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Forår i ”Smørhullet” Mårslet 
 
Vi er kommet let gennem vinteren uden de store problemer og foråret er 
kommet. Både lærken, stæren, viben og mange andre forårsbebudere er 
kommet, og inden vi får set os om blomstrer anemoner og mange andre 
forårsplanter, så man kan da kun blive i godt humør.  
 
Mårslet er ofte blevet betegnet som et ”smørhul” og det skal vi glæde os 
over og forsøge at det fortsat bliver ved med at være. Vi har grønne mar-
ker omkring vores by og gode stiforbindelser til Vilhelmsborgskovene og 
naturen. Vi kan glæde os over at vi efter mange års kamp med Kommu-
nen har fået lavet trafikdæmpede forhold i midtbyen, at der kommer sig-
nal for fodgængere ved stikrydsningen ved jernbaneoverskæringen på 
Hørretvej, at vi har fået sti langs Langballevej hele vejen fra Mårslet til 
Langballe, at Kommunen i forbindelse med Beder-Beringvejen vil lave 
en helhedsplan for Mårslet, ja der kunne nævnes meget mere. Så der er 
meget at glæde sig over. 
 
Sidste år blev Skolen færdig med en større om- og tilbygning til gavn og 
glæde de skolesøgende, et velfungerende Kildevang hvor der også sker en 
masse aktiviteter fik genopført en række beskyttede boliger, der blev op-
ført et motionscenter ved Halhuset og vores meget aktive Kirke går inden 
længe i gang med tilbygning af Sognegården, og på Nymarksvej er en bo-
ligforening ved at opføre en del lejeboliger, så måske lægger du ikke lige 
mærke til det, men der sker faktisk rigtig meget i Mårslet. 
 
På foreningssiden har Mårslet altid været kendetegnet som en aktiv by 
med rigtig mange foreninger, hvilket kræver rigtig mange frivillige. Vi-
denskaben viser at i et samfund hvor mange arbejder frivilligt, er folk me-
re lykkelige end gennemsnittet, så vi er vel generelt lidt mere lykkelige i 
Mårslet. Jeg opfordrer alle som på den ene eller anden måde repræsente-
rer en institution, forening eller andet som har betydning for byens borge-
re om at skrive om deres aktiviteter her i bladet. 
 
Lad os samarbejde om at få et endnu bedre Mårslet og lad os være opti-
mistiske og positive, det koster ikke en krone. 
 

Jacob Lind 
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Referat af repræsentantskabsmøde 
i Mårslet Fællesråd 
tirsdag 28. februar 2012 kl. 19.30, i 
Borgerhuset, Banevej 2, Mårslet. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægter-
ne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af stemmeberettigede 
repræsentanter samt valg af to stem-
metællere 
4. Aflæggelse af beretning om fælles-
rådets virke i det forløbne år 
5. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse 
6. Godkendelse af budget og fastsæt-
telse af indmeldelsesgebyr og kontin-
gent 
7. Indkomne forslag, herunder forret-
ningsudvalgets forslag til arbejdsom-
råder i det kommende år 
8. Valg til forretningsudvalget 
9. Valg af en revisor og en revisor-
suppleant 
10. Eventuelt 
 
Ad 1, valg af dirigent: Keld Schmidt
-Møller valgt uden modkandidater. 
 
Ad 2, valg af referent: Per Henrik 
Hansen valgt uden modkandidater. 
 
Ad 3, godkendelse af stemmeberet-
tigede repræsentanter samt valg af 
to stemmetællere: 
29 personer til stede, repræsenterende 
19 medlemsgrupper. Alle repræsen-
tanter godkendt. 
Stemmetællere: Kaj Christensen og 
Martin Poulsen. 
 
Ad 4, aflæggelse af beretning om 
fællesrådets virke i det forløbne år: 
Da formanden af private årsager hav-
de meldt forfald, blev den mundtlige 
beretning aflagt af næstformand John 
Engelbrechtsen. 
John holdt sig tæt op ad den udsendte 
skriftlige beretning i omtalen af en 
række emner som forretningsudvalget 
(FU) har arbejdet med i løbet af året: 
Vedtægtsændringer, visionsdag, For-
eningernes Dag, helhedsplan, Beder-
Beringvejen, den nye busplan, sane-

ringen af Tandervej og stikrydsningen 
ved jernbanen. 
 
Sagt om nyt spejderhus i den 
mundtlige beretning 
Under omtalen af De Blå Spejderes 
plan om at bygge et spejderhus ved 
Langballevænget gik John videre end 
den skriftlige beretning. Blandt andet 
fortalte han at allerede i 2010 havde 
spejderne fået såvel FU’s som Grund-
ejerforeningen Gibernakkernes op-
bakning til at arbejde for et spejder-
hus på marken bag beplantningen/den 
lille skov ved Trampestien ved Lang-
ballevænget. Fra starten indgik det i 
planerne at huset i dagtimernes skal 
kunne bruges som udflugtsmål for 
dagplejere og daginstitutioner. 
På grund af krav fra kommunen og de 
finansielle kilder blev projektet i 2011 
ændret således at det nu er planen at 
bygge inde i den lille skov, og samti-
dig rykkes Trampestien lidt mod øst 
(ud på den nuværende mark) således 
at den kommer til at gå udenom spej-
derhuset. Desuden er arkitekturen ble-
vet ændret til et mere moderne udtryk 
end en traditionel bjælkehytte. 
FU har valgt fortsat at støtte byggeriet 
af spejderhuset, også efter projektet er 
blevet ændret. 
John omtalte også en mail-
korrespondance i januar - februar 
mellem på den ene side John selv og 
andre fra FU og på den anden side 
Morten Djernæs som bor på Langbal-
levænget. 
I flere mails havde Morten Djernæs 
kritiseret FU for den fortsatte støtte til 
byggeplanerne. Efter Mortens opfat-
telse har FU opført sig udemokratisk 
ved ikke at lytte til de protester mod 
spejderhuset der er kommet fra bebo-
ere på Langballevænget. I sine mails 
rejste Morten også kritik af at FU ik-
ke ville afvente en generalforsamling 
i Grundejerforeningen Gibernakkerne 
inden FU udtalte sin fortsatte støtte til 
projektet. 
I den mundtlige beretning svarede 
John på denne kritik. Blandt andet 
ved at påpege, at han selv og FU-
formand Jens Thomsen deltog i et 
møde for beboere på Langballevæn-

get 2. januar, hvor kritikken af projek-
tet blev fremført, ligesom FU har til-
budt Gibernakkernes bestyrelse et 
møde om sagen. 
John påpegede også at Gibernakker-
nes formand og kasserer var cc-
modtagere på den række af mails han 
havde udvekslet med Morten Djer-
næs, uden at formand eller kasserer 
var gået aktivt ind i meningsudveks-
lingen. 
På den baggrund undrede det John at 
Gibernakkernes formand i et brev til 
kommunen 8. februar giver udtryk for 
at FU kun havde kontaktet Gibernak-
kerne med en enkelt mail fra 25. janu-
ar hvor FU tilbød Gibernakkernes be-
styrelse et møde inden en udtalelse 
skulle sendes af sted fra FU få dage 
senere. Fristen var nødt til at være 
kort da sagen stod umiddelbart foran 
behandling i kommunen, påpegede 
John. 
 
Debat om spejderhus 
Efter aflæggelsen af beretningen fik 
Morten Djernæs ordet. Han understre-
gede at han i sine mails aldrig havde 
givet udtryk for at repræsentere 
Grundejerforeningen Gibernakkerne. 
Videre sagde Morten at efter ændrin-
gerne af projektet er der ikke længere 
tale om et spejderhus, men et aktivi-
tetshus, og at projektet nu omfatter 
hele 10.000 kvadratmeter. 
Han påpegede endvidere at De Blå 
Spejdere i et brev til kommunen date-
ret 19. januar skriver at FU støtter 
projektet 100 procent, selv om sagen 
først behandles af FU 24. januar. End-
videre kritiserede Morten at FU kun 
ville give Gibernakkerne to dages 
varsel til afholdelse af et møde. 
Per Henrik Hansen, medlem af FU, 
forklarede at FU lige fra starten har 
været positiv overfor spejdernes pla-
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ner, og altså også var det 19. januar, 
men at FU godt ville høre om Giber-
nakkerne havde nye argumenter som 
kunne give FU anledning til at ændre 
sin positive holdning. Derfor havde 
FU på mødet 24. januar besluttet at 
tilbyde Gibernakkerne et møde inden 
FU skrev en ny udtalelse om sagen. 
Morten Overgaard, medlem af FU, 
påpegede at det ikke har været FU, 
men kommunen, der har fastsat hø-
ringsfrist og tidsplan for projektets 
behandling, og at både FU, Gibernak-
kerne og andre måtte indrette sig efter 
kommunens frister. 
 
Herefter udspandt sig en debat med 
blandt andet disse indlæg: 
Morten Djernæs: Mener FU at man 
bare kan lave om på et projekt og så 
regne med at den oprindelige opbak-
ning stadig er der? FU har ikke taget 
hensyn til 55 indsigelser fra beboere 
på Langballevænget. 
Ivan Dybvad: Savner at få belyst hvad 
projektet konkret går ud på. En del af 
marken hvor det oprindeligt var plan-
lagt at bygge, bliver inddraget til of-
fentligt rekreativt område. Det hører 
også med i billedet. 
Anders Kjær, Grundejerforeningen 
Gibernakkerne: Hvad kan vi lære af 
det her? Måske at det var for tidligt 
FU gav sin støtte når der senere kom-
mer ændringer af projektet. 
Morten Overgaard: FU syntes både i 
2010 og 2012 at et nyt spejderhus er 
bedst placeret ved Langballevænget, 
også selv om udseendet har ændret 
karakter. 
Morten Djernæs: Der er ikke længere 
tale om et spejderhus, men et aktivi-
tetshus der kan blive brugt til alt mu-
ligt andet end spejdere. 
 
Morten Overgaard: Huset kan ikke 
bruges til alt muligt andet, men det 
kan bruges til besøg af børn fra dag-
pleje og daginstitutioner. 
Morten Djernæs: Vi kan ikke få at vi-
de fra kommunen hvad det skal bru-
ges til. Og det er et bynært område, 
derfor skal der en lokalplan til. 
John E: Jeg er ikke i tvivl om at kom-
munen overholder planloven. 
Ivan Dybvad: Lovgivningen giver ik-
ke mulighed for at lave lokalplan for 
byggeri i landzone, som der er tale 

om her. Lad os i stedet se på hvad det 
er for et projekt, hvem det vil være til 
gavn for, og hvem det vil genere. Pro-
jektet vil være til gavn for utroligt 
mange, men jeg har også dyb respekt 
for dem som vil føle sig generet af 
det. 
Anders Kjær: Materialet fra kommu-
nen og spejderne burde være mere 
fyldestgørende end det de præsentere-
de for os i første omgang. 
 
Trafik 
Herefter gik debatten over til at dreje 
sig om andre dele af beretningen. 
Torben Lock Hansen, Præsteengen, 
spurgte om tidshorisonten for 40 km 
zone i hele Mårslet by. 
John E. svarede at kommunen arbej-
der på at lave en sådan zone, men at 
der ikke er udmeldt noget tidsper-
spektiv. 
 
Støtte til forening 
Keld Schmidt-Møller spurgte om be-
retningens bemærkninger om For-
eningernes Dag skal forstås sådan at 
FU beder om repræsentantskabets op-
bakning til at give en forening økono-
misk støtte – og hvilken forening og 
hvilket beløb vil der så være tale om? 
Og skal det ikke med i budgettet? 
Lars P. Nielsen, FU, kasserer: Beløbet 
falder ind under budgetpunktet 
’Lokale aktiviteter’ hvortil der er af-
sat 6500 kr. Det er endnu ikke aftalt 
hvordan proceduren skal være. 
Margrethe Bogner, FU: Vi har mange 
foreninger i Mårslet, og det her er et 
forsøg hvor vi vil give en opmuntring 
til en enkelt forening som er i gang 
med noget nyt eller spændende. Vi 
ønsker en tilkendegivelse af om ideen 
er helt ude i skoven eller noget vi skal 
køre videre med. 
Keld S-M: Jeg konkluderer, at hvis vi 
siger ja til beretningen og budgettet, 
så siger vi også ja til afholdelse af 
Foreningernes Dag og uddeling af en 
pris til en forening. 
Kaj Christensen: Kunstforeningen 
Stiplet vil gerne være med til Forenin-
gernes Dag. 
 
Herefter blev beretningen sat til af-
stemning ved håndsoprækning. Et an-
tal stemte for, ingen stemte imod. 
 

Ad 5, fremlæggelse af det revidere-
de regnskab til godkendelse 
Kasserer Lars P. Nielsen fremlagde 
fællesrådets regnskab for 2011. Det 
viser et overskud på 18.678 kr. og en 
egenkapital på 73.977 kr. Regnskabet 
godkendt ved håndsoprækning, ingen 
stemmer imod. 
Jacob Lind, kasserer for Mårslet-
Bladet, fremlagde bladets regnskab. 
Det viser et overskud på 18.622 kr. og 
en egenkapital på 130.140 kr. . Regn-
skabet godkendt ved håndsoprækning, 
ingen stemmer imod. 
 
Af 6, Godkendelse af budget og 
fastsættelse af indmeldelsesgebyr 
og kontingent 
Kassereren henviste til det udsendte 
budgetforslag, herunder fortsat 600 
kr. i kontingent og 0 kr. i indmeldel-
sesgebyr. 
Per Enevoldsen foreslog at man bru-
ger noget af bladets egenkapital til at 
finansiere den foreslåede pris til en 
udvalgt forening. 
Keld Schmidt-Møller mente at bladet 
har brug for en solid økonomisk buf-
fer til uforudsete udgifter eller fald i 
indtægter. Men han fandt det forkert 
at fællesrådet opbygger en formue og 
betænkeligt med fortsatte overskud. 
Per Henrik foreslog at en god del af 
fællesrådets egenkapital bliver brugt 
på afholdelse af Foreningernes Dag. 
Keld Schmidt-Møller foreslog kon-
kret at budgetpunktet Lokale Aktivi-
teter sættes op til 16.500 kr. 
Martin Poulsen anførte at forslaget 
burde foreligge skriftligt. 
Margrethe Bogner foreslog at FU ta-
ger de faldne bemærkninger til efter-
retning og ser dem som et grønt lys til 
at ’slå til Søren’ ved Foreningernes 
Dag. 
Anette Poulsen opfordrede til at fæl-
lesrådet afsætter midler til forskønnel-
se af butikstorvet. 
Dirigenten konkluderede at repræsen-
tantskabet følger Margrethe Bogners 
forslag og opfordrer FU til at slå et 
ordentligt slag på Foreningernes Dag. 
Herefter blev budgettet sat til afstem-
ning og vedtaget uden nogen stemmer 
imod. 
 
Jacob Lind fremlagde bladets budget. 
Margrethe Bogner komplimenterede 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2012 6 

 

redaktionen for at lave et forrygende 
flot blad. 
Bladets budget vedtaget uden nogen 
stemmer imod. 
 
Ad 7, indkomne forslag, herunder 
forretningsudvalgets forslag til ar-
bejdsområder i det kommende år 
Per Henrik Hansen fremlagde et for-
slag fra Mårslet Gamle Bydels Bebo-
erforening med denne ordlyd: 
"Repræsentantskabet opfordrer FU til 
at arbejde for at der gennemføres et 
forsøg med direkte busser mellem 
Mårslet og Aarhus Midtby i myldreti-
derne, således at rejsetiden med disse 
busser bliver kortere end med busrute 
19." 
Martin Poulsen mente, at man skulle 
vente med et sådant forslag til der fo-
religger konkrete tal for antallet af 
passagerer med bus 19. 
Henrik Skotte støttede Gamle Bydels 
forslag. 
Forslaget vedtaget ved håndsopræk-
ning, ingen stemmer imod. 
 
Poul Hakon Poulsen fremlagde FU’s 

forslag til aktivitetsplan. Planen siger 
at FU skal arbejde med kommunens 
forslag til helhedsplan (afrunding af 
Mårslet mod nord), kollektiv vinmark 
og bærplantage samt hybridbil-
projektet. 
Morten Djernæs spurgte om Poul selv 
havde opfundet konceptet for hybrid-
bil og fik bekræftende svar. 
Kirsten Hildebrandt spurgte hvem der 
ejer gartneriet med vinmark og plan-
lagt bærplantage. 
Poul svarede at han ejer gartneriet, og 
han stiller jorden gratis til rådighed så 
længe der ikke er overskud på vin-
marken og plantagen. 
 
Ad 8, valg til forretningsudvalget 
Ha, H 
 
Margrethe Bogner, Jens Thomsen og 
Lars P. Nielsen stillede op til FU. Da 
der skulle vælges tre personer blev de 
nævnte tre valgt uden afstemning. I 
henhold til vedtægterne vil FU konsti-
tuere sig på førstkommende møde. 
Anette Poulsen og Lars Munk stillede 
op til valg af suppleanter. Da der 

skulle vælges to, blev de valgt uden 
afstemning. 
 
Ad 9, valg af en revisor og en revi-
sorsuppleant 
Flemming Solbjerg blev genvalgt som 
revisor og Erling Sørensen som revi-
sor-suppleant, begge uden modkandi-
dater. 
 
Ad 10, eventuelt 
Kaj Christensen opfordrede til at fæl-
lesrådet udtrykker sin misbilligelse 
over at der endnu ikke er kommet nye 
tog på Odderbanen, grundet den ud-
skudte sammenlægning med Grenaa-
banen. 
John svarede at FU godt kan spørge 
de relevante myndigheder om hvad 
der sker i sagen. 
 
Dirigenten takkede for god ro og or-
den. Mødet slut kl. 21.10. 
 
Keld Schmidt-Møller, dirigent  
Per Henrik Hansen, referent 
En underskrevet udgave af referatet 
kan ses på maarslet.net. 
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Mårslet og Omegns Brugsforening afholder Generalforsamling        
     onsdag d. 18. april 2012 kl. 19.30 i Kantinen, Mårslet skole. 

 

Dagsorden ifølge vedtægter – se opslag i Brugsen. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen 
i hænde senest d. 4. april 2012, og kan afleveres i Brugsen. 
 
Adgangskort kan hentes i Brugsen senest mandag d. 16. april 2012. 
 
Foredrag ved journalist, forfatter, fodboldtræner og ikke mindst Mårsletter 
Hans Petersen efter generalforsamlingen og Brugsen er vært ved en let anretning. 

Hans Petersen er forfatter til bogen “Storklub på slingrekurs – bogen om AGF” 
 
Bogen kortlægger, hvad der er sket i AGF siden storheden begyndte i 1955. Hvorfor er det i 
den grad gået op og ned både økonomisk og sportsligt. Hvad er der sket undervejs, og hvor‐
dan er mulighederne for fremtiden. Kan AGF nå til tops igen, og er det muligt at skabe en god 
forretning, så østjyderne igen kan få konstant god underholdning, når AGF går på banen. 
 
Hans Petersen har været journalist i over 40 år, og han er også ophavsmand til en intelligent 
fodbold, der fortæller, når den er inde i målet. Den savner topfodbolden, men det er ikke 
usandsynligt, at den er en realitet om et par år. Hans Petersen er også tilknyttet Langkær 
Gymnasium i Tilst, hvor en ny fodboldlinje har fået en flyvende start. 
 

Vel mødt til alle medlemmer 
Bestyrelsen ved Mårslet og Omegns Brugsforening 
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De fleste af os har hørt om Ringenes 
Herre, men hvad de færreste af os 
ved, bor der også en i Mårslet. Rin-
gen blev smedet for 10 år siden og 
bæreren er ikke Mr. Frodo men en 
søn, der hedder Simon – og det er 
ganske vist. 
 
Mokume gane lyder mest af alt som 
en japansk foldeteknik. Vidste du, at 
man også kan gøre noget lignende i 
stål – utænkeligt men sandt. Indenfor 
på værk-stedet hos smykkekunstner 
Ryon Sø-rensen, kan man få syn for 
sagen. Her findes ringe i unikke udga-
ver, foldet efter alle kunstens regler – 
eller mere præcist lavet efter teknik-
ken mokume gane. 
 
Vejen til mokume gane synes at være 
lang, og det har intet med vejen til 
fata-morgana at gøre. Her i værkste-
det er tin-gene håndgribelige, og der 
arbejdes med stor intensitet og præci-
sion, når en ring fødes. 
 
”Kort fortalt så arbejder jeg med me-
tal plader, som jeg deformerer. Pla-
derne er nærmest som en metal-

sandwich i 15 lag, lavet af 2 slags 
metal”, fortæller Ryon Sørensen. 
Pladerne valses fra 1 cm tyk ned til 
en passende tykkelse for ringen, og 
der bliver slået huller, streger, kryd-
sende mønstre og hvad, der ellers 
kan dukke op i den kunstneriske 
proces. På den anden side af pladen, 
er hullerne blevet til buler. Så skal 
der slibes – væk med bulerne, rin-

gen skal være plan, for det er her rin-
gens unikke mønster skabes, af alle 
lagene i metalstangen, der har for-
skubbet sig i forhold til hinanden. 
”Eller jeg laver mønster med en fræ-
ser. Så kan jeg se lagene nede i fræse-
hullerne, og så valser jeg pladen igen, 
for at få det plant og stadig kan se 
lagenes mønstre”, siger Ryon. 

Flush, opvarmning indefra, 47,5 grad-
ers brydning, mokume gane, ætsning, 
buler, fræsning, valsning – Ryon Sø-
rensen kaster om sig med fagudtryk, 
så fugerne mellem øjnene mærkes 
dybere og dybere, men der er ingen 
tvivl om, at teknikken er på plads. 
Ryon ved, hvad han laver, måske lige 
bortset fra dengang han afslutningsvis 

havde lagt et par ringe til ætsning i 
syre, og ringene så var væk, da han 
kom tilbage. Tiden kan også stå stille, 
når smykkekunstneren bevæger sig ud 
til bistaderne, æbletræerne eller blom-
sternes forunderlige verden i drivhu-
set. 
 
Et magisk øjeblik. 
Alle kunstnere har vel et mesterværk, 
no-get de har brugt meget lang tid på, 
noget hvor de virkelig har været nede 
i mate-rialerne og teknikken helt ud i 
alle dens facetter, svedt, fokuseret, 
bidt tænderne sammen, revet sig i 
håret, nærmest givet op, for til sidst 

med en næsten ubærlig boblende bru-
sende eufori indeni, plud-selig at op-
dage at sidste hånd er lagt på værket.  

Ringenes Herre 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Det har Ryon også – og vi får lov at 
se det, fotografen og jeg. Her har 
Ryon været tilbage i det gamle hånd-
værk i smedien, ved armbolten og 
med smede-hammer banket ædelme-
tal stangen delvis rund, vredet den en 
kvart omgang så metallet blev hårdt, 
varmet den op til den bliver rødglø-
dende og så i sprit. ”Nu er den så 
blød, at jeg kan give den et nyt vrid 
på en kvart omgang. Når der kom-met 
et helt vrid rundt, får du en stjerne”, 
fortæller Ryon. 

Vi talte til ca. 13 stjerner og kiggede 
med store øjne på hinanden – og kig-
gede over på Ryon, der var langt vi-
dere i ringenes univers. Han har alle-
rede i sin fortælling banket stangen 
firkantet igen ved arm-bolten, boret, 
savet, tvunget metallet fra hinanden, 
skabt et rundt hul, banket, das-ket og 
vendt mønstret fra indersiden til yder-
siden af ringen! Undervejs ligner den 
mest af alt en an-løben kasseret 
spændskive, fundet på gulvet hos en 
mekaniker – men resultatet er til sidst 
et cirka 13 stjernet mesterværk, og 

tilmed to af slagsen, for Ryon smeder 
så at sige også par sammen med rin-
ge. Sådan et mesterværk tager ca. en 
uges arbejde, og med materiale som 
sølv, hvidguld mv., vil de fleste nok 
nøjes med at nyde synet af disse rin-
ge. 

Derfor fandt Ryon frem til at arbejde 
med metalstænger lavet af damasceret 
stål, to forskellige slags stål, hvor ar-
bejdsprocessen bliver forkortet, gram-
prisen mindre, og du bevarer utallige 
muligheder for spændende og kunst-
neriske udtryk med teknikken moku-
me gane. I værkstedet kan vi se Ryon 
arbejder med stor fingerfærdighed og 
akkuratesse, og bruger det hårdføre 
værktøj som en forlænget arm i bear-
bejdningen af det hårde metal. 
 
Ryon Sørensen var i 2010 med på 
KIC, som er en censureret udstilling 
for kunsthåndværkere. 
Ryon fortæller, at han er den eneste i 
Danmark, der arbejder med denne 
teknik i damasceret stål. Det er spæn-
dende, uforudsigelige og der kommer 
aldrig ens mønstre i ringene. ”Du 

vælger selv dit grundmønster i ringen, 
bredde, størrelse og pynt, f.eks. Ind-
sats af guld, sten, perler”, siger han 
videre, og fortæller at næste udstilling 
bliver i Påsken på Testrup højskole, 
hvor han viser sine ringe frem sam-
men med kunstnergruppen Stiplet. 
Ryons interesse for at arbejde med 
sølv og design af smykker startede for 
15 år siden, kort tid efter at være flyt-
tet til ”Æblehaven”, sammen med 
hustruen Bente, der også designer 
nogle af Ryons smykker. Han har del-
taget i mange kurser på Ravstedhus 
og lært forskellige teknikker som gra-
vering, emaljering og forskellige for-
mer for støbning, som førte til frem-
bringelsen af ringen fra Ringenes 
Herre til sønnen Simon – og hvor den 
historie fører ham hen, hører vi ikke 
nærmere om nu. 

Her i denne Æblehave findes et 
kernehuset.eu med mere om ringene 
og deres herre. 
 

Irene Mihlendorf 
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Orientering fra Mårslet Vandværk 

Siden februar sidste år har vi været i 
gang med udskiftning af vandmålere, 
og vi skal være færdig 1. oktober det-
te år. De målere der ikke er udskiftet 
før dette tidspunkt og at det ikke skyl-
des vandværket at udskiftningen ikke 
er sket, her skal forbrugerne regne 
med at skulle betale den ekstra udgift 
det vil være at få målerne tilkoblet 
radionetværket. 
Vi har valgt at køre rundt uden at lave 
faste aftaler med vore forbrugere. For 
det har vist sig, at det kan være svært 
at forudse, hvor lang tid en målerud-
skiftning tager. I de nye huse, hvor 
ventilerne på begge sider af vandmå-
leren fungerer og hvor el tilslutningen 
er let at lave tager en udskiftning ca. 
en halv time, men der hvor vi må ud 
at lukke for vandet ved stophanen ude 
i vejen og der er langt til el tavlen 
eller fjernvarmemåleren kan det tage 
op til 2 timer. Derfor er det svært at 
træffe faste aftaler. 
Det har vist sig at det ikke har været 
det helt store problem at træffe folk 
hjemme, og når vi først er i gang med 
udskiftningen i et område, så ved folk 
ofte, hvornår det er muligt at træffe 
naboerne hjemme. 
Når vi forklarer, hvorfor vi har valgt 
at gøre det på denne måde, har vi kun 
mødt forståelse for det. 
Vi vil jo helst ikke forulempe forbru-
gerne mere end højst nødvendigt med 

at de skal være hjemme fra arbejde, 
for at vi skal komme. Så vi hermed 
takke for den venlige modtagelse vi 
har fået overalt. 
Udskiftningen af vandmålere har 
medført mange reparationer af vore 
stophaner, lige som vi er i gang med 
at fjerne nogle af de ca. 40 målerbrøn-
de vi har. Vi vil prøve at få målerne 
ind i husene, hvor det er muligt, da de 
målere vi har valgt ikke kan sidde ude 
i en målerbrønd. 
De nye målere er udstyret med et ra-
diomodul så vi via el-måleren kan 
fjernaflæse vandmåleren. Det vil på 
sigt give os mange muligheder, men 
indtil videre koncentrerer vi os om 
udskiftningen. Når vi er færdige næ-
ste år så vil vi udover at få måleraf-
læsningerne hjem, se hvad vi ellers 
kan gøre. 
Vi har set en del huse hvor der har 
været vandskader grundet af utætte 
vandrør. De nye målere vil i displayet 
vise, hvis der i en periode over 24 
timer ikke har været stilstand i vand-
forbruget tre gange. Det er en god 
information, men for at det kan bru-
ges kræver det at man ofte kigger på 
sin vandmåler. 
Den nye vandmåler giver mulighed 
for at få tilsluttet en sikringsenhed, 
der automatisk lukker for vandet, hvis 
et abnormt forbrug eller en utæthed 
skulle opstå. Enheden giver alarm og 

lukker for vandet, hvis der uden af-
brydelse løber mere end en forudind-
stillet mængde vand (typisk for par-
celhuse 220 liter), er der behov for 
mere vand, aktiveres fri aftapning 
hvor enheden kobles fra i en time. 
Når feriefunktionen aktiveres kan 20 
liter aftappes uden alarm, denne funk-
tion kan bruges når du tager hjemme-
fra eller tager på ferie. Feriefunktio-
nen kan tilkobles automatisk via tyve-
rialarmen.  
Med et sikringssystem monteret er 
der nedslag i præmien på rørskadefor-
sikringen, her kontaktes forsikrings-
selskabet. 
Mårslet vandværk leverer ikke syste-
met, men kontakt din lokale VVS in-
stallatør. 
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Nyt fra Mårslet Fritidsklub og Legeplads Midgaard  
Basket Cup  
Tirsdag den 17. April holder Mårslet 
Fritidsklub Basket Cup for alle klub-
ber og legepladser i vores fritidscen-
ter. 
Det er 4 gang vi afvikler denne dag. 
Alle børn i alderen fra 5 kl. til og med 
7 kl. som går i klub eller på legeplads 
kan være med. Der kræves ingen sær-
lige forudsætninger for at kunne del-
tage, men vi kan til gengæld love - du 
har mulighed for: 

♣ At få sved på panden 
♣ Møde nye ”venner” fra Beder, 

Malling, Lyseng og Solbjerg. 
♣ God aftensmad 
♣ Fuld gang i hallen i tidsrum-

met fra 15.00-20.00. 
♣ Præmier til nr. 1 og 2. 
 

Hilsen 
Personalet i Mårslet Fritidsklub 
 
Nyt om omstrukturering i Fritids-
klub/legeplads. 
 
Forældremøde med kommende 5. 
Klasses forældre. 
 
Den 22. februar havde SFO og Klub/

legeplads inviteret forældre med barn 
i 4 klasse til møde omhandlende fri-
tidstilbuddet til de kommende 5 klas-
ser fra August 2012. Der var mellem 
60 og 70 forældre, der havde valgt at 
kigge forbi til en kort briefing. Under 
mødet var der mange spørgsmål fra 
forældrene, som var medvirkende til 
en god debat. Generelt må siges. Initi-
ativet med at kunne tilbyde alle 5 
klasser, at være på samme matrikel er 
blevet mødt positivt. 
 
Ung i Mårslet. 
I Mårslet er vi i gang med at udvikle 
et nyt fritidstilbud til jer unge - men i 
skal selvfølgelig være med J. Vi sy-
nes der mangler tilbud for jer, der er i 
alderen fra 15 – 18 år (unge med sær-
lige behov til og med 20 år) hvor I 
synes det kunne være ”fedt” at hænge 
ud sammen med kammerater, lære 
nye at kende, holde fester, spille mu-
sik, lave god mad, computer games, 
ture og hvad der nu kunne være sjovt 
at lave sammen. Vi ønsker, at det skal 
være JERES sted, og derfor er det 
vigtigt i selv er med til at skabe dette 
sted.  
 

Ungdomsklubben bliver et gratis til-
bud for de unge. Ture, mad og aktivi-
teter bliver med bruger betaling. 
Fakta. 

• Ungdomsklubben skal indrettes 
i Mårslet Fritidsklub lokaler. 

• Ungdomsklubben starter helt 
sikkert fra August 2012. 

• Ungdomsklubben åbner en face-
book side i Marts/april, hvor 
man kan blive medlem af ”Ung 
i Mårslet” hvor alle nyheder 
mm vil blive annonceret. 

 
• Nedsætte en gruppe af ung-

domsklubpersonale og unge 
som vil arbejde med forslag til 
”den fedeste ungdomsklub i 
Sydbyen” 

 
• Åbningstider i løbet af ugen. 

Hvad er der behov for? Skal det 
være eftermiddage? skal det 
være aftner? Hvormange gange 
kan vi holde åbent om ugen? 

 

Med venlig hilsen 
Kirsten Sønderby 
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Giv en       til Mårsletbladet 

Designer kjoler af plastikposer 
i Mårslet Fritidsklub  

Til 5. klasses pigemøde (8/3) lavede 
pigerne 4 super kreative kjoler, kun af 
sorte affaldssække, plastikposer og 
tape. 
Næste pigemøde(22/3) har Nanna T. 
og Andrea, fra 5.A, planlagt, at vi 
skal øve til et modeshow, som skal 
vises frem i et  
catwalk-show for klubbens øvrige 
medlemmer. 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Glæde over at vores elever klarer 
sig fagligt godt 
En gang om året lister aviserne prøve-
karaktererne op i rangorden for de 
aarhusianske folkeskoler og privat-
skoler. Der er generelt sket en frem-
gang i prøvefagene på langt de fleste 
skoler. Mårslet Skoles resultater har 
svinget lidt, men vi har altid været 
med i den øverste del, hvilket vi med 
sammensætningen af vores elever vel 
også bør være. Placeringen svinger 
lidt, for årgangene er forskellige både 
fagligt og socialt. I år ligger vi som 
nr. 3 blandt folkeskolerne og højere 
end de fleste privatskoler, hvilket gi-
ver grund til stolthed. Det gode resul-
tat vores elever får her, er der mange, 
der har del i. Det er naturligvis først 
og fremmest forældrene, der levere 
”råmaterialet”.  
Daginstitutionerne i Mårslet har også 
gjort et godt arbejde for at gøre ele-
verne skoleparate, og lærere og pæda-
goger på Mårslet Skole har i et samar-
bejde med forældrene givet eleverne 
en god og udbytterig skolegang. Det 
tegner på nuværende tidspunkt til, at 
de næste par årgange også vil ligge 
pænt i statistikken. 

Heldigvis viser diverse trivselsunder-
søgelser, at elever, medarbejdere og 
de fleste forældre er glade for skolen, 
og det er i sig selv, tror jeg, et godt 
udgangspunkt for elevernes læring. 
 
Rengøring på skolen 
Vi har nu haft et privat rengøringsfir-
ma til at gøre rent på skolen og i SFO 
lokalerne siden oktober 2009, da vi 
var med i første udliciteringsgruppe. 
Standarden har langt fra altid været 
tilfredsstillinde, men det skal dog ret-
færdigvis siges, at det er blevet meget 
bedre. Elevernes manglende lyst til at 
bruge toiletterne har altid været det 
største problem, og selv om vi får 
gjort ekstra rent på toiletterne, kunne 
vi godt ønske, at specielt de yngste 
elever var bedre til at efterlade toilet-
terne m.v. i en renere tilstand. Jeg har 
tidligere været rundt i de yngste klas-
ser og bl.a. bedt drengene om altid at 
sætte sig ned på toilettet, hvilket jeg 
håber, at forældrene vil bakke op. 
 
Fælles foredrag om robuste børn 
Torsdag den 8. marts havde daginsti-
tutioner, skole og SFO et fælles arran-
gement for forældre i Mårslet, hvor 

robuste børn var temaet. Lederne af 
institutionerne for de 0-18 årige i 
Mårslet har gjort arbejdet med robu-
ste børn til et fælles projekt, hvor den-
ne aftens oplæg henvendte sig direkte 
til forældrene. Foredraget var særde-
les velbesøgt med ca. 200 deltagere. 
Det viser endnu engang, at vi har nog-
le forældre, der gerne bakker vore 
initiativer op. Et sådant foredrag giver 
forhåbentlig også en fælles reference-
ramme for forældre til skolebørn og 
til kommende elever. 
 
Forår på vej 
Et sikkert tegn på forår er, at antallet 
af cykler på skolens arealer vokser 
kraftigt. Det er tydeligt, at rigtig man-
ge af eleverne cykler eller går i skole 
og derfor får den motion og frisk luft, 
som gør dem friskere til at starte på 
en skoledag. Der hoppes i sjippetov 
og spilles forskellige former for bold-
spil i frikvarteret. Det er rart, at der 
igen er plads til legen i skolegårdene 
efter at bygningen af D- huset er af-
sluttet, og selv de ældste elever spiller 
fodbold i frikvarteret og kommer ind 
til undervisningen igen med fornyet 
energi. 
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Skolebestyrelsen 

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

Taekwondo 
Taekwondo instruktør Metin Ayden 
har etableret en ny klub i Århus, 
”Aarhus Syd Taekwondo”. I den for-
bindelse har klubben lavet et reklame-
fremstød ved at tilbyde taekwondo 
træning til SFO’en de sidste par må-
neder. Som udgangspunkt var det et 
tilbud for børnene fra 4.klasse, men 
da der ikke var mange af dem, der 
havde tid til den aktivitet, åbnede 
gruppen op for deltagelse af børn fra 
2. og 3.klasse. Det har hidtil været et 
rigtig godt forløb, ungerne har blandt 
andet været vilde med muligheden for 
at både slå og sparke på dertil indret-
tede puder og at lære seje fald. Vi er 
ret sikre på, at der efterfølgende vil 
være nye kunder i Taekwondoklub-
ben.. 
 
Fastelavn 
Næsten alle afdelinger har, traditio-
nen tro, afholdt fastelavn, så der blev 
hamret til en del tønder i februar må-
ned. Mange af børnene er vilde med 
denne anledning til at forvandle sig, 
og der var en del, der var helt uigen-
kendelige. Der blev kåret kattedron-

ninger og  –konger, guffet slik fra 
tønden og hygget på livet løs. 
4.klasserne valgte at lave en mexi-
kansk udgave af fastelavn, nemlig en 
piñataaften. De hyggede sig med me-
xikansk musik, nachos og med at slå 
på piñatas. Her får man bind for øjne-
ne, bliver snurret rundt et par gange 
og skal så slå på en papmachèfigur, 
en piñata. Det viste sig, at det var 
nemmere sagt end gjort, og der blev 
grinet en hel del under nedslagningen.  
 
Udsatte Børn  
Torsdag d. 1. marts var der oplæg ved 
psykolog Jannie Østergaard Hagel-
quist omkring udsatte børn. Hun talte 
blandt andet om tegnene på udsathed, 
og fremhævede, at det er vigtigt, at vi 
som professionelle handler, når vi 
oplever disse tegn. Det var derfor en 
god påmindelse til os om vores under-
retningspligt, og personalegruppen 
synes, det var et meget givende op-
læg. 
 
Løbeklub 
I 3.klassesgruppen er der muligvis sat 
en ny trend i værk – i hvert fald er der 

igangsat en løbeklub, hvor der løbes 
en rute på fem km én gang om ugen. 
Hidtil har det været små flokke på 5-7 
børn, der har haft løbetøjet med og 
har kastet sig ud i disciplinen, men 
hvem ved, hvad det udvikler sig til.. 

Skumbananer, Alarmhjernen 
og en tur i ’Tankernes hus’ 

'I stedet for at bruge alle ressourcer-
ne på at forhindre folk i at falde i flo-
den og drukne er det bedre at give 
dem mulighederne for at lære at 
svømme' 
Med dette citat af Aaron Antonovsky 
indledte sundhedsplejerskerne Jeanet-
te Corneliussen og Lis Fenger – fra 
Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge, 
deres blændende oplæg om robusthed 
i skolens kantine for en fyldt sal tors-

dag d. 8. marts. Cirka 200 forældre til 
børn i Mårslet og personale fra dagtil-
buddene og Mårslet Skole sad parat 
på de opstillede stole for at blive klo-
gere på, hvordan man bedst støtter 
vores børn i at blive robuste, så de 
kan klare de små og store udfordrin-
ger, som de møder i livet. 
Det vi ønsker for vores børn er, at de 
skal have et godt liv. Budskabet fra 
Jeanette og Lis var, at det der giver et 

godt liv er at kunne klare de udfor-
dringer – store som små - som vi mø-
der på vores vej igennem livet. 
Lad være med at sørge over, at din 10 
årige dreng netop er kommet til den 
erkendelse, at han nok aldrig bliver 
den nye Messi, som han mente han 
blev, da han var 6 år, men i stedet går 
efter at være den sejeste angriber i 
TMG. Glæd dig over, at han er ro-
bust! Han kan nemlig sætte sig et mål 
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– og senere reviderer dem – et klart 
sundhedstegn. De negative følger for 
et barn uden denne robusthed ses i de 
indledende programmer til X-faktor, 
hvor selvtilliden intet fejler, mens 
sangtalentet lader meget tilbage at 
ønske. 
Din pige på syv er bedre tjent med 
selv at skulle svare på skoletandlæ-
gens spørgsmål, end at mor er den, 
der snupper dialogen og beredvillig 
fortæller om navn, klassetrin og hvad 
der ellers måtte blive spurgt til. Børn 
skal nemlig møde passende udfordrin-
ger, og vokser af at erfare, at det kla-
rede en udfordring. 
Der blev givet gode eksempler på fo-
redragets pointer – og der blev snak-
ket om skumbananer, alarmhjerne og 
følelsernes hus. 
 
SKUMBANANER 
Selvkontrol er en funktion, der er me-
re eller mindre udviklet i vores hjer-
ner. Ved et forsøg i USA satte man en 
gruppe børn på 4 år foran hver deres 
skumbanan. Forsøgslederen sagde 
”Nu forlader jeg lokalet. Hvis I undla-
der at spise skumbananen, inden jeg 
er tilbage, får I yderligere to”. En del 
af børnene kunne ikke vente og spiste 
skumbananen, mens resten ventede. 
30 år senere så man på, hvordan det 
var gået børnene. Dem, der fik de 
bedste stillinger og uddannelser, var 
dem, der havde kunnet vente, styre 
sin lystimpuls og derved opnået en 
gevinst. 
 
Selvkontrol er altså en god ting, at 
øve, men hvorfor er det så svært? 
Dette skyldes Alarmhjernen! 
 
ALARMHJERNEN 
PET-Scanning af hjernen viser at når 
et menneske tænker, kan dette via 
scanning se på hjernens overflade. 
Derimod registreres påvirkninger af 
hjernen, når man oplever vrede, angst 
eller stress, dybt inde i hjernen. Det 
blev omtalt som hjernens 112, det vil 
sige den del af hjernen, som ved om 
der er fare på færde. 
 
Når et menneske er i affekt, er der 
ikke plads til tanker. Hvis man bliver 
meget nervøs går klappen ned. Når 

alarmhjernen slår til har man brug for 
ro, omsorg og beskyttelse. Når roen er 
faldet ro på, kan vi snakke med barnet 
om hvad der skete. 
 
Hvordan lærer man børn at styre sin 
alarmhjerne og hermed undlade at 
handle i affekt? 
 
TANKERNES HUS 
Jeanette og Lis introducerede en måde 
for børn at takle de følelser, der er 
svære. En god metode er, at tale med 
barnet om ’Tankernes hus’. Ideen bag 
’Tankernes hus’ er, at give barnet et 
redskab til at kunne snakke om de 
svære følelser. 
 
Metoden går i sin enkelthed ud på at 
fortælle sit barn om følelsernes hus, 
hvor hver følelse har et rum (vreden 
har et, glæden har et etc.).  Man skal 
forklare, at tankerne bor inde i hove-
det og man kan opdage tankerne, så 
har du din opmærksomhed, der kan 
kaste lys på tankerne. 
 
Nogle af tankerne kan kalde på en og 
vil bestemme at man skal være inde i 
deres rum hele tiden. Hvis der er så-
danne tanker, der gør dette, så kan det 
være, at du tror, at der ikke findes 
andre tanker, men det passer slet ikke. 
De andre tanker findes også bare i 
nogle andre rum, som forælder kan du 
hjælpe dit barn til at finde frem til de 
glade tanker eller få et redskab til at 
snakke om svære tanker eks. angst for 
monstre ved sengetid.  
Man kan læse meget mere om dette 
på Aarhus Kommunes hjemmeside: 
Læs mere på 
www.aarhuskommune.dk/mobning og 
www.aarhuskommune.dk/udfordring. 
 
Det var en spændende aften og premi-
ere på samarbejdet mellem dagtilbud-
det i Mårslet og Mårslet Skole. At 
dømme på deltagerantal og spørge-
lyst, kan man kun ønske at samarbej-
det om en sådan succes bliver fulgt op 
af andre foredrag af samme inspire-
rende karakter. 
 

Tine Andresen 
Medlem af skolebestyrelsen 
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Tirsdag d. 3. april: 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 4. april kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
OBS!!  
Torsdag d. 12. april kl. 11.30: 
”Tag selv bord” i caféen. 
Pris 50 kr.  
 
Fredag d. 20. april kl.14.00: 
Pia viser billeder fra Hong Kong og Sydney 
 
Søndag d. 22. april kl.14.00: 
Venneforeningens bankospil 

Mandag d. 23. april kl. 14.00: Syng med Solvej 
 
Mandag d. 30. april kl. 14.00: Smartex mode og mode-
opvisning  
 
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 -
17.00.   
 
Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30. Tilmelding nød-
vendigt – senest fredag kl. 12.00 til Brugerrådet. 
 
Sundhedsklinikkens åbningstid: 
 Torsdag kl. 9.00-14.00 
 Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 
 Tlf.: 8713 4432.  

AKTIVITETER I MARTS 2012 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
Brugerrådet  

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 87 13 43 38  

Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 

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. 

Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. 
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. 

 
SKJULTE RØRSKADER: 

For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at 
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere 

at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. 
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

april 2012 

I påsken fejrer vi det glædelige vi ser: 
livets opstandelse hver eneste dag. Og 
vi fejrer underet, vi ikke ser: 
Jesu opstandelse og udsigten til vores 
egen opstandelse engang.  
 
Livets ukuelighed 
Det vi ser er livets ukuelighed. Vi ser 
det i naturen, når anemonerne lyser, 
bøgen springer ud og solen skinner. 
Den gule påskeblomst trutter tavst 
budskabet ud i vinden: At livets Gud 
har sejret. 
 
Vi ser det i forelskede unge menne-
sker, der vover kærlighedens møde. 
Vi ser det i de nybagte forældres øjne, 
der stråler af taknemmelighed over 
det mirakel, der lige nu hviler i deres 
arme.  
 
Vi ser underet i erindringens tilbage-
blik, til dengang vi oplevede ungdom-
mens livlighed eller roen i et fortroligt 
øjeblik. Altsammen erfaringer og syn, 
der giver os livsmod og gør os åbne 
og tillidsfulde over for livet og hinan-
den. Tanker og indblik, der giver an-
ledning til undren. 
 
Livets fortrædelighed 
Men vi gør jo ikke kun glædelige er-
faringer. Det koster noget at leve. Det 
er også smertefuldt. Vi må alle igen-
nem mange kampe med os selv, med 
hinanden, på arbejdet, i dagliglivet. 
Der er nok af skuffelser og svigt. Vi 
sårer hinanden, og vi må indimellem 
leve med ufrivillige adskillelser. Vi 
plages måske af sygdom, aldring og 
diverse skrøbeligheder. Alle vores 
drømme går ikke i opfyldelse. Vi kan 
ikke undgå at komme til at gøre andre 
kede af det, og selv bliver vi jævnligt 
ofre for andres egoisme eller util-
strækkelighed. Vi kommer alle til at 

erfare nederlag, lidelse og undergang. 
Erfaringer, der anfægter tilliden til 
livet og menneskene. Ifølge gammelt 
kirkesprog er det erfaringer af syn-
dens ødelæggende magt. Sådan bliver 
vort glade livsmod korsfæstet, og alt 
kan se meningsløst og håbløst ud. Vi 
kan nå til et nulpunkt, opleve en lang-
fredagsensomhed. 
 
Men påskens budskab er, at der kom 
en solrig påskemorgen efter lang-
fredagens mørke. 
 
Lys på mørkets baggrund 
Så når vi jubler over livets sejr, så er 
det ikke, fordi vi fornægter mørkets 
magt. Nej, det er netop på den mørke 
baggrund, at lyset bliver så stærkt. 
 
Påsketroen tager undergangser-
faringerne og tomhedsfølelsen alvor-
ligt. Påsketroen ser døden, forgænge-
ligheden og sorgen i øjnene, men ka-
ster samtidig det håb ind i verden, at 
der ud af dette tomrum kan opstå liv 
og glæde. Det er ikke noget, vi bare 
postulerer. Vi ser jo gang på gang, at 
underet sker. Livsmodet opstår på ny. 
Vi ser, at mennesker genvinder livsly-
sten efter lang tids sygdom. Vi ser, at 
mennesker efter sorg og anfægtelse 
genvinder troen på, at det er godt at 
være til. Vi erfarer, at solen står op 
hver morgen, at det bliver forår, at der 
bygges byer på ruiner.  
 
Denne forunderlige erfaring af livs-
modets og håbets genopstandelse er 
ikke et gudsbevis, men den peger på, 
at der er en livsmagt i verden, der er 
større end os. Vi kan sige, at den lig-
ger gemt i skaberværket, ja, vi kan 

sige, at den er nedlagt i naturen, i bio-
logien, i evolutionen, der igen og igen 
regenererer sig selv, bygger celler op, 
fornyer sig. Det er noget, der sker bag 
om ryggen på os. Det er større end os.  
 
Det er nærliggende at tro 
Det er denne fornyende kraft, der 
vækker en undren i os og gør det nær-
liggende for os at vælge at tro på, at 
det er Gud, der er kraften i, bag og 
over alt. Den fornyende kraft gør det 
nærliggende for os at tro på opstan-
delsen. Livets Herre begrænser dø-
dens magt i vort jordiske liv. 
 
Derfor tør vi også håbe på, at han en-
gang endegyldigt med kærlig-hedens 
Ånd vil genrejse verden fornyet, ren-
set og forvandlet. 
 
Som kristne glæder vi os over det, vi 
kan se, og vi håber på det, vi ikke kan 
se, men som vil komme engang. Jesus 
Kristus stod op fra de døde, han bane-
de vejen for os til Gud, til det him-
melske lys. Paradisets port er åbnet på 
ny, og vi kan, når tid er, som Guds 
børn, døbte og frelste gå lige ind i den 
evige sommer. Det er det, vi fejrer i 
påsken. 
 
Jeg ønsker alle en glædelig påske! 

 
 
 

Sognepræst Hanne Davidsen  

Påskefejring 
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Kirketider 

 
 

April 2012 
 

 
SØNDAG d. 1. april kl. 10.00 
Palmesøndag 
Mark 14,3-9/Joh 12,1-6 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 5. april kl. 19.30 
Skærtorsdag 
Joh 13,1-15 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 6. april kl. 10.00 
Langfredag 
Liturgisk gudstjeneste  
med russisk kor 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 8. april kl. 10.00 
Påskedag 
Matt 28,1-8 
Hanne Davidsen 
 
MANDAG d. 9. april kl. 10.00 
2. påskedag 
Joh 20,1-18 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 15. april kl. 9.00 
1. s. e. påske 
Joh 21,15-19 
Jette Rosenberg Christiansen 
 

SØNDAG d. 22. april kl. 10.00 
Familiegudstjeneste og mini-
konfirmandafslutning 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 29. april kl. 10.00 
Konfirmation 7.a 
Hanne Davidsen 

 
Maj 

 
FREDAG d. 4. maj kl. 9.00 
Konfirmation 7. b 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 4. maj kl. 11.00 
Konfirmation 7.c  
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 6. maj kl. 10.00 
Konfirmation 7.d 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 13. maj kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 17. maj kl. 11.30 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 20. maj kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 27. maj kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
MANDAG d. 28. maj kl. 11.00 
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven  
 
 

Kildevang 
 
 

Onsdag d. 4. april kl. 14.30  
 

Påskegudstjeneste på Kildevang 
 

Vi begynder med en kop kaffe 
 kl. 14.00, hvorefter der kl. ca. 

14.30 er gudstjeneste med alter-
gang.  

 
Prædikant Hanne Davidsen. 

Mandagscaféen 
 

 
er åben den 16. april  i Sognehuset 
fra kl. 9.30 -  11.00. Her serveres 
der frisklavet kaffe, te og rundstyk-
ker. 
 
Caféen byder også på en hyggelig 
snak i uforpligtende samvær med 
andre fra Mårslet.  
 
Og så er det tilmed helt gratis!  
 

BEMÆRK DATO! 

 
 

   Mårslet 
   Hyggeklub 

 
 
 

Torsdag d. 12. april  
kl. 14.00 

 
Sort humor 

 – så englene synger 
 

Henrik Oest, sognepræst, leverer et 
både eftertænksomt og humoristisk 
foredrag om den sorte humor, og 
hvad den kan. Sort humor bruges 
ofte af mennesker, der beskæftiger 
sig med de svære ting i tilværelsen.  
 
Den kan på en afvæbnende måde 
berøre områder af den menneskelige 
tilværelse, som vi ellers ofte har 
svært ved at tale om. 
 

 
Sognehuset, Obstrupvej 4A. 
Gratis adgang men husk 25 kr. til 
kaffe og hjemmebag! 

Familiegudstjeneste og 
Minikonfirmandafslutning 

 
Søndag den 22. april kl. 10.00 invi-
terer vi til familiegudstjeneste. 
 
Her vil kirkens Korskole synge og 
sammen med minikonfirmanderne 
bidrage til, at det bliver en festlig 
gudstjeneste. 
 
Efter gudstjenesten vil der være ud-
videt våbenhuskaffe for alle. 
 
Minikonfirmanderne og deres fami-
lier bydes derefter endnu engang ind 
i kirken, hvor der vil være overræk-
kelse af diplomer og en gave til alle 
minikonfirmander. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Sognemedhjælper Mette Bugge 
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Heldagstur til  
Nationalpark Thy 

Mårslet Hyggeklubs traditionsrige og 
sidste arrangement før sommerferien 
bliver i år en heldagsudflugt op til det 
nordvestligste hjørne af Danmark, til 
Nationalpark Thy  
 

torsdag den 10. maj. 
 

Turen starter præcis kl. 6.30 fra kir-
kens parkeringsplads.  
Bemærk at der ikke er påstigning ved 
Kildevang. 
Turen koster 600 kr. og indbefatter: 
• Bustransport 
• Guide i Nationalpark Thy 
• Frokost på Stenbjerg Kro 
• 2 x sejlture 
• Middag på Nørre Vinkel Hotel 

i Lemvig 
Drikkevarer er ikke inkluderet. 

Tilmelding ved Hyggeklubbens ar-
rangement torsdag den 8. marts, kl. 
14.00 -16.00 i Sognehuset og herefter 
ved henvendelse til: 
 

      
 
 
Else Svendsen tlf.: 8693 6038  
else.svendsen@gmail.com eller 
Olga Nielsen tlf.: 8629 0470 
 

 
Husk tilmelding sker efter først til 

mølle princip! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langfredag bliver en meget særlig 
gudstjeneste fuld af vidunderlig sang 
og musik.  
 

Vi får besøg af Neva-Volga ensem-
blet, der er et a cappella kor, grund-
lagt 1989 i Skt. Petersborg. Det består 
af fire professionelle sangere.  
 
Ensemblets repertoire er russisk orto-
doks kirkemusik, der omfatter musik 
fra den gamle klostertradition, fra den 
ortodokse liturgi og kirke-musik kom-
poneret af de store klassiske kompo-
nister som bl.a. Tjajkovskij og Stra-
vinskij.  
 
Sangerne har gjort det til deres missi-
on at bevare og udbrede kendskabet 
til den russiske kirkemusik i dens 
mest autentiske form. Ved gudstjene-
sten i Mårslet synger koret bl.a. ud-
drag Johannes Chrysostomos’ liturgi. 

Efter gudstjenesten inviteres alle med 
over i Sognehuset til en udvidet kirke-
kaffe, hvor koret vil give et par ekstra 
numre fra den russiske skat af folke-
sange. 
 
Fra menigheder, der tidligere har haft 
besøg af ensemblet hører vi, at der 
venter os en oplevelse ud over det 
sædvanlige.  

 
 

 

 

 

 Sognepræst Hanne Davidsen 

Russisk kirkesang Langfredag med  

Neva-Volga koret fra Skt. Petersborg 
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Søndag den 4. marts gik danskerne på 
gaden og samlede ind  til Folkekir-
kens Nødhjælps arbejde mod sult 
b l a n d t  v e r d e n s  f a t t i g s t e . 
 
Således også i Mårslet hvor 65 ind-
samlere i alle aldre havde meldt sig til 
opgaven, og som sædvanlig deltog 
rigtig mange studerende fra Testrup 
Højskole, 42 i alt.  
 
- Vi er utroligt glade for den store 
opbakning, der er blandt borgerne til 
denne vigtige opgave, siger koordi-
nator og indsamlingsleder i Mårslet, 
Knud Lunderskov, og tilføjer at det 
har ikke været så svært at finde ind-
samlere. 

Det har endda været muligt at kunnet 
”låne” 16 ud til Tranbjerg, der så i år 
blev dækket 100%. 
 
Der blev på de 35 ruter i Mårslet ind-
samlet 34.588 kr. eller lidt over 21 kr. 
pr husstand. Det er lidt mere end i 
2011, hvor beløbet var på 34.275 kr.  
På landsplan kom der godt 15 millio-
ner kroner ind. 
 

Sogneindsamlingen 2012 
Mårslet Sogn var en af de højeste bidragydere pr. indbygger 

Koordinator Knud Lunderskov 

Så er det lige før det går løs, og indsamlerne begiver sig ud på de tildelte ruter.    Foto: Mette Nørgård Pedersen 

Indsamlingsresultat 
 i Mårslet 

 
34.588 kr 
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Konfirmation i Mårslet Kirke 2012 

7.A  Mårslet Skole 
Søndag den 29. april 2012  
kl. 10.00 
v/sognepræst  
Hanne Davidsen 
 
Anna Soledad Barkholt Rasmussen 
Asger Ruby Møller 
Asta Saabo Jensen 
Astrid Skytte Nordentoft Nielsen 
Cecilie Guldmann Pedersen 
Daniel Juul Kaas-Petersen 
Daniel Kasper 
Emilie Fyllgraf Høy Seegert 
Emilie Weiss 
Emma Novak Nielsen 
Emma Steensgaard Morgen 
Esben Korsgaard Nymand 
Jacob Jelling 
Jonathan Kassøe Juhl 
Karoline Conradsen Nielsen 
Laura Urbak Jørgensen 
Mads Forys Willumsen 
Sara Jarle Skovgaard 
 
7.B Mårslet Skole 
St. Bededag,  
fredag, den 4. maj 2012  
kl. 9.00 
v/sognepræst  
Mette Maria Kristensen 
 
Aya Havemann Collins 
Christian Byholt 
Cæcilie Bess Fløe Jørgensen 
Emilie Hviid Jørgensen 
Emilie Højriis Kjær 
Filip Strunge Steffensen 
Freja Mansachs 
Jacob Hvid Jensen 
Jonathan Skjoldborg Bau 
Josefine Gritzmann 
Lasse Juul Christensen 
Martin Haagen Beck Frederiksen 
Mathias Hannibal Lück Hansen 
Sebastian Lysgaard 
Stine Nyløkke Stengaard 
Thea Agerbo Ejsing 
Thit Helbo Møller 
Trine Nellemann Gammelgaard 

7.C Mårslet Skole 
St. Bededag,  
fredag den 4. maj 2012  
kl. 11.00 
v/sognepræst  
Mette Maria Kristensen 
 
Anders Vastrup Knudsen 
Andreas Dueholm Veng Kristensen 
Anna Schmidt Clausen 
Anne Bak Nielsen 
Anne Juul Meldgaard 
Asger Munk 
Ditte Klimat Zacho 
Emil Lyndgaard Pedersen 
Emil Vejgaard Kjær 
Jesper Grønbæk Degn 
Johannes Brandt Due 
Jonas Druså Kristiansen 
Karl Emil Aarup Lauridsen 
Mads Gregor Jørgensen 
Maia Mørk Balskilde Laursen 
Marie Liv Villumsen Krog 
Marius Just 
Morten Sommer Juul 
Rasmus Halmø Nørholm Truelsen 
Sashja Vissing Pedersen 
Signe Juul Jegsen 
 

7.D Mårslet Skole 
Søndag den 6. maj 2012  
kl. 10.00 
v/sognepræst  
Hanne Davidsen 
 
Anna Pørtner 
Anne Klara Nørup Andersen 
Anton Lyngklip Strøm 
Benedikte Kilsgaard 
Christian Okholm Svendsen 
Emma Riis Meyer 
Frederikke Dahl Pedersen 
Jacob Kaaberbøl Agger 
Jeppe Mønsted Nielsen 
Johanne Jensen Aboagye 
Kristian Spinding Andersen 
Lasse Emil Jensen 
Lasse Hedegaard Skovby 
Louise Gulbæk Christiansen 
Mathilde Krogh Jensen 
Oliver Victor Christensen 
Rasmus Benneboe Larsen 
Simon Winther Mikkelsen 
Sofia Holmstrup Kammersgaard 
Therese Ottow 
Thomas Knudsgaard Espersen 
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Teologisk døgn 
 

Holdes i Aarhus den 13. april kl. 19.00 til 14. april kl. 19.00  

Teologi - Læren om Gud 
Alle religioner har en ”teologi”. For 
”teologi” betyder læren om Gud.  
 
Mangfoldige steder og i mangfoldige 
situationer støder vi på at spørge om 
mening og betydning i vores liv. Selv 
om vi ikke tænker på Gud i de situati-
oner, så har vores spørgsmål og svar 
alligevel noget med det at gøre. For 
muligheden for at tolke sådanne vigti-
ge livssituationer religiøst er også  
til stede. 
 
”Teologi” er på en måde altid med os 
som et ”lager”, hvor vi kan lede efter 
svar og tolkninger.  
 
 
Teologi er altså ”mere end du tror”, 
teologi er også en del af vores histo-
rie, og spiller sammen med litteratur, 
musik, kunst, sprog, naturvidenskab, 
etik, moral,  
filosofi, opdragelse…… 
 
I ”Teologiens Døgn” kan alle interes-
serede stifte bekendtskab med nogle 
af dansk teologis mange sider.  
 
”Teologiens Døgn” holdes i Aarhus 
den 13. april kl. 19 til 14. april kl. 
19.00  
 
Program 
Programmet byder på kunstudstilling i 
Domkirken og Kvindemuseet med 
den norsk-danske kunstner Marit 
Benthe Nordheim, der er salmemara-
ton i 24 timer, Clint Eastwood-film, 
”Teologiske fyrtårne” på Café Hack, 
masser af folkelige foredrag om 
kunst, litteratur, fantasy og teologi, et 
særligt program for unge i Ungdoms-
kirken, U2-gudstjeneste i Domkirken, 
”slap af fra shopping-gudstjeneste” 

p i l g r i m s v a n d r i n g  o g  s t i l l e -
gudstjeneste, ”dramatiske foredrag 
om Kaj Munk, Ghandi og Dietrich 
Bonhoeffer,  paneldebatter om 
”religion som en splittende eller sam-
lende kraft i samfundet”, om ”hvad vi 
egentlig skal med teologi” i et 
”konkurrence-samfund og en ateistisk 
præget tid og endelig et stort afslut-
tende folkeligt ”show” med biskopper 
og forskere fra Aarhus Universitet: 
”Spørg Aarhus – om teologi” og me-
get, meget mere. 
 
 
 
 
 

Læs mere på 
www.teologiensdoegn.dk.  

Få tilsendt program hos  
 

teologiensdoegn@gmail.com  
eller find det i din lokale kirke. 

 
 
 
 

Teologiens Døgn arrangeres af 
”Teologi og religionsvidenskab” un-
der ARTS, Aarhus Universitet, bi-
skopperne i Århus, Aalborg, Viborg, 
Ribe og Haderslev, Århus Domkirke, 
Diakonhøjskolen, Aarhus Katedral-
skole, Teologi for Lægfolk 
m.fl. 
 
Økonomisk støttes arrangementet af: 
Århus Stift, Ministeriet for Ligestil-
ling og Kirke, Aarhus Universitet, 
Grundtvigsk Forum m.fl. 
Evt. henvendelse til P.H.Bartholin 
86121674 eller phb@km.dk 

Folkekirkeinfo 
 

Debatten bølger frem og tilbage, 
bølgerne går højt - om kirkeluk-
ninger, om folkekirkens rolle, om 
forholdet mellem stat og kirke.  
 
På  Folkekirkeinfo.dk kan man 
følge med i debatten. 
 
Vær i øvrigt opmærksom på, at 
Folkekirkeinfos ugentlige udsen-
delse på TV2 Østjylland ”Tro 
På” har fået ny sendetid: 
 

Torsdag kl. 21.00 

 
 

Folkekirkesamvirket til-
byder bl.a.: 

 
Aflastningstjeneste 
- aflastning af pårørende til alvor-
ligt syge og demente i eget hjem. 
 
Sorg- og livsmodsgrupper for 
voksne 
- der har mistet ægtefælle/partner 
eller et nært familiemdlem. 
 
Sorggrupper for børn og unge 
- der har mistet et nært familie-
medlem. 
 
Telefonkæde 
- telefonopkald hver morgen for 
ældre alene-boende.  
 
 
Alle tilbud varetages af frivillige 
og er gratis at benytte! 
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Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 år. 
 
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15 - 17.30  
 
Vil du vide mere så kontakt:  
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 Bi-
belen, leger og deltager i mange for-
skellige aktiviteter.  
 

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.  
 
Sognehuset, mandag 
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. 

Børneklubberne 

Indremission april: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 11. April, får vi besøg af 
tidligere sognepræst, Jørgen Bæk-
gaard Thomsen, Beder. Emnet for 
denne aften er: Du skal holde hvile-
dagen hellig - Hvad gør vi? 
 
Jørgen Bækgaard Thomsen siger 
som baggrund for valget af sit emne: 
Jeg har allerede fra studietiden arbej-
det meget med Det gamle Testamen-
te, og det blev til dels udfordret og 
udvidet i årene i Israel, hvor jeg også 
arbejdede i et par hebraisktalende me-
nigheder af Jesus- 
troende jøder.

Siden hjemkomsten fra Israel har jeg 
skrevet en to-binds kommentar til 
Salmernes Bog (Credo Forlag), men 
også studiehefter til Johannes Evan-
geliet og andet. For tiden arbejder jeg 
på en kommentar til Anden Mosebog 
som udgives på Credo Forlag. 
 
Opholdet i Israel har sat sig forskelli-
ge spor hos mig. Bl.a. var det spæn-
dende og udfordrende at møde den 
jødiske forståelse af sab-batten. Jeg 
vil tage nogle af overvejelserne og 
udfordringerne frem denne aften. 
 
Vi ser ofte den jødiske forståelse af 
sabbatten som meget lovisk og tung. 
Og det kan den også være. Men der er 
mere at sige om den sag. For jøden 
sammenligner sabbatten med dron-
ningen, der kommer på besøg. Hvad 
vil vi bruge tiden på, mens dronnin-
gen er på besøg i vores hjem? 
 
 
 
 
Jørgen Bækgaard Thomsen er født i 
1947. 

 
Gift med Martha Vibjerg, der er syge-
plejerske. Parret har tre børn. 
 
Cand.theol. december 1973.  
 
Sognepræst i Rinkenæs 1974-1984.  
 
Præst for Den Danske Israelsmission i 
Jerusalem 1984-1989.  
 
Sognepræst i Vorbasse-Skjoldbjerg 
1989-2010.  
 
Siden november 2010 bosat i Beder. 
 
 
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet Sog-
nehus. 
 
Alle er hjerteligt velkomne. 
 
 
 

Arrangør: Indremission 

Du skal holde hviledagen hellig  
–hvad gør vi? 
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Kirkebil 
 

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
 
Ring til Else Svendsen senest fredag 
kl. 8.30 på tlf. 2692 6701. 

Øvrige adresser: 
ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
 
KORDEGN 
Henny Margrethe Bauning  
Tlf. 8629 0649 
hmb@maarslet-kirke.dk 
Træffes normalt på kirkekontoret i  
sognehuset, Obstrupvej 4A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
Tlf. 8629 3440   
ellers henvises til sognepræsten på 
Tlf.  8629 0234  
hd@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKETJENER  
Stillingen vakant 
Telefontid kl. 8.00 - 8.30  
Tlf. 2692 6701 
 
SOGNEMEDHJÆLPER  
Mette Grøn Bugge  
Tlf. 2216 6792 
mb@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 
 
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
Ved Kirken 1 
Tlf. 8629 4841 
Inga Michels, graver  
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården. 
im@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Erik Lund Sørensen  
Frøkærparken 68 
Tlf. 8629 9395 
els@maarslet-kirke.dk 

Kirkesiderne for april 
redigeres af 
 

Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

  Hanne Davidsen  
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  
Balagervej 13 
8260 Viby J. 
 
Tlf. 2446 4882 
mmk@maarslet-kirke.dk 
 
Træffes bedst tirsdag, onsdag 
kl. 12.00 - 13.00   
Mandag er fridag 

Sognepræsterne 

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde i 
Sognehuset, Obstrupvej 4A 
 

Onsdag d. 12. april kl. 19.00 
 
Menighedsrådets møder er offent-lige 
og alle er velkomne til møderne. 

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 tidspunk-
ter, så kontakt : 
 
Sognepræst Hanne Davidsen i præste-
gården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Mårslet Kirkes Hjemme-
side 

Her finder du svar på mange kirke-
ligt relaterede spørgsmål ligefra 
adresser og aktivitets-kalendre, til 
info om hvordan man gør i forbin-
delse med navneændring.  

http://maarslet-kirke.dk  

Sognehuset  
vil på grund af byggeri være luk-
ket for alle aktiviteter i perioden 

7/5 – 30/9 2012. 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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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  Ole Gade 86 29 80 51 ole@peektraffic.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 

Motion 

NY LØBESKOLE FOR BEGYNDERE  
TMG motion er klar til at hjælpe be-
gynder-motionister i gang med at lø-
betræne over en 12 ugers periode i en 
løbeskole. 
Første træningsdag er tirsdag 10. april 
kl. 17 med mødested ved Mårslethal-
len. 
Her vil seks lokale, kursusuddannede 
løbetrænere med to reserver i baghån-
den stå klar til at løbe med, to knyttet 
til hver løbegruppe af begynder-
begyndere og begyndere. 
 
Med fællestræning to gange om ugen, 
tirsdage og torsdage kl. 17, vil vi 
hjælpe motionister uden forudsætnin-
ger for at løbe i gang med at løbe ef-
ter et 12 ugers program. 
 

Den to ugentlige træningsture består 
hver af både gang og løb, så man 
langsomt og trygt kan vænne sig til at 
løbe. 
 
Det betyder således, at man i den før-
ste uge starter med at gå i fire minut-
ter, løbe i et, gå i fire osv. I første uge 
varer en træningstur godt et kvarter, 
der i løbet af de 12 uger bliver for-
doblet til en halv time. 
 
Træning for begyndere 
I TMG motion har vi valgt at lægge 
ud med at tilbyde løbeskolen til det, 
vi kalder begyndere. Mange mårslet-
tere løber og vil måske gerne løbe 
sammen andre.  
Men vi starter med at tilbyde træning 

til dem, der ikke i forvejen løber re-
gelmæssigt, men som gerne vil have 
hjælp til at prøve det for at komme i 
gang med en udendørs motionsform. 
Mere øvede løbere får chancen for at 
deltage i løbetræningen fra efteråret. 
 
Med begyndere mener vi to typer per-
soner: 
 
Begynder-begyndere i den ene gruppe 
er dem, der aldrig har været i et par 
løbesko og som måske netop er be-
gyndt at træne i motionscentret. 
 
Begyndere er dem der engang har 
løbet, men kom fra det måske på 
grund af en skade. Dem der måske  

(Fortsættes side 24) 
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Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

tager cyklen på arbejdet og dem der 
træner på indoor cykling hold et par 
gange om ugen eller træner i fitness-
lokalet. 
 
Infomøde 27. marts 
Den nye løbeskole er gratis for med-
lemmer af TMG motion og motions-
centret som et nyt tilbud til medlems-
kredsen. 
 
Men også andre mårslettere kan være  
med mod at betale 100 kr. for de 12 
ugers træning. 
 
Er du interesseret, kan du få mere at 
vide om løbeskolen på et informati-
onsmøde tirsdag 27. marts kl. 19-20 i 
HalHuset ved Mårslethallen. Eller 
send mig en mail på bil-
le1113@hotmail.com. 
 
Jubilæum med succes 
Mårslet Motionscenter har fejret sit et 
års jubilæum med ekstra hold i indoor 
cykling, åbent hus i center og et par 
nye medlemmer. 
 
Da dagen blev rundet lød status på 

450 aktive medlemmer, der går til 
fitnesstræning, indoor cykling og act 
eller crossfit træning. Sidstnævnte er 
intensiv træning med høj puls til at 
styrke kernen i kroppen, dvs. mave- 
og rygmuskler. 

 
Steen Bille, formand for TMG motion, 

bille1113@hotmail.com 

Otte mårslettere har været på DGI-kursus i at være løbetrænere. Fra venstre Troels 
Sørensen, Michael Karlsen, Erhardt Nielsen, Kenneth Damkjær, Morten Benneboe 
Larsen, Tina Vestergaard, Jan Ingebrigtsen og Karen Novak Knudsen.  
(Foto: Gürkan Gursoy) 

Per 10. marts havde Mårslet Motionscenter / TMG motion 450 medlemmer. 
Vil du være medlem, kan du sende Steen Bille en mail og bede om en tilmeldingsblanket. 
Eller kig på tmg-fitness.blogspot.com eller http://www.facebook.com/tmgmotion 
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Zumba 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

Gymnastik 

Zumbatomic for børn 8 - 12 år. 
Zumbatomic er leg og dans for børn, 
hvor vi har det sjovt og får sved på 
panden! 
 
Vi varmer op og øver de forskellige 
danse, som består af dansetrin fra fle-
re forskellige stilarter; 
Salsa, Merenque, Samba, Hip-hop og 
mange andre. 
 
Det kræver ingen forudsætninger for 

at gå på holdet, man skal bare have 
lyst til at danse og ha' det sjovt. 
 
Hver mandag kl. 16-16.50 i Gymna-
stiksalen på Mårslet skole. Første 
gang 16. april. 10 gange kr. 225,- 
 
Der er kun 20 pladser på holdet. 
Hurtig tilmelding  nødvendig 
Holdnavn: Børnezumba 
 
Zumba for voksne min. 15 år. 
Zumba er aerobic, dans og fitness til 
skøn latin og international musik. Tri-
nene er simple og med mange genta-
gelser.Vi danser Salsa, Merenque, 

Flaminco, Reggaton, Bollywood og 
meget mere. 
 
Zumba er effektiv motion, hvor vi 
forbrænder masser af kalorier, mens 
vi danser og har det sjovt. 
 
Hver mandag kl. 17-18 i Gymnastik-
salen på Mårslet Skole Første gang 
16. april. 10 gange kr. 350,- 
 
Der er kun 30 pladser på holdet.  
Hurtig tilmelding nødvendig 
Holdnavn: Zumba mandag 
 
Tilmeldning www.tmggymnastik.com 

HVAD  ØNSKER  DU  DIG? 
Det vil vi rigtig gerne vide; i hvert 
fald hvad angår dine ønsker for gym-
nastikken i Mårslet. 
Skal vi have flere børnehold / hold for 
voksne?  
Ønsker drenge at gå til gymnastik 
sammen med deres far, når de går i 0. 
eller 1. klasse.  
Hvordan med pigerne?  
Er det godt for ”Puslingerne” at gym-
nastikken er om lørdagen, så de ikke 
er så trætte? 
Vi sad lutter øre en aften i februar, 
men desværre fik vi ikke noget at vi-
de. Vi er stadig nysgerrige og vil sta-
dig gerne vide, hvad du synes og øn-
sker. For det kan da ikke passe, at alt 
hvad vi sætter i gang i TMG gym lige 
passer til dine ønsker. 

Vi ønsker medlemmer med holdnin-
ger, som gerne vil ”kæmpe” for deres 
sag. Så skriv til os på 
britt@tmggymnastik.com eller ring 
på 50 987 996 og få en snak med for-
manden, når du har noget på hjertet. 
Måske kan vi fællesskab finde en vej  

og få nye tiltag med i den planlæg-
ning af sæson 12/13, som snart går i 
gang. 
 
Vintersæsonen er slut, og dermed be-
gynder forårs sæsonen. 
 

MANDAG 
ZUMBATOMIC 

Kl. 16 – 16:50 
Zumba for piger og drenge 8-12 år 

Periode: 16. april – 25. juni 
Instruktør. Anja Dybdahl 

ZUMBA FITNESS 
Kl 17 – 17:50 

For voksne fra 15 år 
Periode : 16. april – 25. juni 

Instruktør: Anja Dybdahl 

TIRSDAG 
ZUMBA – puls og bodytoning 

Kl 19 – 20:25 
For voksne fra 15 år 

Periode :  10. april – 26. juni 
Instruktør: Anna Bak 

EFFEKT OG STYRKE 
kl. 20.30-21.30 

For voksne min. 15 år 
Periode: 10. april – 26. juni 

Instruktør: Anna Bak 

Se mere på www.tmggymnastik.com hvor du også skal melde dig til 
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TMG Håndbold får nyt tøj 
Alle TMG håndbold hold har i år fået 
nyt spiller tøj takket være vores lokale 
sponsorer. Det er en eminent oplevel-
se at kunne tilbyde samtlige håndbold 
hold noget lækkert PUMA tøj i vores 
logofarver.  
Dette kunne ikke have været muligt 
uden den store opbakning fra det lo-
kale erhvervsliv, og vi vil gerne rette 
en stor TAK til: 
 

House of kids 
Formuepleje 

Riising 
Cinox  

 
Støt det lokale erhvervsliv - de støt-
ter jer. 
 
 
House of Kids har sponseret U8 mix 
spillerne - og er fotograferet med et 
tilfældig antal udvalgte spillere og 
trænere. Spiller og trænere er flanke-
ret af Per Hofmann fra House of Kids. 
 
 
 
Formuepleje har sponseret U10 pi-
gerne og er fotograferet med et tilfæl-
dig antal udvalgte spillere og træner. 
Spiller og træner er flankeret af Søren 
Astrup fra Formuepleje. 
 

House of Kids 

Formuepleje 

Håndbold 
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Riising har sponseret U12 pigerne og 
er fotograferet med et tilfældig antal 
udvalgte spillere og træner. Spiller og 
træner er flankeret af Henrik Riising 
fra Riising begravelse forretning. 
 

 
 
Cinox har sponseret U14 drengene og 
er fotograferet med et tilfældig antal 
udvalgte spillere. Spillerne er flanke-

Cinox 

Riising 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Mårslet Byfest 2012 - Har du noget nyt? 
Mårslet Byfest søger nye tiltag 

 
Jeg tror, at de faste punkter fortsætter stort set som sidste år men der er altid plads til nye tiltag. 
 
Sidste år var det nye: – “MaxPuls” søndag kl. 13-15 på Mårslet stadion. 
 
TMG afdelinger havde i fællesskab lavet et rigtigt godt arrangement, hvor pulsen kom op på max. 
Jeg håber at de tager det op igen sammen med alle de andre, der er med til at gøre Mårslet Byfest til noget særligt. 
 

AKTØRERNE I BYFESTEN 2011 var: 
Mårslet Cykelmotion - Mårslet Juletræslaug - Cirkus Krone – 

TMG Fodboldens Venner / Event-Promotion 
 Mårslet Kirke – Mårslet Sogns Lokalhistorisk forening –  

TMG og Mårslet Run & Walk. 
 
Undertegnede har påtaget sig at koordinere arrangementerne til byfestprogrammet. 
 
Som et gammelt ordsprog siger:   ”Det er senere end du tror”   så kære venner, hvis der er nogle der brænder for at 
sætte noget nyt i gang, som skal med i programmet, så mail eller ring til undertegnede. 
 
John Johansen – telefon 86 29 88 88 eller johnjohansen@youmail.dk 
 
Byfesten afholdes i uge 33 
Se sidste års program på dette link:  http://www.maarslet.net/lokalt/byfest/2011/byfest2011.pdf 
 
Jeg vil meget gerne, at både nye og gamle aktører vender tilbage, inden fredag den 18. maj med tekst til programmet. 
 
Med venlig hilsen 
John Johansen 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2012 31 

 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Hold ren dag 
22. april 2012 denne dag gør vi igen Mårslet renere at bo i 

Søndag, den 22. april kl. 10.00 starter 
vi med rundstykker fra Konditor Ba-
geren. 
Vi vil naturligvis fortsat gerne bo i et 
pænt og rent område. Derfor gentager 
vi traditionen år efter år, og det gør 

Danmarks Naturfredningsforeningen 
heldigvis også, så hele Danmark har 
fokus på affald denne søndag. Det gør 
faktisk det hele meget sjovere og hyg-
geligere sådan at være en del af et 
kæmpeprojekt på landsplan. 
 
Vi plejer at være mange mårslettere i 
alle aldre, men selvom du måske ikke 
har deltaget før, så er du meget vel-
kommen til at møde op kl. 10.00 på 
pladsen mellem Konditor Bageren og 
Superbrugsen. 
 
Efter en kort instruktion, hvor vort 
lokalområde deles op, kan du selv 
bestemme, hvor du vil lægge din ind-

sats. Det bliver sammen med en mas-
se andre – sidste år var vi flere end 60 
– unge som ældre. 
 
Vi har affaldsposer m.v., men har du 
en trafikvest, handsker eller eventuelt 
en gribetang, så tag det endelig med. 
 
Efter endt affaldsindsamling, dog se-
nest kl. 11.45, mødes vi alle igen og 
slutter med øl eller vand, sponseret af 
Superbrugsen. 
 
På gensyn søndag, den 22. april kl. 
10.00. 

Foto Kurt Søe 
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Næste gang er Egnsarkivet åbent onsdag d. 11. og onsdag d. 25. april fra  kl. 16:00 til 17:30. *   
E-mail: maarsletegnsarkiv@gmail.com 

Mårslet Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
 
 
 
 
Hvis du vil vide mere om den fortid, 
der danner baggrund for den nutid - 
og ikke mindst den fremtid, du er en 
del af., så bliv medlem af Mårslet 
Sogns Lokalhistoriske Forening. 
Årligt kontingent: Personligt 50 kr. 

og husstandsmedlemskab 80 kr.  
Ring til  Ingerlise Wendland, på tlf. 
8629 2680 eller e-mail:  
wendland@mail.dk   
 
 
 
 
 
Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. ons-

dag i hver måned fra kl. 16:00 til 
17:30 undt. juli og december. Indgang 
fra skolens lille parke-ringsplads på 
Obstrupvej. 
Her vil medlemmer af Lokalhi-storisk 
Forening være til stede for en snak, 
tegning af medlemskab, og evt. mod-
tagelse af arkiv-materiale eller andet. 
http://maarsletegnsarkiv.dk   
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

9.30-17.30 

Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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Kunstudstilling i påsken 2012 

Som de fleste i Mårslet ved er det 
netop et halvt år siden at Kunstgrup-
pen Stiplet fejrede deres 25 års fød-
selsdag, med jubilæumsreception og 
fest i Borgerhuset. 
Ved den lejlighed måtte undertegnede 
holde en lille festtale, hvor netop det 
at være kreativ i et samfund som vo-
res, var mit udgangspunkt. 
Når man nu har maleriet som hobby 
og står foran staffeliet, så er man inde 
i sig selv, fordybet, og koncerteret 
om det  man er i færd med  - så er 
man næsten lykkelig. 
Det er måske bare noget jeg påstår, 
men I kunne jo spørge Stiplets med-
lemmer, når I besøger 

påskeudstillingen på Testrup Højsko-
le 1. eller 2. påskedag. 
 
Stiplet har i efterhånden i 12 - 14 år 
afholdt deres påskeudstilling på Te-
strup Højskole. De seneste mange år i 
skolens smukke musikhus, som vi 
låner kvit og frit. En flot gestus fra 
højskolen. 
Skolens musikhus er et helt unikt sted 
at udstille billedkunst. 
Stiplet´s påskeudstilling kan besøges i 
påskedagene 1. og 2. påskedag mel-
lem kl. 11.00 og 17.00. 
Begge dage koster det 20 kr. i entre. 
Påskesøndag den 8. april  er der ferni-
sering, hvor alle er velkomne.   

I år er det fælles tema  - Ægte rødt.   
Et tema som vi i Stiplet, hver især 
skal forsøge at forfølge i et maleri 
eller andet kreativt forslag. 
Udover det valgte tema, står det na-
turligvis alle kunstgruppens medlem-
mer frit at male, hvad de vi, og det 
gør de så sandelig også. På udstillin-
gen finder du alt fra - det super ab-
strakte - til de små, sarte akvareller, 
og alt midt i mellem.  
Der bliver masser at se på, for de 16 
der udstiller i år, har være meget pro-
duktive. Og skulle du blive træt, så er 
du og din gæster velkommen i vor 
lille cafe. 

 /KC 
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* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

Vilhelmsborg Festspil- Rollerne er besat  
Elvis blev ikke fundet…. 
…..MEN det er jo også hans musik, 
vi efterstræber, og vi fandt alle de 
skuespillere og dansere vi skulle bru-
ge til dette års Danmarkspremiere på 
All Shook Up. 
Efter en fantastisk indsats til Vil-
helmsborg Festspils Audition blev 
rollerne til dette års festspil fundet. 
Igen i år kan vi byde velkommen til 
mange friske og engagerede amatør-
skuespillere. 
Sommeren bliver derfor i godt sel-
skab med både garvede og nye skue-
spillere og dansere, og vi glæder os 
meget til at komme i gang med prø-
verne. 
 
Rollerne: 
Vores hovedrolle, den musikalske 
Chad, bliver spillet af Mark Schedler. 
Mark har siden 2001 lavet TV på 
DR1 og han er blandt andet kendt for 
R.O.F.L, Rabatten og Fandango, hvor 
han har været vært. Privat spiller han i 
band, hvor stilen bl.a. er Elvis. 
Johanne Bräuner Nygaard skal spille 
mekanikerpigen Natalia. Johanne har 
tidligere medvirket i flere musical, 
men det er første gang hos Vilhelms-
borg Festspil. Johanne har i 2009 og 
2010 været semifinaledeltager i Ta-
lentkonkurrencen Unge Sangere, hvor 

hun modtog priserne 
 ”Publikumprisen”, ”Dommernes sær-
pris” og ”Ulrich Stærk prisen”. 
Miss Sandra, den smukke kurator for 
byens nye museum for kultur, spilles 
af Camilla Mia Wikke og den roman-
tiske Lorraine spilles af Signe Birk 
Backs. Camilla har spillet med i Ca-
baret i 2009, men det er hendes første 
større rolle hos os, hvorimod Signe 
skal være med i en opsætning af Vil-
helmsborg Festspil for første gang.  
 
Vi er også så heldige, at kunne byde 
velkommen til Simone Hansen som 
borgmester Mathilda og Jakob Lundø 
Nielsen som Dean Hyde, borgmeste-
rens søn. Igen i år får vi fornøjelsen af 
Jens Helbo, som skal spille Jim Hal-
ler, Natalias far; Jakob Weldingh som 
den lidt generte Dennis, Christina 
Mattson som beværtningsejer Sylvia 
og Torben Greffel som sheriffen Earl. 
I kan glæde Jer til at se dem alle på 
scenen. 
 
Historien: 
All Shook Up er en musikalsk kome-
die bygget op omkring en række Elvis 
Presley sange. Det er ikke en biogra-
fisk revy. Det foregår i 1955, et sted i 
midten af Amerika, hvor en piges 
drøm og et uanmeldt besøg fra en my-

stisk læder-omsluttet, guitar-spillende 
fremmed hjælper en lille by med at 
opleve magien af romantik og magten 
af rock & roll. Blandt sangene er klas-
sikere som "Heartbreak Hotel", "Love 
Me Tender", "Don’t be Cruel", "Can’t 
Help Falling in Love", og selvfølgelig 
”All Shook Up”. 
 
Det er en kærlighedskomedie, som 
omhandler kærlig på kryds og tværs, 
og hvordan alle personerne bliver 
”shaken up”(rystet sammen). 
Det vigtigste ved stykket, og dét det 
er bygget op om, er de over 20 Elvis 
sange som guider stykket og handlin-
gen.  
 
Billetsalget: 
Starter 1. april via BILLETnet. 
Tlf. 7015 6565, www.billetnet.dk 
samt udvalgte posthuse, turistbureau-
er og andre salgssteder for BILLET-
net. 
 
Spørgsmål, aftaler eller yderlig infor-
mation – henvendelse til Lone Niels-
son i Sekretariatet, mob. 2169 0213, 
vilhelmsborgfestspil@hotmail.com  
 
Eller PR-Gruppeleder Carina Schøtt, 
mob 24851145, vilhelmsborg-
festspil.pr@gmail.com 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Danmarkshistoriens største spejderlejr 
Sommeren 2012 bliver helt særlig for 
alle spejderkorps i Mårslet. Både for 
os i De Grønne Pigespejdere, men 
også de blå spejdere og KFUM-
spejderne. Her deltager vi nemlig i 
danmarkshistoriens største spejderlejr 
’Spejdernes Lejr’, som er åben for 
samtlige spejderkorps i landet. De 
fem spejderkorps som arrangerer lej-
ren forventer at 35.000 spejdere slår 
teltene op udenfor Holstebro og går 
amok med raftebygningen fra den 21. 
til 29. Juli. 
 
Regnbuen bygget af rafter 
Spejderne fra Aarhus-området vil ger-
ne have en generalprøve på dele af 
deres store raftebyggeri, og det gør de 
lørdag den 14. April. Her omdanner 
de Bispetorv til en kæmpe lejrplads, 
hvor de blandt andet har planer om at 
bygge en Regnbue a la Aros –i rafter. 

På sommerlejren er det tanken at raf-
tekunstværket skal være varetegn for 
den bydel hvor aarhusianerne skal bo. 
Bygningsværket skal være så stort at 
publikum kan gå rundt oppe i Regn-
buen, så der kommer til at gå en del 
granrafter og besnøringer til det pro-
jekt. Det vil dog først være muligt at 
gå i Regnbuen på sommerlejren, ikke 
til generalprøven i Aarhus. 
 
Så kig ind forbi Bispetorv den 14. 
April, hvis du vil se hvordan det tager 
sig ud–du vil også kunne møde de 
lokale Mårsletspejdere. 
 
 
Vil du gøre en forskel i din som-
merferie? 
Når 35.000 mennesker samles for at 
være spejderaktive og hygge sig sam-
men, kræver det naturligvis en masse 

arbejde udenom. Og her har du mu-
lighed for at melde dig på banen og 
gøre en forskel med nogle frivillige 
timer. Der er helt sikkert en opgave, 
som passer lige ind i det, du kan. Der 
er jobs indenfor medier, sundhedssek-
tor, beredskab, servicesektor, lejrakti-
viteter samt teknik og drift. 
 
Du kan tilbyde din hjælp under hele 
lejren, eller bare komme og give en 
hånd med en dag eller to, hvis det dét 
du har tid til. Du kan blive lejrjobber 
hvis du er over 14 år og det kræver en 
børneattest. 
 
Læs mere om at blive lejrjobber på 
www.2012.spejderne.dk. 
Her kan du læse meget mere om hele 
lejren og høre Martin Brygmans lejr-
sang ’Skal vi gå udenfor?’  
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TESTRUP HØJSKOLE 
Forår 2012 

Torsdag den 12. april kl. 19.30  
Thunderbear (solo) 
Koncert v/ Thorbjørn Krogshede, høj-
skolelærer, tidligere medlem af ban-
det Under Byen. 
 
Hvad gør man, når man hader jazz – 
men elsker at improvisere? Hvad gør 
man, når man elsker Coltrane – men 
er dømt til klaveret? Hvad gør man, 
når man hader fastfrosne strukturer – 
men elsker lyden af Scriabin, Ligeti 
og Schostakovich? Hvordan lyder 
klavermusik, når pianisten har hove-
det fyldt med støjguitarer og klokke-
spil? Hvordan lyder klavermusik, når 
pianisten overhovedet ikke lytter til 
det, han spiller, men i stedet lader sig 
gennemskylle af en tsunami af over-
toner? 
 
Onsdag den 18. april kl. 19.30 
Østrigs vrede enfant terrible 
Foredrag v/ Søren R. Fauth, 
prof.dr.phil., om den forkætrede 

østrigske forfatter Thomas Bernhard 
(1931-1989). En del af Thomas Bern-
hards romaner er oversat til dansk, 
bl.a. Udslettelse, Undergængeren, 
Gående og Årsagen. Årsagen er første 
bind af fem små selvbiografiske ro-
maner, som skal oversættes af Søren 
af Fauth. 
 
Mandag den 7. maj kl. 19.30 
Road 
Foredrag v/ billedkunstneren Steen 
Larsen, der også er lærer på Testrup 
Højskoles Kunstlinje. Steen Larsen 
vil fortælle om sine hyperrealistiske, 
store malerier, der på forskellig vis 
tolker vejen: den fysiske vej, det altid 
at være på vej, det, at intet står stille. 
Steen Larsen udstiller på KunstCent-
ret Silkeborg Bad fra 12. maj til 26. 
august. 
 
Torsdag den 10. maj kl. 19.30  
Tangoorkestret 
Koncert. Man skal tænke sig om, in-

den man rører ved tango. Det kræver 
både selvtillid og lækre instrumenter, 
hvilket alle medlemmer af Tangoor-
kestret besidder til overflod. Og de 
har noget at ha’det i. Hvis man ikke 
var imod namedropping, kunne man 
sætte en stormflod af navne igang lige 
nu, men det er vi. I stedet vil vi lægge 
hovedet på blokken og garantere en 
koncert i høj høj klasse. 
 
Onsdag den 30. maj kl. 19.30 
En yndig og frydefuld sommertid 
… 
Sangaften v/ Jørgen Carlsen. 
Vi hylder den danske sommer med 
blomsters blide dufte, de lyse nætter 
og gøgen, der kukker. 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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