigtig mange mennesker oplever pro-
blemer med oppustet mave og luft i 
maven efter at de har spist. Det er 
oftest ufarligt, men ganske generende. 
 
Den største årsag til luftdannelsen og 
ubehaget er, at man spiser for hurtigt 
og glemmer at tygge maden. Prøv at 
spise mindre portioner, spise lang-
somt og tygge maden grundigt – helst 
til den er næsten flydende. På denne 
måde får du skåret maden i mindre 
stykker med tænderne og blandet den 
med enzymerne i spyttet. Et hoved-
måltid bør vare 20-30 minutter. 
 
Mange mennesker døjer med en for 
lille produktion af fordøjelsesenzy-
mer . Hvis der ikke er tilstrækkeligt 
med enzymer i fordøjelseskanalen, 
kan maden ikke blive ”klippet” i de 
rigtige stykker og optaget over tarm-
væggen. Dette kan give problemer 
med oppustethed, træthed efter målti-
der, diarre´, irriteret tyktarm m.m.  
 
For lidt mavesyre er ofte også et pro-
blem (ja du læste rigtigt – for lidt ma-

vesyre). Symptomerne er ofte de sam-
me som ved for meget mavesyre – 
nemlig opstød og bøvsen. Har man 
for lidt mavesyre kan man ofte smage 
maden længe efter man har spist og 
fornemmelsen og oppustetheden bli-
ver værre umiddelbart efter måltider-
ne. Der kan også være aversion mod 
kød, idet proteinspaltningen er afhæn-
gig af mavesyreproduktionen. Andre 
symptomer på for lidt mavesyre kan 
være hårtab, flossede negle, B12-
vitaminmangel og kvalme. 
 
Forklaringen på den lave produktion 
af mavesyre og fordøjelsesenzymer 
er, ifølge min erfaring, ofte stress. 
Når vi stresser, nedprioriteres fordø-
jelsen. Det er ikke så vigtigt at kunne 
spise og fordøje når der står en sulten 
tiger foran os – så er det bare om at få 
blod ud til musklerne og komme væk 
hurtigst muligt. Uløste problemer, 
konflikter og bekymringer giver man-
ge (ubevidst) stress i dag – vi har kon-
stant en stor tiger stående foran os, og 
vi kan ikke bare løbe væk. Derfor er 
fordøjelsen ofte dårlig. 
 
Et godt råd til en bedre fordøjelse er 
som sagt at spise mindre portioner, 
spise langsomt og tygge maden grun-
digt. Det kan også være en fordel at 
undlade at drikke væske lige før, un-
der og efter måltiderne, da det fortyn-
der mavesyren m.m. Drik aldrig mælk 
til maden . Undgå at spise mens du 
står op og har travlt med alle mulige 
andre ting. Sæt dig ned, slap af og giv 
dig god tid til måltiderne. Har du små 

børn, der kræver din opmærksomhed 
og assistance ved måltiderne, så vent 
med at spise selv til de har fået mad 
og der er ro omkring dig. 
 
Har du brug for lidt ekstra hjælp til at 
fordøje, kan du spise bitre og sure 
ting i måltiderne – f.eks. citron, grape, 
artiskok, rucolasalat og andre bitre 
salater. Tænk på hvordan man ofte 
drikker en bitter urtesnaps før en stør-
re (jule)frokost. De bitre urter stimu-
lerer fordøjelsen og gør det nemmere 
at spise meget og fed mad uden at få 
det dårligt. I stedet for snaps kan du 
også bruge urtetinkturer og tabletter 
med samme effekt. Prøv f.eks. at kø-
be dråberne Gastrosan  eller Phyto-
min nr. 5 og tag 20 dråber i en smule 
vand før du spiser. Er du ikke til drå-
ber, kan du tage en Cypar tablet efter 
hvert hovedmåltid. 
 
Har du problemer med mavesyren 
(enten for lidt eller for meget) eller 
fordøjelsen generelt, er der ofte hjælp 
at hente i produktet Valleforce Vitali-
ty. Udrør en teskefuld af pulveret i et 
glas vand og drik det hver morgen og 
aften. Det smager ganske udmærket 
og indeholder også lidt fibre, som 
støtter fordøjelsen. 
 
Alle nævnte produkter kan fås i helse-
kostbutikker og i de fleste Matas bu-
tikker. 
 

Velbekomme fra 
Kristine Nielsen 
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  8. OKTOBER  
 
    18.00 - 02.00 

OLE ”BYKOK” OG HANS CREW LAVER  
EN LÆKKER 3-RETTERS MENU 
MED FORRET, BUFFET OG DESSERT. 
 
ØL OG VIN KØBES I HALLEN. 
(MÅ IKKE MEDBRINGES) 

105 GRAM BLANDET 
(DEN LOKALE REVYFORENING) 
VISER DERES 30 ÅRS 
JUBILÆUMSFORESTILLING 

 
 

17.00 : DØRENE ÅBNES 
18.00 : MADEN SERVERES 
19.30 : REVY 
22.00 : CHARLIE DEE & 
             THE TWISTERS 
02.00 : TAK FOR I AFTEN 

BILLETSALG : 
Kim Rasmussen : Tlf 28101055   Mail : kimogmyrna@profibermail.dk 
Kent Pedersen    : Tlf 20307350   Mail : makpedersen@mail.dk 
Rolf Schmidt Nielsen: Tlf 20204533  Mail : rsn@sminipac.dk 
Billetter kan også købes til Loppemarkedet d. 28. maj ved OK-tanken 
og Sct. Hans-aften (23-6) på grusbanen ved Mårslet Hallen 
Man kan også indbetale på konto 1917 8972160866 (Husk navn og tlf) 
(I tilfælde af aflysning refunderes billetprisen) 

                    H E L E   O V E R S K U D D E T   G Å R   T I L   M Å R S L E T   M U L T I H A L  

CHARLIE DEE & THE TWISTERS 
SPILLER GLAD DANSEMUSIK 
FRA 60’ERNE. 

DET VIL VÆRE MULIGT AT 
RESERVERE BORDE, 
SÅ HVIS I VIL HOLDE  
EN VEJFEST/FIRMAFEST  
ELLER LIGNENDE, 
ER DER MULIGHED FOR DET. 



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2011 10 

 

Kræftens Bekæmpelses 
Indsamlingsresultat 2011 

Søndag den 3. april mødtes 34 velop-
lagte indsamlere kl. 10  i cafeen, lo-
kalcentret Kildevang til kaffe og 
rundstykker sponseret af bager Maka-
ros og REMA 1000 
 
Efter en kort orientering blev indsam-
lingsbøtter og materiale udleveret, og  
indsamlerne gik ud i det dejlige for-
årsvejr. 

Indsamlerne var glade, da de kom 
tilbage, de var blevet modtaget meget 
positivt, men desværre var mange 
ikke hjemme. Der var jo samtidig 
”hold byen ren” indsamling. 
 
Selvom Nordea nu er fraflyttet byen, 
kom Erik Damgaard, Nordea, med 
tællemaskine, og han og Poul talte 
bøtterne op, og medens indsamlerne 

ventede på resultatet, nød de soda-
vand og cola sponseret af REMA 
1000. 
 
Det samlede indsamlingsresultat blev  
– trods mange lukkede døre – utrolig 
flot – kr. 39.781,- 
 
Tak til indsamlerne for den gode ind-
sats men også en tak til beboerne i 
indsamlingsområdet for den positive 
modtagelse. 
 
Tak til Hanne Torp for lån af cafeen 
og tak til Karen og Erik for deres 
hjælp. 
 
Tak til bager Makaros og REMA 
1000. 
 
Århus Lokalforening havde fået 111 
gevinster – sponseret af Stena-Line 
med 100 gavekort, B.K.I og Nordea – 
til udtrækning blandt indsamlerne i 
Århus kommune, og af disse gevin-
ster blev 4 vundet af indsamlere i 
Mårslet. Tillykke med det. 
 
Jeg håber, vi ses til næste års lands-
indsamling søndag 25. marts. 
 

Ane-Mie Nielsen 
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Hus i Italien  
udlejes hele året 

 
 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 

Mette fra Mårslet  

Mårslet Borgerhus stod på gloende 
pæle, da Folketingskandidat Mette 

Hjermind Dencker præsenterede sit 
meget specielle valgoplæg. 
 
Spørgelysten var stor, og en nyskabel-
se var, at Mette stillede en række 
spørgsmål til deltagerne, som 2 og 2 
måtte ud og teste sig selv i anderledes 
sproglege. 
 
Mette, der er gift med Mikkel Denck-
er, skattepolitisk ordfører for DF, er 
trods sine kun 32 år en rutineret poli-
tiker og sidder på 6. år i Hvidovre 
Byråd. 
 
De bløde værdier har Mettes store 

interesse og bevågenhed, og hun hav-
de mange forslag til forbedringer in-
den for håndteringen af syge menne-
sker. Mettes egen datter har 21 gange 
været indlagt på sygehus, og det har 
givet mange erfaringer, selvfølgelig 
både negative og positive, men det 
har været ubehageligt, når flere pati-
enter og pårørende på stuen delagtig-
gøres i helbredstilstand, diagnoser, 
undersøgelsesresultater m.v. Der bør 
ved nybyggeri i højere grad overvejes 
at opføre procentvis flere enkeltstuer, 
mener Mette 
 

Hjernind m fl.. 
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Indvielse i Børnehuset Mirabellen 
Borrevænget 28 
 
Fredag d. 6. maj kl.14.30 til 16.30 
 
 - er der åbent hus og indvielse af Mi-
rabellens ombyggede og tilbyggede 
rammer og den nye legeplads.  

 
Vi serverer en forfriskning og viser de 
nye lokaliteter frem. 
 

På gensyn fra 
Personalet i Mirabellen. 

Indbydelse 

Mirabellen har igennem det sidste år gennemgået en forvandling fra børnehave 
til integreret institution. De slidte lokaler er blevet renoverede, og en tilbygning 
huser i dag en vuggestuegruppe. Vi har pt. 40 børn i børnehavegrupperne og 12 
børn i vuggestuegruppen. 
Lige nu er en totalrenovering af legepladsen også ved at være færdiggjort efter 
en lang vinter, og børnene glæder sig til at tage alle de nye muligheder i brug. 
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Tak for en fin ”Hold rent dag”  

Søndag den 3. april gennemførte vi 
”Hold rent dag” i Mårslet. Samme 
søndag hvor hele Danmark 
efterhånden er med til Danmarks Na-
turfredningsforenings store skralde 
dag.  
 
Her i Mårslet mener vi efterhånden at 
kunne konstatere mindre henkastet 
affald, end da vi startede for 13 år 
siden. Så de mange frivilliges indsats 
har hjulpet. Dels ved helt konkret at 
fjerne skidtet, som andre hensynsløst 
har smidt eller tabt og dels ved, at de 
frivillige år efter år har sat fokus på 
affald! 
 
Så en stor tak for hjælpen til alle 
dem, som var med til at samle af-
fald den 3. april.  

Ud over at der blev gjort et godt styk-
ke arbejde, så var det også en dejlig 
dag med flot vejr og hyggeligt sam-
vær. I år blev rekorden slået med hen-
syn til antal indsamlere. 83 børn og 
voksne var rundt i Mårslet bymidte, 
langs indfaldsvejene og i og langs 
Giber Å for at gøre rent. De blå spej-
dere har gjort det til en tradition at 
lægge vejen forbi og hjælpe til. Det er 
rigtig dejligt. 
 
I år havde vi ikke særlig fokus på no-
get specielt affald.  
 
Sidste år blev vi mindet om, at stadig 
mange rygere smider cigaretskod og 
cigaretpakker ude i naturen. Det er 
der stadig nogen der gør! Please – lad 
være med det. 

Efter at skraldeindsamlingen var slut i 
år og efter en vurdering af, hvad der 
blev indsamlet i år, kom det tørt kon-
staterende fra en af indsamlerne: Der 
burde også være pant på dåser købt i 
Tyskland!  
 
Ud over en stor tak til alle de flittige 
indsamlere skal der også lyde en stor 
tak til sponsorerne. 
 
• Bager Makaro’s, som leverede de 

dejligste rundstykker og smør 
• Superbrugsen i Mårslet, som leve-

rede øl og sodavand 
• Den Grønne Guide i Århus Syd, 

der leverede handsker, gribetænger 
m.v. 

• Danmarks Naturfredningsforening 
leverede affaldsposerne m.v. 

 
Vore lokale sponsorer har fulgt og 
støttet os i alle 13 år. Det er rigtig 
dejligt med en sådan opbakning til en 
god tradition. 
 
På gensyn til næste år.. 
 
Natur- og miljøgruppen ønsker alle 
mårslettere en dejlig sommer. 
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Åbent hus i dagplejen tirsdag d. 3. maj 2011 
Kom og mød dagplejerne i Mårslet og 
se, hvad der sker i den ugentlige lege-
stue. 
 
Hver uge mødes dagplejebørnene 
med deres dagplejere i Mårslet til 
gymnastik, sang og lege. Alle med 
interesse for dagplejen er velkomne 
til at komme og være med tirsdag d. 
3. maj 2011 fra kl. 9.30 til 10.30. 
Tilmelding er ikke nødvendig, mød 
bare op i Sneglehuset, Testrupvej 8, 
og vær med i dagens aktiviteter. 
Benyt lejligheden til at få en hyggelig 
formiddag, samt se, hvem vi er og stil 
spørgsmål om dagligdagen i dagple-
jen. 
 
Vel mødt - vi glæder os til at se jer. 
Dagplejerne i Mårslet 

Dagplejen – fleksibel pasning med 
plads til alle 
 
I en dagpleje bliver dit barn passet i et 
privat hjem, med en lille, overskuelig 
gruppe af børn. Dagplejeren tilrette-
lægger selv sin hverdag, og har derfor 
let ved at tage hensyn til det enkelte 
barn, hvad enten det gælder allergier, 
sovevaner eller et barn, der bare er 

uoplagt en enkelt dag. 
 
Den overskuelige børnegruppe og det 
nære miljø gør dagplejen til et oplagt 
sted til børn med specielle behov 
(f.eks. for tidligt fødte børn), men 
dagplejen har plads til alle. Dagpleje-
rens frihed til at tilrettelægge dagen 
gør dagplejen til en fleksibel pas-
ningsform, der støtter det enkelte barn 
i både leg og indlæring. 
 
Dagplejen arbejder efter læreplaner 
på linje med andre daginstitutioner. 
Læreplanerne bliver integreret med 
udgangspunkt i dagligdagen, hvor der 
sættes fokus på en række indsatsom-
råder. Det betyder f.eks. at dagplejer-
ne arbejder med sange, rim og remser 
som et værktøj til at udvikle børnenes 
sprog, og at børnenes motorik og ba-
lance styrkes i aktiv leg i f.eks. gyn-
geture, svingture, klatreture og gåture. 
 
Dagplejerne mødes ofte, så børnene 
lærer de andre dagplejere og deres 

børn at kende. Der er f.eks. legestue 
hver uge, hvor børnene bl.a. synger, 
har gymnastik, danser, leger og fester. 
Festernes omdrejningspunkt er højti-
der og traditioner, som f.eks. faste-
lavn og høstfest, hvor børnene er med 
til at forberede festerne ved at lave 
pynt, lære nye sange og snakke om 
højtiderne. 
 
Hvis du vil vide mere om dagplejen 
er der lejlighed til at få en snak med 
dagplejerne i Mårslet, og med dagple-
jens pædagogiske leder til dagplejens 
Åbent Hus-arrangement i Snegle-
huset, Testrupvej 8, d. 3. maj. 
 
Du kan også læse mere om dagplejen 
på nettet på http://www.en-god-
start.dk/ eller på Facebook via adres-
sen http:/ /www.facebook.com/
En.god.start 
 
Ditte Schjødt Svensson (mor til Ida, 
og formand for forældrerådet i 
dagplejen i Solbjerg og Mårslet). 

Vidste du at… 
- dagplejepædagogen fører tilsyn og 

yder faglig sparring til dagplejer-
ne 

- dagplejen arbejder efter pædagogi-
ske læreplaner på linje med andre 
daginstitutioner 

- dagplejen topper i Århus Kommu-
nes forældretilfredshedsundersø-
gelser år efter år 

- dagplejerne mødes ugentlig i den 
fælles legestue, hvor der bl.a. er 
gymnastik, sanglege og hvor alle 
børn og voksne kender hinanden 
godt 

- dagplejen arbejder med faste vika-
rer til børn, der skal i gæstedag-
pleje 

Her er et par friske gutter i dyb koncentration ved at udsmykke tønden til 
årets fastelavnsfest i dagplejen i Solbjerg. 

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet  
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2011 16 

 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Mårslet Fritidsklub 
Drengeovernatning 

Den 19 og 20. april havde Mårslet 
Fritids-klubben arrangeret en drenge-
overnatning. Teamet var en Casino-
aften, hvor der bl.a. blev spillet Poker, 
halv tolv og andre spændende aktivi-
teter.  
 
Der var indkvartering lørdag kl. 12, 
hvor de voksne var klar til at tage 
imod drengene og som havde forbe-
redt brunch. I løbet af eftermiddagen 
var der en masse valgfrie aktiviteter 
såsom bål, rundbold, fodbold, killer 
m.m. Det var kun fantasien der satte 
grænsen. 
 
Om aftenen havde drengene opbrugt 
deres energireserver, og her ventede 
der de sultne løver efter lidt forsinkel-
se sig en lækker og saftig madret. Da 
drengene efterhånden blev færdige 
med at spise, skulle de selvfølgelig 
lige gøre sig Casino-lækker:). De 
skulle skifte tøj, sætte hår og hente 
deres seje solbriller. Imens ryddede 
de voksne op og gjorde klar til hvad 
det hele drejede sig om. Nemlig casi-
no- aften.  
 
Dollaren($) lyste ud af øjnene som et 
symbol på, at nu var de klar og tænd-
te. De havde i ugens forløb øvet på 
deres poker-face, men da de endelig 
befandt sig i kampens hede var det 
svært for knægtende at holde følelser-
ne tilbage. Der var jo også mange 
millioner at spille om. 
 
Da tiden var gået blev dagens vinde-
re:  
1. pladsen Jonathan med 153 mill. 
2. pladsen Morten med 150 mill. 

Gad vide, hvad de skal bruge pengene 
på:)? 
 
Afslutningen på aftenen blev en DVD
-film med ikke ringere end James 
Bond i Casino-royal. Det var prikken 
over i´et på en god og hyggelig dag. 
 
Dagen efter blev der serveret morgen-
mad hvorefter drengenes forældre 
kom og hentede deres trætte drenge 
som til gengæld var velforplejet og 
rige på gode oplevelser.   

 
For at inkludere drengene, og for at 
høre, hvad de mente om overnatnin-
gen, har vi lavet et lille interview med 
tre drenge, Marius Just, Mads Gregor 
og Johs Brandt. 
 
Interviewer: Hvad synes i om over-
natningen? 
 
MG: Det var hyggeligt, og vi morede 
os gevaldigt. 
 
JB: Ja, det var en god overnatning, 
hvor vi fik noget rigtigt godt aftens-
mad, og Antons far kom med is efter 
maden. 
 
MJ: Jeg er enige med de andre to, 
men jeg føler også, at man ikke be-
fandt sig i de samme roller. 
 
Interviewer: Nå, hvordan kunne det 
være? 
 
MG: Det var nok fordi pigerne ikke 

var med. 
 
MJ: Ja, for så var der intet pigefnad-
der. 
 
Interviewer: Hvad var så det bedste 
ved overnatningen? 
 
JB: Det bedste var poker-turnering, 
fordi man bliver grebet af stemnin-
gen.  
 
MJ: Enig, og så havde MG James 
Bond med og den passede fint til ar-
rangementet.  
 
Interviewer: det lyder til i har moret 
jer, men har i på noget tidspunkt følt 
jer trætte? 
 
MJ: Jo, men så var det godt, at vi 
kunne tage i Brugsen, fordi det gav 
noget luft at komme væk fra den hek-
tiske dag. 
 
JB: Jeg blev også lidt træt om sønda-
gen da jeg kom hjem. 

Til sidst vil vi(voksne) lige pointere at 
arrangementet var en fornøjelse at 
tilrettelægge og udføre. Det at være 
med til denne begivenhed som stimu-
lere børnene på en helt anden måde, 
end den daglige tilværelse i huset har 
været spændene og fascinerende.    



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2011 17 

 

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

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Et aktivt elevråd 
Vi har også i år et aktivt elevråd, som 
fortjener stor ros for deres indsats. De 
to elever fra 9.kl., der repræsenter 
elevrådet i skolebestyrelsen, er gode 
til at fremlægge ønsker og behov på 
deres kammeraters vegne. Der er en 
lang tradition for, at skolebestyrelsen 
lytter til elevernes ønsker og i langt 
de fleste tilfælde, kan vi være imøde-
kommende. I forbindelse med færdig-
gørelsen af byggeriet skulle vi have 
fundet ud af, hvor cykelstativerne skal 
stå fremover. Elevrådet tilbød at lave 
en spørgeskemaundersøgelse blandt 
eleverne for at finde frem til behovet 
for placeringen af cykelstativerne. 
Resultatet bliver brugt som beslut-
ningsgrundlag. 
Eleverne giver også udtryk for, at de 
er glade for den nye ordning i kanti-
nen med morgenmadsprodukter kl. 
9.30 og dagens ret med salatbar i det 
store frikvarter. Desværre kan vi ikke 
undgå kø, når så mange elever skal 
betjenes indenfor en relativ kort tid. 
 
Afslutning af læsebånd 
Nu er læsebåndet, hvor alle skolens 
elever fra 0.-8.klasse har læst 20 mi-
nutter hver dag, afsluttet. Det har væ-
ret en god og lærerig oplevelse, som 
vi vil gentage næste år. Efter den en-
delige evaluering vil vi beslutte, om 

det skal være i en eller to perioder, og 
om tidspunktet evt. skal rykkes frem 
til om morgenen. Det har helt klart 
været en succes, og forhåbentlig kan 
glæden ved at læse også fortsætte i 
elevernes fritid og styrke tilgangen til 
skolearbejdet. 
 
Udveksling igennem 30 år 
I uge 19 tager 8.årgang til Winnenden 
i nærheden af Stuttgart, hvor vi for 
30. gang har udveksling med Lessing 
Gymnasium. I disse sparetider er lejr-
skolerne sparet væk på mange skoler, 
men heldigvis har vi kunnet bevare 
vores lejrskoleniveau indtil videre. 
Nedlægger vi udvekslingen i en kor-
tere periode, vil det sikkert være umu-
ligt at få den genetableret. Det er vig-
tigt at have nogle traditioner på en 
skole. Det er i høj grad kulturbæren-
de, at man, hvis man er elev på Mår-
slet Skole, i 8.klasse får man mulighe-
den for at bo 10 dage hos en tysk fa-
milie og i 9.kl. selv være vært for en 
ung tysker. Det betyder ikke kun no-
get for de faglige kundskaber i tysk 
(og engelsk), men det er i højeste grad 
en personlig udfordring, som eleverne 
vokser med. 
 
Robuste børn i Mårslet  
I Århus Kommune har man det mål, 
at 95% af en årgang 15 mdr. efter af-

slutningen af 9.klasse skal være i 
gang med en ungdomsuddannelse i 
2013. Der er stadig et stykke vej, in-
den vi er nået dertil. På et møde for 
nyligt blev jeg præsenteret for en ræk-
ke nøgletal, som viste, at vi i Mårslet 
er oppe på godt 98%. Det er ualmin-
deligt flot, og det viser, at eleverne i 
Mårslet er godt rustet til at fortsætte i 
det videre uddannelsessystem. Det er 
der mange årsager til. 
Hjemmet og forældrene er naturligvis 
et meget væsentligt element – måske 
det vigtigste, men vi har også grund 
til som skole at være stolte over, at vi 
sammen med forældrene har givet 
eleverne en ballast både fagligt og 
socialt, så de er robuste nok til ikke at 
give op, når de møder nye udfordrin-
ger uden for Mårslet. 
I klasserne har vi også børn med sær-
lige behov, som vi i et samarbejde 
med forældrene får igennem til Folke-
skolens Afgangsprøve. Udover egne 
vanskeligheder kan de også af og til 
være en udfordring for klassen som 
helhed, og derfor glæder dette fine 
resultat mig dobbelt, da det indikerer, 
at mangfoldigheden i klasserne ikke 
svækker elevernes muligheder, men 
måske snarere er med til at ruste vo-
res elever til at klare sig i det omgivne 
samfund. 



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2011 18 

 

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 
Dansefeber 
Midt i marts måned havde 4.klasserne 
et aftenarrangement med temaet dans. 
Bevæbnet med Playstation 3, Ninten-
do Wii og tilhørende lydanlæg indtog 
4.klasserne D-huset for fuld musik. 
Der blev danset i to lokaler, med dan-
seundervisning på storskærm. Der 
blev blandt andet moonwalket til hits 
fra Michael Jackson, andre spillede 
Just Dance 2. Det var en varm og sve-
dig aften for alle... 
 
Pokerturnering 
I uge 12 afholdte 4. klasserne poker-
turnering. De startede ud med indle-
dende runder med dertilhørende vari-
anter af pokerfjæs. Der var masser af 
spænding i luften i ugens løb, hvem 
havde mon det mest effektive.. Det 
blev Kristian Hulemose fra 4.A., der 
blev den stolte vinder af en ret intens 
finale om fredagen. 
 
Fri for mobberi 
I slutningen af marts måned lavede vi 
et fælles projekt for alle afdelinger i 
SFO. Temaet var ”fri for mobberi”, et 
emne flere medarbejdere har deltaget 
i kurser om. Projektet er startet op i et 
samarbejde mellem Red Barnet og 
Mary Fonden. Det er bygget op om-
kring en kuffert, der indeholder for-
skellige værktøjer til indarbejdelse af 
en god, mobbefri kultur. Der blev 
blandt andet lavet massageseancer, ud 
fra princippet om, at man ikke mob-
ber en, man rører ved. Et par af afde-
lingerne arbejdede med temakort, 
hvor børnene skulle snakke ud fra 
billeder af sociale kontekster. De fle-
ste af os sluttede ugen af med en for-
ældrekaffe, hvor forældrene talte om 
emnet ud fra dilemmakort fra førom-
talte kuffert.  
Det var en meget spændende uge og 
flere lærere udviste interesse for det 
på KU, så vi håber, det på sigt kan 
udvikle sig til et fælles indskolings-
projekt. 
 

Høvdingebold 
I den første uge af april lavede 3. og 
4.klasserne en fælles høvdingebold-
turnering. 13 hold deltog i turnerin-
gen, og der blev kæmpet på livet løs. 
Hvert hold havde lavet et våbenskjold 
og et motto omkring deres individuel-
le styrker. Derudover var der heppe-
kor på til hvert hold, med hver deres 
fantastiske kampråb. Fredag var der 
gang i den i finalen, med masser af 
tilskuere og ekstra høje råb fra side-
linjen. Kampen blev vundet af Danish 
Allstars, en meget stolt gruppe fra 4. 
klasse. 
 
Overnatning 
Fredag d. 1. april drog 3.klasserne på 
overnatning og vendte først næserne 

hjemad søndag. De tog til Kompedal, 
en offentlig lejrskoleinstitution, der 
ligger i et skønt naturområde. De hav-
de en helt fantastisk weekend, hvor 
børnene legede på livet løs. Det var 
rigtig dejligt vejr den weekend, så der 
var oven i købet flere forbrændte næ-
ser.. Børnene var gode til at udforske 
området og skabe lege i både træer og 
krat. De nød godt af, at de var der 
hele weekenden, da der jo så var mas-
ser af tid til leg. Efterfølgende blev 
der snakket meget om, hvor fantastisk 
turen havde været, så vi 1.klasser glæ-
der os meget til vores overnatning dér 
fredag d. 13.maj..  
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Foredragsholderen Søren Lynge be-
søgte d. 10 marts Mårslet Skole. Ingen 
havde skyhøje forventninger til hans 
foredrag, men alle virkede positivt 
overraskede efterfølgende. Jeg mig 
selv forholdt mig kritisk. 
Jeg gætter på, at ikke alle har hørt om 
Søren Lynge, så lad mig fortælle lidt 
om, hvordan hans foredrag foregår og 
forholder sig. ”Teenagere er meget 
selvkritiske og har alt for ofte negati-
ve tanker om sig selv!” Det var bl.a. 
hvad Søren Lynge kunne fortælle os 
ottende klasser. Og straks tænker I 
nok, at det lyder som noget af et tungt 
emne og jeg kan sige jer, at vi skulle 
høre om det i to timer. Men alligevel 
formåede Søren Lynge at gøre emnet 
sjovt. Foredraget var ikke lutter lagka-
ge og en dans på roser, men alligevel 
havde Søren Lynge en vis humor, som 
fik os alle til at grine engang imellem. 
Efter foredraget strømmede folk til for 

at købe Søren Lynges bøger, som bl.a. 
handler om, hvordan man kan forbed-
re sit selvværd. Jeg fornemmede, at 
folk kunne forholde sig til mange af 
de ting Søren Lynge sagde. Jeg tror, at 
mange efterfølgende valgte at købe 
bogen for at tage kontrol over sit liv 
og sine tanker. Jeg har ikke selv købt 
nogle af bøgerne endnu, men det kun-
ne da godt være, at jeg lige burde tage 
et smut forbi Bog & Idé. Jeg tror nem-
lig på, at den lille guide/bog kan gøre 
en stor forskel i ens liv, det er i hvert 
fald, hvad jeg har hørt. 
Så alt i alt var foredraget godt og læ-
rerigt. Og jeg håber, at de kommende 
ottende klasser får den mulighed at 
høre et foredrag med Søren Lynge, og 
at de vil få lige så meget ud af det, 
som vi gjorde. 
 

Af Cecilie, 8.B. 

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 
 

Foredrag for 8. klasse med Søren Lynge 
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 Mårslet Egnsarkivs hjemmeside er et besøg værd.  Klik ind på http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening afholdt generalforsamling i 
Sognehuset den 29. marts 2011. 
Formanden Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen bød velkommen til om-
kring 50 medlemmer og kom i sin 
beretning ind på de talrige aktiviteter, 
der var blevet afviklet i årets løb med 
byvandringer, foredrag, opsætning af 
informationsstandere mm. 
Herefter aflagde kassereren Ingerlise 
Wendland regnskabet, der udviser et 
overskud på 6.342 kr. 

Der var indkommet 2 forslag: 
a) En opstramning af teksten i ved-
tægterne, der blev enstemmigt vedta-
get.  
b) En ændring i foreningens navn fra 
det nu anvendte ”å” til ”aa” ud fra 
den betragtning, at det var Mårslet 
Sogneråd, der i sin tid havde vedta-
get, at Mårslet skulle staves 
”Maarslet”. Forslaget blev sendt til 
afstemning, og en omtælling måtte 
til, da synspunkterne pro et contra 
balancerede. Omtællingen viste der-

på 16 stemmer for og 17 imod.  
Valg af bestyrelse:  
a) Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, 
Anders Errboe, Carl Gerhard Crone 
og Jørgen Lauritsen, der alle var på 
valg, blev genvalgt. 
 b) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
Susanne Lauritsen og Leif Andersen 
blev valgt.  
c) Valg af revisorer. Hugo Kristen-
sen og Tage Andersen blev genvalgt.  
d) Valg af 1 revisorsuppleant. Gen-
valg af Kirsten Larsen. 
Kontingentet for det kommende år 
blev uændret kr. 50,- for enlige og kr. 
80,- for familier. 
Under eventuelt blev Ingerlise 
Wendland, der har 25 års jubilæum 
som bestyrelsesmedlem og kasserer, 
udnævnt til æresmedlem og fik over-
rakt et ”kulinarisk gavekort” samt et 
diplom. 
Dermed sluttede generalforsamlin-
gen, og Hugo Kristensen takkede 
som dirigent for god ro og orden. 
Efter kaffepausen, gav tømrermester 
Arne Andersen og Jørgen Kraglund 
et interessant billedforedrag om træ-
konstruktionerne i Mårslet Kirke. 

* 
Husk: Egnsarkivet holder åbent ons-
dag d. 11. og onsdag d. 25. maj fra 
kl. 16:00 til 17:30. 

Generalforsamlingen: Nej til ”aa” 

Jørgen Kraglund og Arne Andersen i samtale om renoveringen af Mårslet 
Kirke i 1974. Billedet på skærmen viser  Arne Andersen og Erling Morten-
sen på toppen af kirketårnet under fastgøring af vindfløjen 

Ingerlise Wend- 
land. 25 år som 
kasserer. 

Arne Andersen viser her princip-
pet med de bæverhaletagsten, der 
udgør taget på Mårslet Kirke Foto: Jørgen Lauritsen 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - maj 2011 

 

Er tiden efter påske ikke sådan en lidt 
dagen- derpå-agtig tid? Vi lod os rive 
med af den gode og glade stemning 
og sang frejdigt med på ”Halleluja”. 
Men nu har jublen lagt sig, og vi er 
ankommet til hverdagen igen. Man 
kan føle sig lidt tørlagt og åndsfor-
ladt. Pinseånden er jo heller ikke 
kommet endnu. Tvivlen trænger sig 
på igen i denne mellemtid mellem 
påske og pinse. Men sådan er livet jo 
også – fuld af tro og tvivl, en række af 
mellemtider. Vi lever i overgange. Vi 
er på vej, i bevægelse. Derfor er der 
altid noget uafklaret, noget uforløst, 
noget længselsfuldt og umætteligt ved 
vores liv. Sådan er det også med tro-
en, den er aldrig 100%, den er hele 
tiden under opbygning. 
 
Tro og tvivl 
Tro og tvivl hører sammen. Det er et 
vilkår for os mennesker. Vi kan mo-
mentvis synes, at vi virkelig kan se, 
forstå og tro, men i det næste øjeblik 
bliver vi igen blinde og usikre. Vi er 
jo ligesom disciplen, Thomas, som 
ofte kaldes ’den vantro Thomas’. Da 
de andre disciple fortalte, at de havde 
set den opstandne, kunne han ikke tro 
det. Han ville selv se. Han ville have 
syn for sagn.  Det ville vi andre rig-
tignok også gerne. Men vi får det ik-
ke. Vi får sagn for syn, vi får en for-
tælling, som så måske kan åbne vore 
øjne. 
 
Nadveren 
Det tætteste vi kommer på Jesus Kri-
stus, den opstandne, er ved nadveren, 

hvor vi får brød og vin, som symboler 
på Jesu legeme og blod. Præsten re-
præsenterer i nadverritualet den op-
standne. Han er ’til stede midt iblandt 
os med al sin kærligheds rigdom’ som 
det hedder. I ritualet møder vi den 
opstandne midt i tiden, 2011, og i 
rummet, kirken. Styrket i troen og 
med fred i hjertet kan vi forlade nad-
verbordet og senere kirken. Men tviv-
len kommer igen. 
 
Tvivlen er god 
Når vi tvivler, er det, fordi vi tænker 
os om, og lader fornuften spille med. 
Det er godt!  Det er vigtigt, at vi ikke 
forenkler den kristne tro, men lader 
spørgsmålene blive stillet, og kom-
pleksiteten få plads. Så vi kan altså 
ikke sige klart ”Ja” eller ”Nej”. 
 
En bekendt blev som ung interviewet 
af DR på Strøget og blev høj ved tan-
ken om at komme i fjernsynet. Hvad 
sagen drejede sig om, er underordnet. 
Men han husker stadig, at han blev 
klippet fra, fordi han ikke kunne svare 
kategorisk ”Nej” eller ”Ja” på spørgs-
målet. Han græmmer sig fortsat ved 
tanken, for han syntes det var uretfær-
digt. Han havde nemlig tænkt meget 
over det komplekse spørgsmål, og 
mente, at de, der kom med i udsendel-
sen, var dem, der kunne svare enty-
digt, fordi de uselvstændigt havde 
overtaget andres holdning. Han selv, 
som havde kæmpet med spørgsmålet, 
blev klippet fra. Historien kalder nok 
på et overbærende smil eller to; men 
der er også alvor i den. 
 
På samme måde irriteres vi hvert år 
over de nævenyttige journalisters 
trosforhør af udvalgte konfirmander i 
avisen. ”Tro du på Gud?” spørger de. 
Hvad skal en usikker konfirmand så 
svare? Det sikreste er da sådan i al 
offentlighed at svare ”Nej, men jeg 
glæder mig til gaverne!”  En del jour-

nalister har en meget snæver og efter 
vores mening helt fejlagtig opfattelse 
af, hvad det vil sige at tro.  De fore-
stiller sig, at tro er en varig, stabil, 
totalt afklaret tilstand, der får konse-
kvenser for den daglige livsførelse i 
form af fast bønspraksis og ugentlig 
kirkegang.   
En sådan forståelse af tro er både en 
forenkling af troens væsen og en total 
mangel på indsigt i, hvad det vil sige 
at være menneske. 
 
Kirken er til for tvivlerne 
Mange danskere forstår det desværre 
sådan, at kirkens gudstjeneste er for 
de kategoriske jasigere, der møder op 
for at bevidne deres skråsikre tro, og 
at de fraværende er de kategoriske 
nejsigere. Men det er helt forkert. De, 
der kommer, kan være usikre. Og den 
del af kirkens medlemmer, der holder 
sig væk, kan føle sig uafklarede, 
tvivlrådige, og føle det uværdigt at 
dukke op med tvivl i sindet, fordi de 
faktisk tager sagen alvorligt. De tæn-
ker, at de egentlig ikke har ret til at 
være her, end ikke på bagerste bænk 
og slet ikke ved nadverbordet. Men 
de tager helt fejl. Det er en begræde-
lig misforståelse, som hermed være 
forsøgt udryddet.  For i gudstjene-
stens rum er vi alle uværdige. Vi 
kommer jo alle til gudstjeneste for at 
modtage, for at genvinde og for at 
styrke troen. Vi holder gudstjeneste 
igen og igen, fordi troen er en begi-
venhed, der finder sted i mødet med 
den opstandne.  
Tilsigelsen af syndernes forladelse er 
beroligende forsoningsord, der giver 
os mod på at tro, at Gud selv giver os 
lov til at være her. Han tilkender os 
retten til at være til med vor tro og 
vor tvivl. 
 

Ole og Hanne Davidsen 

Efter påske….. 
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 KIRKETIDER 
 
 

MAJ 2011 
 

 
 
SØNDAG d. 1. maj kl. 10.00 
1.s.e. påske 
Joh. 20,19-31 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 8. maj kl. 10.00 
2.s.e. påske 
Joh.10,11-16 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 15. maj kl. 10.00 
KONFIRMATION 
3.s.e. påske 
Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 20. maj  
kl. 9.00 og 11.00 
Bededag 
KONFIRMATION 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 22. maj kl. 10.00 
4.s.e. påske 
KONFIRMATION 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 29. maj kl. 10.00 
5. søndag efter påske 
Joh 16,23b-28 
Mette Maria Kristensen 
 
 

JUNI 
 
TORSDAG d. 2. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 5. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 12. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 19. juni kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 26. juni kl. 11.30 
Jette Rosenberg Christiansen 

KONFIRMATION 2011 
I MÅRSLET KIRKE 

KONFIRMANDNAVNE 
 7A 

Søndag, den 15.05.2011 
Kl. 10.00 
ved Hanne Davidsen 

7B 
Bededag  fredag den 
20.05.2011 kl. 9.00 
ved Mette Maria Kristen-
sen 

Anne Amalie Mortensen 
Christine Wibe Gynther-Sørensen 
(7D) 
Emilie Urbak Jørgensen 
Frederik Møller Nielsen 
Henrik Brandt Lundblad 
Jacob Daugaard Kristensen 
Jeppe Rasmussen 
Josefine Hove Jensen 
Julie Dybkjær Salomonsen 
Katrine Rytter Hansen 
Kirsten Ginnerup Pedersen (7C) 
Klavs Emil Nørup Andersen 
Mads-Emil Bendix Blaabjerg 
Mathias Kløverpris 
Mathilde Nielsen 
Michaela Spange Pedersen 
Morten Clausen 
Patrick Bøttern Maron 
Sanne Hedegaard Skovby 
Sidsel Søndergaard Lauridsen 
Stine Ryom Fisker 
  
  

André Christopher Fitje 
Andreas Nørgård Pedersen 
Anne Sofie Bonde Vinther-Jensen 
Clara Fogsgaard 
Emma Nørgård Kristoffersen 
Ida Toft Falkenstrøm 
Jakob Thirup Fahl 
Jonas Lønskov 
Jonathan Kaae Simonsen 
Kasper Skov Skjødt 
Lasse Grøn Jensen 
Lasse Juul Villsen 
Lau Lynge Stubsgaard 
Laura Dammand Pedersen 
Malthe Odgaard Nielsen 
Mathilde Munch Baungaard 
Mikkel Skadhede 
Rebekka Brødsgaard Knudsen 
Sara Malling Tornslev 
Simon Christian Pedersen 

 

Dresden-Wittenberg turen 

 
En gruppe på 28 glade mennesker 
tager afsted til Dresden-Wittenberg 
onsdag d. 25. maj - søndag 29. d. maj 
med Jørgen Granum-Jensen som 
guide. Desværre har vi fået et ar af-
bud, så derfor:  
 

ER DU FRISK TIL AT TAGE EN 
RASK OG SPONTAN BESLUT-
NING  
–  SÅ HOP PÅ BUSSEN!! 
 
Det koster 3420 pr. person i dobbelt-
værelse. Ring til sognepræst Hanne 
Davidsen, 86290234 eller mail 
hda@km.dk. 
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KILDEVANG 
Onsdag d. 4. maj kl. 14:30  

 
Gudstjeneste på Kildevang. 
Der er gudstjeneste på Kildevang 
onsdag den 4. maj. Vi begynder med 
en kop kaffe kl. 14.00, hvorefter der 
kl. ca. 14.30 er gudstjeneste med al-
tergang.  
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 kaffe, the og rundstykker. 
Caféen byder også på en hyggelig 
snak i et uforpligtende samvær med 
andre fra Mårslet, - og så er det tilmed 
helt gratis. 

KIRKEN ER ÅBEN 
Mårslet Kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 17.00. 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det smuk-
ke 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. 18. maj 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 Mårslet Kirkes hjem-
meside: 
 

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

 KONFIRMATION 2011 
I MÅRSLET KIRKE 

KONFIRMANDNAVNE 
7D 
Bededag  fredag den 
20.05.2011 kl. 11.00 
ved Mette Maria Kristen-
sen 

7C 
Søndag, den 22.05.2011 
Kl. 10.00 
ved Hanne Davidsen 

Albert Engedal Bjerre 
Anna Rosendal Palmgren Jensen 
Anne Kathrine Bork 
Asbjørn Juul Petersen 
Charlotte Prip 
Christine Wibe Gynther-Sørensen 
konfirmeres med A-klassen den 
15.05.11 kl. 10.00 
Christopher Lange 
Frida Gravgaard Schulz 
Jarl Koch Jensen 
Jonathan Majlund Søderberg 
Katharina Faarup Rasmussen 
Mathias Juhler Andersen 
Mathilde Mølgaard Laursen 
Nicklas Høeg Bugtrup 
Nico Sandager Hjermind 
Niels Frederik Schmidt 
Simon Fendinge Olsen 
Sofie Amalie Jepsen 
Victor Brendstrup Svenningsen 
Victoria Elisabeth Vallentin 

Andrea Rix Frichot 
Annika Liv Villumsen Krog 
Casper Janerka Ingeberg 
Cecilie Hoberg Jensen 
Ebbe Poulsen 
Julie Heltborg Jacobsen 
Kirsten Ginnerup Pedersen konfir-
meres med A-kassen den 15.05.11 
kl. 10.00 
Laura Cordes 
Lærke Kirstine Damsgaard Holm 
Magnus Bak Nielsen 
Magnus Graabæk 
Maria Buus-Andersen 
Michelle Fiilskou Lundgren 
Morten Leth 
Oliver Faddy 
Philip Serup Thomsen 
Sille Karstoft Møller 
  

 

Frivillige ledere af sorg- og 
livsmodsgruppe søges 
 
Er du interesseret i at lede en sorg- 
og livsmodsgruppe for voksne, der 
har mistet en af deres kære, så er mu-
ligheden der nu.  
Mårslet Menighedsråd er tilknyttet 
Folkekirkesamvirket i Århus, der vil 
hjælpe os med at starte en gruppe og 
uddanne ledere, der kan stå for sam-
været i gruppen. Du vil få et kursus, 
ligesom du også løbende vil blive 
tilbudt supervision samt tema – og 
inspirationsdage. Selve arbejdet med 
sorggruppen sker på frivillig og uløn-
net basis. Sognepræst Hanne David-
sen er din sparringspartner i forløbet. 

Så har du lyst til at forøge dine kom-
petencer og samtidig være med til at 
gøre en forskel i dit nærmiljø, så ring 
til Hanne Davidsen (86290234) og få 
flere informationer. 
 
 
Folkekirkesamvirket i Århus 
Klostergade 37 
8000 Århus C. 
24 81 58 17 
 
 
 
 
www.folkekirkesamvirket.dk 

 
Kilde folkekirkesamvirket Århus 
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Igennem nogle år har Sognehuset 
ydet rammer for og nydt godt af di-
verse kunstudstillinger. 
 
Dels får Sognehusets gæster og bru-
gere noget forskelligt at se på, og dels 
gives der et tilbud til – fortrinsvis – 
lokale kunstnere om mulighed for at 
præsentere deres kunst for en lidt 
større kreds. 
 
Typisk er udstillingsperioden 2 måne-
der, og i 2011 er perioderne maj/juni 
og august/september endnu ledige. 
 
Er du interesseret i at udstille i Sog-
nehuset, så kontakt kirketjener Lis 
Nissen på telefon 86298190 i tids-
rummet kl. 08.00 – 08.30 eller sogne-
husudvalgets formand Knud Lun-
derskov på telefon 86290629 / 
40110175. 

Udstillinger i Sognehuset 

Kirsten Schmidt 

Børge Fasterholt 

Bente Sørensen 

Dorte   Højmark 

Fotos: Jørgen Lauritsen 
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 En aften med Møllehave  

Johannes Møllehave har skrevet en 
dejlig og munter bog:  

En himmerlandsk mundfuld. Lystlæs-
ning af Johannes V. Jensens 
”Himmerlandshistorier”, 2010, Saxo.  

Tirsdag den 17. maj kl. 19.30 gæster 
han Mårslet for at fortælle om bogen.  

Foredraget holdes i Mårslet sognehus. 
Med sig har han sin niece, Marianne 
Volf Andersen, der før har været i 
Mårslet for at fortælle om sin bog om 

Møllehave, Bag om ordene; men den-
ne gang er det primært Møllehave 
selv, der får ordet.  

Aftenen byder desuden på sange af 
Johannes V. Jensen ved kirkesanger 
Lisbeth Frandsen og organist Pia La-
bohn. 

Der vil være mulighed for at købe 
bogen til forlagspris. 

Vi ser frem til en tankevækkende og 
fornøjelig aften. 
Der er gratis adgang. 

Husker I Tordenkalven, Syvsoveren,  
Snøvl-Peter & co? 

Johannes Møllehave 

Minikonfirmander  
Forår 2011 

Foto   Jørgen Lauritsen 

Minikonfirmanderne er elever fra 3.c, 
3.d og 3.e, der hver uge er kommet til 
undervisning i sognehuset en gang 
om ugen fra januar og frem til påske.  

I denne periode har de sunget, hørt 
Bibelfortællinger, lavet kreative ting 
og deltaget i familiegudstjenester. 
Derudover har minikonfirmanderne 

været skuespillere i det store påske-
spil, som er blevet opført for skolens 
yngste elever. 

Mette Bugge 
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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 
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  
 
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, 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 (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. 

Kirkesiderne for maj 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 

INDREMISSION 

Maj 2011 

Onsdag den 4. maj kl. 19:30 

Møde i Mårslet Sognehus med Su-
sanne og Just Lauridsen, Brødreme-
nighedens Danske Mission. 

Susanne og Just Lauridsen har siden 
2008, været missionærer i og ud fra 
byen Kigoma i det vestlige Tanzania 
ved Tanganyikasøen. Parret arbejder 
som evangelistmissionærer med for-
kyndelse, søndagsskole og ud-
dannelse af ledere til søndagsskolen. 
TEE – treårigt kristendomskursus for 
nye kristne er også en del af arbejdet. 

Familien lever med tre mindre børn 
midt i en på mange måder primitiv 
verden og tilværelse med alt, hvad 
det indebærer. 

Sognehuset, Obstrupvej 4 A 
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TMG - Nyt 

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 
Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen 20 32 12 28 steen@steenbhansen.dk 
Basketball Rikke Lysholm 86 13 53 78 rikke.lysholm@mail.dk 
Cykelmotion  Stefan Brenstrup 22 83 20 24 formand@maarslet.com 
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  Knud Rasmussen 86 29 31 13  knud.else@live.dk 
Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22  hb@melindascandinavia.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@gmail.com 

ENGAGEMENT, LYST OG TID EFTERLYSES 

Gymnastik 

Gymnastik bestyrelsen har allerede længe været i gang med at sikre gymnastik til flest mulig også i sæson 11/12.  Vi 
leder med lys og lygte, men har brug for DIN hjælp. 
 
Helt konkret søger vi voksne personer med lyst, engagement og tid til følgende hold: 
 

• 0.– 1. klasse mix hold 
• Drengefræs 2.– 4. klasse 
• Pige rytme og spring 2.-4- klasse 
• Pige rytme og dans 4.-7. klasse 
• ”Springfiduserne” – mix 4.-6. klasse 
• ”Springfjedrene” – mix 7.-9. klasse  

 
TMG gymnastik tilbyder DGI´s gymnastik uddannelse, inspirationskurser, hjælpetrænere og god opbakning fra bestyrel-
sen. Du skal ikke nødvendigvis have ”gymnastik baggrund”.                          Tør du selv?    Skal du have naboen med, 
eller er I flere fra vejen, der går sammen og sikrer god gymnastik til Mårslets børn?Ring eller skriv og lad os snakke om 
alle mulighederne.                                

Kontakt : 

Britt:  50 987 996 
britt@tmggymnastik.com 
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Motion 

Kvalitet og hygge i motionscentret 
Mødre på barsel gør det. En række af 
byens seniorer gør det. Fodboldteen-
agerne gør det og et par hundrede af 
byens voksne gør det: Træner i byens 
motionscenter. 
 
Flere og flere kommer til som med-
lemmer. Per 10. april har 239 betalt 
kontingent som medlemmer af TMG 
motion, der står for Mårslet Motions-
center. 
 

Selv ikke forårets lokkende udeliv 
kan holde dem væk.  Der svedes bravt 
på indoor cykling cyklerne og trænes 
igennem i maskinrummet, hvor folk 

pludselig er i gang side om side med 
nogle, de genkender fra Brugsens kas-
sekø eller de ser naboer i nye roller og 
påklædning. 
 
Og så var der den dag, da jeg selv 
oplevede at springe næsten 20 år til-
bage i tiden. Sanne spurgte, om jeg 
ikke havde boet på Oluf Rudes Vej i 
Højbjerg… og jo, det havde fruen og 
jeg dengang vi lige havde fået vores 
ældste søn.  
 
Hun havde også boet på vejen med 
sin familie, men boede nu i Mårslet. 
Dét er da renskuret hygge og en for-
nøjelse, sådan at møde folk man 
kendte for mange år siden, bare fordi 
man begynder at komme i det nye 
motionscenter… 
 
Fleksibelt og effektivt 
 
Og så er der selve grunden til, at så 
mange har fået lyst til at blive med-
lemmer af TMG motion. Lad Stefan 
Brendstrup fra Ovesdal fortælle sin 
udgave: 
 
”Jeg går der af to grunde: Det er eks-
tremt fleksibel træning, jeg kan lave, 
når det passer mig. Og så er det en 
vanvittigt effektiv træning på kort 
tid”. 
 
Han mener også, at det understøtter 
anden idræt fordi man træner de mave
- og rygmuskler, man ellers ikke lige 
får trænet. 

 
”Jeg overvejede nok som så mange 
andre, om det var værd at tegne et 
halvt eller helt års medlemskab så tæt 
på foråret, når jeg hellere vil cykle 
eller løbe. Men jeg ved også med mig 
selv, at det kan knibe at få det gjort 
nok”, fortæller han.  
 
”Plus at det er super, at der er instruk-
tører til at vejlede mig med god og 
kvalificeret gennemgang af maskiner 
og råd til øvelser”, understreger han. 
 
Vil flere have den oplevelse og træne 
ml. 6-23 hver dage ugen rundt, kan 
man blot e-maile mig og få tilsendt en 
tilmeldingsblanket. 
 

Steen Bille, TMG motion,  
bille1113@hotmail.com og blog:  

http://tmg-fitness.blogspot.com/ 

Der svedes bravt og grines meget i moti-
onscentret , når pedalerne piskes rundt 
på indoor cyklerne til det, de fleste ken-
der som spinning (Foto: Steen Bille) 

Mads Kring introduceres til træningsma-
skinerne af instruktør Steffen Rasmussen 
(Foto: Steen Bille) 
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Håndbold 

TMG Håndbold sæson 2010/11 
Årets Børnehåndboldklub var tæt 
på at lukke. 
 
TMG Håndbold er blevet kåret som 
Årets Børnehåndboldklub af kreds 5. 
Det var knald eller fald, da TMG 
Håndbold den 28. februar indkaldte 
til generalforsamling. Kun en enkelt 
mand var tilbage i bestyrelsen, og 
hvis der ikke blev fundet yderligere 
en håndfuld frivillige, var planen at 
lukke håndboldafdelingen med øje-
blikkelig virkning i en af landets æld-
ste idrætsforeninger. Men sådan gik 
det heldigvis ikke. Seks frivillige 
meldte sig, så bestyrelsen består nu af 

syv medlemmer, som er klar til at 
smøge ærmerne op. 
Første sejr på vejen udspillede sig 
søndag 20. marts i hallen i Mårslet, 
hvor en stor del af foreningens 163 
børnehåndboldspillere var med til at 
fejre triumfen som Årets Børnehånd-
klub. De var alle klædt i en sort 
sweatshirt med teksten: ”Årets Bør-
nehåndboldklub 2011”, og de var 
synligt stolte af, at TV2 Østjylland 
havde fundet vej til begivenheden. 
 
Vi er meget glade for at blive udråbt 
til Årets Børnehåndboldklub, og det 
giver os en tro på, at vi er på rette vej 
og nok skal klare skærene i en tid, 
hvor der er rift om de frivillige, og 
hvor de unge har et hav af valgmulig-

heder, når det gælder idræt. Med 46 
medlemmer i børnegruppen U6 til U8 
har vi rigtig godt fat i det, vi kan kal-
de Mårslets fremtid, siger den ny-
valgte formand Ole Gade. 
Han fremhæver også, at TMG gør 
meget for fællesskabet og for, at bør-
nene skal have gode oplevelser. De 
ældste ungdomsspiller skal den kom-
mende weekend tilbringe en hel 
weekend i Gråsten til et stort stævne, 
der også levner plads til sociale ind-
slag ( jf. andetsteds i bladet). For de 
yngstes vedkommende venter et 
stævne i Odder i starten af april. Og 
børnene vil selvfølgelig bære de sorte 

sweatshirts, så alle kan se, at TMG er 
blevet Årets Børnehåndboldklub 
2011. 

En flok forventningsfulde børn lytter til Ingelise Knudsen tale. 

Ingelise Knudsen fra kreds 5 og Ole           
Gade fra TMG. 

Glade TMG drenge med sponsor kage fra Makaros i Mårslet.. 
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TMG Håndbold sæson 2010/11 
Håndbold og hygge langt hjemme-
fra  -  Gråsten  marts 2011 
 
125 børn og voksne fra TMG hånd-
bold satte i fredags kursen sydpå. Der 
var nemlig håndbold på programmet 
det meste af weekenden, da ti ung-
domshold fra Mårslet deltog i Egene 
Cup i Gråsten. 
 
”U 14 stil jer hen bagved bus skuret. 
U10 ned i den anden ene”. Marie Juul 
står på parkeringspladsen foran Mår-
slet Hallen og dirigerer. Klokken er ti 
minutter i afgang.  
 
Selvom hun to gange om ugen holder 
styr på nogle U 10 drenge, så er om-
kring 100 børn med bagage, trænere, 
hjælpetrænere og vinkende forældre 
en tjans, der kræver en vis portion 
tålmodighed. 
 
TMG håndbold har i år tilmeldt ti 
ungdomshold til stævnet i Gråsten. 
Faktisk er de den håndboldklub, der 
har flest hold med. Og det er helt spe-
cielt at komme så mange samlet til 
stævne. 
 
”Der er et helt fantastisk sammen-
hold, når vi er af sted. Jeg synes, vi er 
som en stor familie. De store tager sig 
af de små, og vi kan virkelig mærke, 
at spillerne er stolte af, at de kommer 
fra Mårslet”, fortæller Marie Juul. 
 
Kulissen er som til landskamp 
Og at dømme efter resultaterne er der 
også noget at være stolt af. De fire år, 
klubben har deltaget, har de altid haft 
hold med i finalestævnet.  
 
”Når man er færdig med at spille sine 
kampe, tager man til finalestævnet. 
Kulissen er helt landskampagtig, og 
så sidder vi op hepper på vores spille-
re. Og det er stort, både for dem, der 
spiller og dem, som hepper”, siger 
Marie Juul. 
 
To af dem, der håber at komme til at 
spille til søndagens finalestævne, er 
Katrine Agger og Sara Munk. Begge 
piger spiller U10. 

”Jeg tror vi kommer til finalen, eller 
jeg tror i hvert fald, at vi vinder nogle 
kampe”, siger Katrine Agger, som er 
med for andet år i streg. 

 
Hygge og diskotek hitter også 
For pigerne handler weekenden også 
om andet end håndbold. 
 
”Vi har det sjovt, vi spiller spil og 
snakker. Og så hepper vi, når de an-
dre spiller. Jeg synes, det er hyggeligt 
at være af sted”, fortæller Sara Munk. 
Lørdag aften er der diskotek for spil-
lerne, mens trænerne bliver inviteret 
på rødvin og hygge af værtsklubben. 
 
”Det plejer at være en dejlig aften, 
hvor vi rigtigt hygger os med træner-
ne fra de andre klubber. Generelt er 
stævnet en fantastisk afslutning på 
sæsonen”, fortæller Marie Juul.  

Alle børn i busserne. 
 
Efterhånden har klokken også nærmet 
sig afgang. Parkeringspladsen er 
fyldt. To turistbusser er netop trillet 
ind. Og forældrene finder deres poder 
til et farvelkys. Nu begynder logistik-
ken for alvor. Bagage, børn, bolde og 
bradepander med kage skal på plads. 
 
”Vi skal nok komme af sted alle sam-
men”. Marie Juul smiler og får styr på 
sine drenge.  
 

 
Kort tid efter kører busserne fra par-
keringspladsen. Børnene kan nu glæ-
de sig til en weekend med masser af 
håndbold, hygge og heppekor. 
 
 
 

    Sara og Katrine på vej til Gråsten. 

    Den samlede træner gruppe  i Gråsten. 

  U10 drenge klar til afgang 
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Hvert år plejer der at være TMG’ere i 
finalen, og heller ikke denne tradition 
blev brudt, fortæller træneransvarlig 
Christina Junge. 
Syv af de 10 hold strøg nemlig i fina-
len, og de tre af dem nåede helt til 
tops. 
 
U 12 drenge, U 14 drenge og U 12 
piger var modstanderne overlegne og 
tog hjem mod Århus som vindere. 
 
Og det var tæt på, at et fjerde hold 
skulle sejre i finalen. Klubbens U 10 
piger spillede nemlig om førsteplad-
sen mod Stjær BK, men selv om der 
var landsholdsstemning på tilskuer-
rækkerne fra heppende TMG’ere, tog 
Stjær desværre sejren. 
 
Vores U 14 Drenge forsøgte virkelig 
at få en god stemning i hallen, og det 
lykkedes. Alle trænere, forældre og 
spillere heppede ivrigt på vores U 10 
piger. Weekenden bød på masse af 
god håndbold og masse af socialt 
samvær en enkelt pigespiller kom dog 
til skade, men trods tilbud om at blive 
kørt hjem til Mårslet blev dette pænt 
men bestemt afslået. 

 
Søndag aften ankom nogle meget 
trætte spillere og trænere til Mårslet 
og kan se tilbage på, et fantastisk 
stævne med mange gode oplevelser. 
 
 

TMG Håndbold sæson 2010/11 

Liv i kørestol :-(  men i godt humør. 

En gruppe u14 drenge hepper på andet TMG hold i Gråsten 

    U14 piger i kamp 
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U12 drenge – SUPER GOD SÆ-
SON  
 
Vi startede sæsonen med at være 20-
22 spillere, og de har været gode til at 
komme til træning gennem hele sæso-
nen. Drengene har haft stor lyst til at 
spille håndbold og de har gået til den, 
og lært meget håndbold og det er lige 
fra første træningsaften. 

Ved turneringsstart havde vi 2 hold 
med i turneringen. 1. holdet spillede 
rigtig mange tætte kampe inden jul og 
fik en fin placering, hvilket gjorde at 
vi efter jul kom i række B og hvor vi 
sluttede som nr. 3. 2. holdet klarede 
sig også fint inden jul, men efter jul 
kom vi i C-rækken og hvor de havde 
det rigtig svært og blev nr. 6. – blandt 
andet forbi at holdets dispensations-
spiller rykkede op på U14 holdet. 
 

I denne sæson har vi set drengene 
udviklet sig meget – de har knoklet 
med masser af boldøvelser, skudtræ-
ning og resultatet af det, har vi kunnet 
se i vores kampe hen igennem sæso-
nen, hvor vi nu spiller hurtigt og godt 
håndbold og samtidigt forstå at bruge 
noget taktik for at vinde kampene – 
SUPER drenge. 
 

I juleferien tog vi til stævne i Skov-
bakken. Fint lille stævne hvor vi vist 
alle havde godt af at komme ud og få 
lidt motion oven på alt julemaden.. 
 
Som slut på sæsonen var vi til hånd-
boldstævne i Gråsten. Her vandt 1. 
holdet stævnet og fik dermed guld. 
Desværre tabte 2. holdet i semifinalen 
efter nogle gode kampe. 2 FLOTTE 
præstationer. 
 

Men uanset placering, vundne kampe 
så havde vi en rigtig god tur med højt 
humør, masser af håndbold og en op-
levelse rigere. 
 
Alt i alt en god sæson med mange 
gode kampe, spænding og en stor ud-
vikling på håndboldsiden. 
Som afslutning var alle med til indløb 
i ligakampen mellem Århus GF og 
Kolding i Arenaen. 
 
Til sidst stor ros til de 2 unge fyre 
Steffen og Phillip – som desværre 
stopper – der igennem sæsonen har 
udvist engagement både under trænin-
gen og til kampe. 
 
Der skal også lyde en tak til forældre-
ne for deres opbakning, kager, kørsel, 
vask mv. 
 
SUPER at være sammen med jer 
drenge og en kæmpe tak for en god 
og spændene sæson. 
    

Hilsen 
Steffen, Phillip,  

Anders og Flemming 
 
P.s. Fotografen udeblev desværre, da 
hold 2 skulle fotograferes :-(  

TMG Håndbold sæson 2010/11 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
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U14  -  drenge. 
 
U14D har haft en begivenhedsrig og 
spændende sæson. Drengene har væ-
ret gode til at møde op og været enga-
gerede.  
 
Vi startede med 10-12 spillere og var 
meldt til i B-rækken. Vi startede 
svagt, men slog til, da vi fik en fast 
målmand og sluttede efterårssæsonen 
som puljevinder.  
 
Det betød, at vi rykkede op i A-
rækken, flere spillere kom til og vi 
har været 17 spillere i forårssæsonen.  
Konkurrencen i A-rækken var hårde-
re, og vi har lidt en del nederlag. Høj-
depunktet har dog helt klart været, at 
vi som bundhold vandt over puljens 
suveræne etter, Four Stars, på deres 
hjemmebane.  
 
Et totalt frustreret Four Stars hold 
tabte til TMG - skønt. 
  
Sæsonen blev sluttet af med turen til 
Egene Cup, Gråsten, hvor vi var af 
sted med 2 hold og kun 1 udskifter og 
forholdsvis nye personer i målet.  
 
Det gik super godt, hold 2 kom i A-
slutspillet i B-rækken, hvor de så des-
værre tabte i semifinalen. Det er hel-
ler ikke helt fair at sætte 14-års dren-
ge til at spille den første kamp i hallen 
kl. 8.30 efter en lørdag aften med di-
skotek og få timers nattesøvn.  
  
Hold 1 kom også i A-finalen og efter 
den mest vanvittige finale med 2 x 
forlænget spilletid, kunne TMG dren-
gene blive kåret som vindere af U14A
-rækken.  
 
En titel vi også tog med hjem sidste 
år. Stort tillykke til drengene, der spil-
lede med stor koncentration og fokus 
på opgaven. 
  

Tak for sæsonen fra  
Kasper, Thomas og Dorthe. 

TMG Håndbold sæson 2010/11 

 U14 drenge 1 til Gråsten  -  marts 2011 

 U14 drenge 2 til Gråsten  -  marts 2011 
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U 14 piger. 
 
Det var med lidt blandet følelser jeg 
sagde ja til at starte en U14 pige hold 
op her efter jul, og pigerne havde da 
også fået at vide at de selv skulle gøre 
en indsats for at få samlet dette hold. 
Da jeg mødt op til træning var det 
nogle klare piger som virkelig gerne 
ville spille håndbold og lære mere. 
Jeg havde også svært ved at vurdere 
hvordan vil ville klare os, men efter at 
have vundet den første kamp var vi 
ved godt mod, og det har været en 
stor fornøjelse at være sammen med 
pigerne og se dem udvikle sig gen-
nem disse måneder. Og vi sluttede 
flot midt i puljen kun 2 point fra før-
ste pladsen. 
Som andre TMG hold var vi med i 
Gråsten, hvor vi havde en meget hårdt 
lørdagsprogram med 5 kampe, men 
pigerne kløede på med krum hals og 
spillede os i en B finale, som vi des-
værre tabte – der var ligesom udsolgt. 
Men en hyggeligt tur med nogle rar 
piger, og også en stor tak til Yvonne 
som var med som holdleder i Gråsten 
Sæsonen er nu slut og jeg ønsker jer 
rigtig meget held og lykke fremad, og 
håber at se jer i hallen til efteråret 
 

Hilsen Christian 

TMG Håndbold sæson 2010/11 
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U8  - mix. 
 
Vi har i den forløbende sæson haft 
næsten 50 børn tilmeldt i årgangen 6 
– 9 år hvilket har været fantastisk, 
trods en vanskelig start med vand i 
hallen. 
 
Det er altid fantastisk, at se den store 
udvikling den enkelte gennemgår på 
kun en sæson. Mange mestre ikke alle 
finesser med en håndbold første gang 
de kommer til træning, men når sæso-
nen går på hæld er det fantastisk, at se 
hvordan den enkelte mestre bolden. 
  
I løbet af sæsonen har vi været til 
mange lørdags stævner hvor vi hver 
gang har haft 4 – 6 hold tilmeldt. Tur-
neringen kulminerede med det store 
afslutningsstævne, som i år blev af-
holdt i Odder hallen og som altid var 
børnene utrolig stolte, da der blev 
hængt medaljer omkring deres hals - 
de fleste var rent faktisk temmelig 
mundlamme. 
 
I år havde vi fornøjelsen af at være 
vært ved et hjemmestævne den 29/1 – 
2011 – håndboldmæssigt var  
 
det naturligvis en stor succes med den 
talentmasse vi har i truppen. Men 
uden den store forældre opbakning 
der var til stævnet, var dette ikke for-
løbet så gnidningsfrit, som det gjorde 
denne dag - en STOR tak til de mange 
forældre der bidrog denne dag. 
 
Den 20/3 – 2011 var en fantastisk dag 
hvor vi blev kåret som ”Årets Børne-

håndboldklub 2011”, prisen var fanta-
stisk, men den står ikke mål med den 
fantastiske stemning der var i Mårslet 
Hallen denne dag. 
En sæsonafslutning betyder ligeledes, 
at vi må tage afsked med nogle spiller 
der er klar til at  prøve kræfter på den 
store bane, hvilket de igennem længe-
re tid har været klar til. 
 
Vi glæder os allerede igen til den nye 
sæson, som starter op i august måned.  
 
Vi ønsker alle en god sommer og 
TAK for den forgangne sæson  
 

Hilsen 
Trænerne 

 
Med ca. 50 tilmeldte børn i alderen 6-
9 år, har den forgangne trænersæson 
været en positiv udfordring da næsten 

samtlige børn er mødt veltilfredse og 
glade op hver gang,- også selvom der 
mangler både plads og mål. 
 
Det i sig selv at score mål til træning, 
kan for en 6-årig udløse det største 
smil og ligeledes at redde en bold, få 
armene op i vejret som til en ægte 
Landin-redning - det er da livsbekræf-
tende! 
  
De største børn har virkelig udviklet 
sig og mestrer fint hopskud og fodfin-
ter… og vinder de fleste kampe til 
stævner. 
 
Tak for lån af jeres dejlige børn… de 
har hver gang frembragt et smil i mig. 
 

Hilsen   
Anne-Mette Riis Winther. 

TMG Håndbold sæson 2010/11 

U8  - mix til træningsafslutning i Mårslet hallen 
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U10 drenge sæson. 
 
Så er endnu en sæson ved at være slut 
– det er en sæson der har budt på lidt 
af hvert, først og fremmest en masse 
dejlige drenge, som kommer til træ-
ning med en masse energi og lyst til 
at spille håndbold. 
Vi startede ud med ikke at være ret 
mange til træning – og problemer 
med hallen gjorde det ikke nemmere 
at få lokket flere til, så vi startede ef-
teråret med kun et hold, som var til 
Tivolicup i september hvor de vandt 
guld, og som efteråret igennem spille-
de noget rigtig flot håndbold og endte 
midt i deres pulje efter efterårssæso-
nen. 
 
Julepausen blev markeret med en 
lækker julefrokost og bankospil – tak 
for de flotte præmier. 
Efter nytår og en super VM af vores 
herrelandshold kom der flere spiller 
til - og vi er pt. 20 drenge. Det har 
betydet noget større aktivitet i foråret 
hvor vi har haft et hold tilmeldt i JHF 
turneringen og et hold til lørdagsstæv-
ner. JHF turneringen har været svær 
for vores drenge, men efter hårdt slid 
lykkedes det at få en sejr i sidste 
kamp. Drengene til lørdagsstævnerne 
har budt på en masse flot håndbold og 
flest sejre. 
Som det er tradition i TMG håndbold 
var vi også med i Gråsten med et 
hold, det var vores klare mål, at her 
skulle vi vise, at vi kunne spille hånd-
bold, og vi hørte til i toppen af dette 
stævne. Vi var godt på vej med en 
målscore på 27-5 efter de første 3 
kampe som bragte os i semifinalen i 
A slutspillet, den vandt  vi også, og så 
var vi klar til finalen. Det var stort for 
drengene, at skulle spille i en fyldt hal 
hvor alle TMG hold heppede på dem, 
så lidt nervøst gik drengene på banen 
og spille en super kamp, men tabte 
med et mål, så det var både drenge og 
trænere med tårer i øjnene der modtog 
en præmie for andenpladsen, som 
man dog, efter et bad, var ret glad for 
alligevel. 
Det var en super tur med nogle meget 
nemme drenge. 

 
Det har været en forrygende sæson, 
og vi håber at se jer alle i hallen igen 
til august til sæson 2011/2012 
 

Hilsen 
Liselotte, Marie og Ann 

TMG Håndbold sæson 2010/11 

Samlet U10 drenge til sidste træning i Mårslet hallen 

De yngste u10 til afslutningsstævne i Odder den 9. april 
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U10 piger. 
Har haft en fantastisk sæson både på 
og udenfor banen. Mange grin og 
godt humør har der været ved træning 
og til kampe.  
 
Der har hver gang være omkring 17 
dejlige piger til træning. Håndbold-
mæssigt har ALLE har udviklet sig 
markant i løbet af sæsonen.  
 
Drivkræfterne hos pigerne har blandt 
andet været vilje og gå-på-mod. Vi 
har spillet lørdagsstævner og turne-
ringskampe og har fået langt flest sej-
re gennem sæsonen.  
 
Pigerne afsluttede sæsonen med at 
vinde kredsmesterskabet i D-rækken 
efter 3 flotte kampe der alle blev vun-
det. 
Til stævnet i Gråsten stillede pigerne 
stillede op med 2 på papiret lige gode 
hold, og det endte da også med en 2. 
plads i såvel A- og B-finalen. 
 
Forældreopbakningen har gennem 
hele sæsonen været stor, der har al-
drig manglet opbakning til kampe, 
kørsel, trøjevask eller en kage. Ja selv 
en afslutningsfest for pigerne har de 
sørget for. 
 
U12 piger. 
U12 Piger havde en rigtig god sæson.  
Der var høj gejst til både træning og 
kampe, og begge hold opnåede en 
god plads i puljen. Sæsonen sluttede 
med Egene Cup, som var en fanta-
stisk afslutning, både for spillere og 
trænere.  
 

Tak for en god sæson.  
Simon, Benjamin,  

Mette og Christina." 

 TMG Håndbold sæson 2010/11 

   U12 piger samlet til Gråsten  -  marts 2011 

U10 piger samlet til Gråsten  -  marts 2011 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
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Tennis 

TMG Tennis byder velkommen til en ny sæson 
En splinterny og spændende sæson står 
for døren. Er du ny, er du ung, er du æl-
dre, er du bare go’ - vi har plads til alle!  
 
Vi har en fantastisk hyggelig klub med 
fire tennisbaner beliggende midt i Mårslet 
Naturpark, beskyttet af træer og buske. 
Nyd også vores dejlige klubhus med om-
klædning/bad, borde og stole til afslap-
ning efter kampene.  
 
Rammerne er dermed på plads, både for 
nye og gamle medlemmer, til sommerens 
sjoveste sport. Vel mødt!  
 
TMG Tennis byder på masser af GRA-
TIS glæder  
 
Ungdomstræning (første træning den 18. 
maj) 
Denne sæson har vi lavet to hold til ung-
domstræning, inddelt efter følgende al-
dersgrupper: 
1. Hold - For 6-8 år – nybegyndere 
 onsdage fra kl. 15.30-16.30 
2. Hold - For 9-12 år - nybegyndere / let 
øvet onsdage fra kl. 16.30-17.30 
(i den omdelte flyer står der ungdomstræ-
ning tirsdage, men det er om onsdagen!) 
 
Seniortræning  
Hver søndag fra 10 til 12, starter 8. maj.  
 
Drop-ind  
Hver tirsdag fra 19 til 21, hvor alle nye 
og gamle medlemmer frit kan møde op og 
spille. Fin måde at lære nye at kende!  
 
M/K-listen  

Savner du, eller vil du ha’ flere makkere, 
er der særlige kvinde- og mandelister, 
man kan skrive sig på og bruge for at få 
flere at spille med – mere info i Klubben 
og på hjemmesiden! Altså rig lejlighed til 
at møde nye udfordringer og makkere!  
 
Udstyr  
Vi har træningsbolde og ketsjere til be-
gyndere og gode rabataftaler med sports-
forretninger, hvis man vil ha’ sit eget. Vi 
har desuden en tenniskanon, som er en 
STOR hjælp til træning/selvtræning!  
 
Vigtige datoer!  
 
Standerhejsning  
Lørdag d. 30. april kl. 13:00  
Vi spiller den første gang tennis, det er 
muligt at møde hinanden, snakke med 
bestyrelsen, betale kontingent, få nøgler 
mv.  
 
Stævner  
Vi vil afholde en del stævner i løbet af 
sæsonen.  
 
• Warming Up d. 15. maj kl. 13:00. 
• Grill og spil d. 20. august kl. 13:00, 
grillen tændes kl. 17:00. 
Den Gyldne Ketcher d. 17 september kl. 
13:00. 

 
Send en mail til Ian og meld dig til: 
ian.lynge@tmg-tennis.dk  
 
Kredsmesterskab  
Som noget nyt stiller TMG Tennis op til 

kredsmesterskaberne. Kontakt Jess Ha-
gelquist hvis du vil være med til at repræ-
sentere klubben.  
Jess kan kontaktes på mail: 
jess.hagelquist@tmg-tennis.dk  
 
Praktisk information  
Kontingent (for hele sæsonen)  
Det koster ikke ret meget at være med-
lem, se her:  
Voksne:  895,-  
Under 18:  250,-  
Over 60:  600,-  
Kontingent betales via Netbank til neden-
stående konto.  
Registrerings / konto nr. i Djurslands 
Bank: 7266 / 1120997.  
Husk at anføre navn og medlemsnummer 
hvis du har et.  
Bemærk! TMG’s Hovedforening får en 
andel af kontingentet til fælles udgifter: 
160,- pr. voksen og 60,- pr. barn.  
 
Hjemmeside - se mere  
Følg med på TMG Tennis hjemmeside, 
hvor vi løbende vil informere om klub-
bens arrangementer: http://www.tmg-
tennis.dk  
 
Vil du med på klubbens mailliste, så send 
en mail til:  
info@tmg-tennis.dk - så er du rigtig med 
i klubben!  

Vi glæder os til at se dig 
 
 

TMG Tennis 
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Til TMG’s generalforsamling 
blev der uddelt pokaler: 

Træningsfremgangspokalen gik til Nicolai D. Nielsen fra 
badmintonafdelingen for sin store interesse for sporten, sin 
lydhørhed for gode råd og konstruktiv kritik. Nicolai bi-
drager med meget positivt til træningen og altid med et 
stort smil. 

Kameratskabspokalen gik til Benny Pedersen fra gymna-
stikafdelingen. Benny har i mange år ledet herreholdet og 
udvider hvert år sæsonen med 1 ½ måned, så den kan slut-
tes af med en fælles tur til et skønt sted i landet i kano, på 
skinnecykel eller noget andet spændende. Der er altid stor 
tilslutning til herreholdet og Benny er også den der sørger 
for det sociale samvær efter den ugentlige træning. 

Jubilæumslederpokalen gik til Bjarne Johnsen fra fodbold-
afdelingen. Bjarne er primus motor i materialeudvalget og 
har i mere end 5 år sørget for at der er bolde, tasker med 
spillertøj og overblik over hvor tingene er, for de mere end 
50 hold i fodboldafdelingen. 

Ungdomslederpokalen gik til Omeed Neghabat fra baske-
tafdelingen.  Det er vigtigt at vi har ungdomstrænere, der 
kan være forbilleder for spillerne og taler samme sprog. 
Omeed går i 2.g på Marselis Gymnasium, men har allige-
vel i de sidste 4 år haft tid til at træne de nuværende Mini 
Ældste. Derudover har han på eget initiativ startet et yng-
linge-herrehold med ”gamle” TMG-spillere.  –Og så har 
han også lige tid til at være dommer  ved hjemmekampe. 
Vi glæder os over at han har givet håndslag på at fortsætte 
som træner i næste sæson. 
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Gymnastik 

Om at være ny instruktør i TMG-
gymnastik 
 
”Skal vi gøre det?” spurgte vi hinan-
den. To par med hver en lille tumling 
vi meget gerne så lave gymnastik. 

”Uha, jeg har jo aldrig haft et hold 
før, og hvordan underviser man små 
børn i alderen 2-5?”. 
 Man må springe ud i det og se hvor-
dan det går, og så et kursus betalt af 
TMG. Tja, så var vi kørende.  
 
”Jamen, i en travl hverdag kan vi da 
ikke sidde hver uge og bruge meget 
tid på at forberede os?”.  
Nej, det kan man ikke med små børn i 
huset og jobs at passe. Vi lavede en 
idé-bank med lege udfra kursusmate-
rialerne og et ”grundrul”, så vi ikke 
hver fredag aften skulle sidde og be-
slutte hvilke lege der skulle med. 

Børn er jo heldigvis glade for genta-
gelser! 
 
”Og så er der alt det praktiske med 
at holde styr på holdtilmelding og 
betaling, og opvisning! Nej, det bli-
ver altså for stor en mundfuld”. Nej, 
i TMG-gymnastik sidder en arbejd-
som bestyrelse, som klarer alle de 
besværlige ting, og alle hold får en 
kontaktperson, som man kan spare 
med. 
 
”Hvordan kan jeg vide om det er 
godt nok det man så laver?”.  Der 
tilbydes vejledning til alle hold med 
andre erfarne instruktører fra DGI-
Østjylland. Genialt! 
 
”Åh, skal man så også være social 
med de andre instruktører?”.  Nej, 
det behøver man da ikke, men det har 

sørme været nogle hyggelige aftener 
med god mad, rødvin, masser af grin 
og idé-udveksling. 
 
De passer godt på os i TMG-
gymnastik. Vi bliver forkælet med 
små gaver, løn og en arm til et barn 
når det kniber. Og så har vi en for-
mand der VIL det her.  
 
Det har været sjovt at springe ud i det. 
Hold da op en energi man bliver mødt 
med i en gymnastiksal fuld af glade 
unger! Og når man så, til gymnastik-
opvisningen, bliver mødt af de oran-
gestribede tumlinge, der helt spontant 
kommer og giver én et kram – så er 
jeg sgu’ solgt! 
 

Vi ses igen til næste år. 
Lotte 

Tumlinge m. forældre 2-5 år  

SPRING UD I DET 
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Gymnastik 

Festlig forårsopvisning i TMG Gymnastik 
 

Fotos: MARTIN BJERRESKOV  
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 LOPPEMARKED    
er lørdag den 28. Maj 

Fra kl. 10.00 til 15.00 på  
P-pladsen v. Brugsen 

 
Hvis du ikke allerede har sat X i kalenderen den 24. og 28. Maj, så gør det nu. 
Tirsdag den 24 er der indsamling til loppemarkedet over alt i Mårslet 
 
Kom og oplev feststemningen, tag børnene med ned og se svinet og se alle de gode tilbud. 
Finder du ikke lige det du søger, kan du altid gætte på grisens vægt, og være med i lodtræk-
ningen om at få grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter loppemarkedet. Der vil på da-
gen kunne købes ”loppebørger”. øl og sodavand, og vi håber at vi er vi så heldige, at vi også 
igen i år har masser af blomster til salg. Eller du kan prøve at svinge køllen så du hører klok-
ken ringe ved vores ”slåmaskine”. 
    
 

 
 
Indsamling til loppemarkedet fore går tirsdag den 24.Maj fra kl. 18.00 til 23.00 
Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på, at vi også 
efter loppemarkedet har et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, store PC
-skærme, vinballoner, defekte hårde hvidevarer og defekte tv- og radioudstyr. 
Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så 
hvis du har lyst til at give en hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi ger-
ne fra dig. 
 
Flemming Kristiansen              Mads Pedersen                    Jacob Lind 
Tlf. 29 90 16 65               tlf. 20 13 09 91    tlf. 21 79 89 95 
banevej8@gmail.com              ovesdal25@profibermail.dk     jacoblind@profibermail.dk 

TMG-Håndboldafdelingen 
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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 

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 til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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AKTIVITETER I MAJ 2011 
 

UDFLUGTER 
Reserver følgende datoer: 
22. juni kl. 13.00-17.00 til Vester Mølle ved Skanderborg. 
10. august kl. 8.30-17.00 til Himmerland. 
14. sept. kl. 13.00-17.00 til Alrø. 
Alle ture afgår fra Lokalcenter Kildevang. 
Mere om de enkelte ture senere.  
Alle pensionister i Mårslet og omegn er velkomne. 

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) 

Mandag d. 2. maj kl. 14.00: 
Smartex modeopvisning 
 
Tirsdag d. 3. maj: 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 4. maj kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
Torsdag d. 5. maj kl. 11.30: 
”Tag selv bord”  
Tema: Grønt og sundt. 
Pris 50 kr.  
 
Mandag d. 16. maj kl. 14.00: 
Syng med JSolvej 
 

Onsdag d. 25. maj kl. 14.00: 
Koncert med medlemmer af Århus Symfoniorkester  
 
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 
 
Mad du selv kan tilberede med friske råvarer: Ring 
til køkkenet på Eskegården for at høre nærmere tlf: 
87 13 44 81. Se de forskellige tilbud på vores hjemme-
side www.aarhus.dk/lcsyd 



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2011 46 

 



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2011 47 

 

 
 
 

Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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