
 MÅRSLET-bladet  MAJ 2012 1 

 

 

Maj 
2012 

www.maarslet-bladet.dk 

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD · SKOLESIDER  · TMG-NYT · KIRKEBLAD  



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2012 2 

 

 
 

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

www.maarslet-bladet.dk 



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2012 3 

 

Leve mangfoldigheden! 
 
Mårslet er et homogent samfund, siger vi. Og det er da også rigtig nok, for så 
vidt som der ikke bor mange muslimer her. De ejer de fleste deres bolig og bor 
sammen mand og kvinde, næsten alle er medlem af folkekirken, vi er enige om, 
at det er skønt med en flagallé, hvor Dannebrog vajer og pryder bybilledet. Vi 
vil faktisk gerne have flagalleen udvidet! 
 
Alligevel er vi også forskellige. Der er børn, unge og ældre og nogle få rigtig 
gamle. Der er syge og raske. Triste og glade. Der er også et par ateister, buddhi-
ster og andre med alternative holdninger. Der er singler, der er enker og enke-
mænd, der er bøsser og lesbiske. Nogle har boet her en menneskealder, andre 
kun et par år. En del bor faktisk til leje. Vi har alle hver vores historie. Vi er alle 
unikke mennesker med hver vores egen krop og sjæl. Virkelig forunderligt at 
tænke på, at der kun er én af hver, og hver og en har betydning. Det må få os til 
at passe rigtig godt på hinanden! 
 
Men fælles er vi dog om at sanse omverdenen: nyde synet af de violette syrener 
og kastanjernes hvide lys, indsnuse jasminernes og snart rosernes duft, føle den 
kølige forårsvind på løbeturen og solens varme stråler, når vi hygger med efter-
middagskaffen på terrassen, (og måske irriteres lidt over de forårskåde unge bili-
ster, der drøner af sted med kalechen nede og bassen dunkende derudad, men 
det er jo også et sikkert forårstegn!), vi længes efter det første danske jordbær og 
nyder i ventetiden fuglenes sang. 
 
Fælles er vi om at bo i samme by med ansvar for os selv og vor nabo. Vi ser 
helst, at samværet og samtalen sker i al fordragelighed og i gensidig respekt. 
Men er en konstruktiv debat nødvendig, tager vi også den. Sammen gør vi denne 
skønne by til et levested med mange aktiviteter og muligheder. 
 
Jeg er glad for nu på 19. år (!) at bo i Mårslet sammen med alle de skønne men-
nesker, der er her. Glad for, at vi kan rumme hinanden. Nu vil man vel nok sige, 
at det da er nemt nok, for vi er jo ikke blevet udfordret ret meget. Det er rigtigt. 
De store konflikter kender vi ikke til. Måske lukker vi verden lidt ude. Det skal 
vi ikke tilstræbe. Vi må da have overskud og resurser til åbne os mangfoldighed 
- også selv om det ikke er uden problemer. Det kan være svært, men vi kan da 
begynde med at acceptere bøsser og lesbiske i et folkeligt (og folkekirkeligt) 
fællesskab. 
 
Nu er det forår, og alting springer ud. Lad os i de forskellige fællesskaber mødes 
fordomsfrie, i et frit og åbent fællesskab, hvor mangfoldigheden giver plads til 
dem, der er anderledes end os selv, hvad enten det drejer sig om køn, religion, 
politisk holdning, race eller etnicitet. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
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Ny formand for Mårslet Fællesråd 
John Engelbrechtsen, som de sidste 
par år har været næstformand for 
Mårslet Fællesråd, er ny formand for 
rådet. Han overtager posten fra Jens 
Thomsen som til gengæld er blevet 
næstformand. 
Rokaden blev enstemmigt besluttet på 
Forretningsudvalgets (FU's) møde 21 
marts, det første efter repræsentant-
skabsmødet 28. februar. 
Baggrunden for skiftet er at udform-
ningen af en helhedsplan for Mårslet 
forventes at fylde meget i FU's arbej-
de det næste års tid. Og Jens Thomsen 
er inhabil i fastlæggelsen af Fællesrå-
dets holdning til en større eller mindre 
del af helhedsplanen, da han er ejer af 
Tranbjerggaard og dermed af arealer 
som muligvis kan blive udlagt som 
kommende boligområder i planen. 
Da en væsentlig del af formandens 
hverv er at varetage Fællesrådets kon-
takt til kommunen, var der i FU enig-
hed om at et skifte af ville være mest 
hensigtsmæssigt. 
Heller ikke som næstformand vil Jens 
være med til at træffe beslutninger om 
hvad Fællesrådet skal mene om de de-
le af helhedsplanen der berører hans 
egne jorde. 
 
Andre poster i FU  
De øvrige poster i FU er blevet besat 
således: 
Kasserer for Fællesrådet: 
 Lars P. Nielsen (genvalg) 
Kasserer for Mårslet-Bladet: 
 Jacob Lind (genvalg) 
Sekretær: 
 Per Henrik Hansen (genvalg) 
 
Desuden er Margrethe Bogner og 
Poul Hakon Poulsen medlemmer af 
FU. 
Anette Poulsen og Lars Munk er sup-
pleanter. 

Fællesrådets udvalg 
På FU’s møde i marts blev dette be-
sluttet om sammensætningen af ud-
valg: 

• Mårslet-Bladets redaktion: Ja-
cob Lind, Hanne og Poul-Erik 
Jensen. 

• Børne- og ungeudvalget: 
 Lars Munk er formand. 
 Yderligere bemanding tages op 
 på næste møde. 
• Arbejdsgruppe for Hold Byen 

Ren dagen:  
 Jørgen Brandt er tovholder. 
• Trafikudvalget:  
 John Engelbrechtsen, Margre
 the Bogner, Jens Thomsen, 
 Lars Munk. 
• Trafikkampagnegruppen: 
 John snakker med Emma Søe 
 om status for gruppen og om 
 eventuelle initiativer til at få 
 flere medlemmer; f.eks. gen-
 nem kontakt til skolen. 
• Trampestiudvalget: 
 Jacob Lind og Poul Hakon 
 Poulsen. 
• Foreningernes Dag udvalget: 

Margrethe Bogner, Anette 
Poulsen, Jens Thomsen, Jacob 
Lind, John Engelbrechtsen. 

• Projektudvalg – et nyt udvalg 
som skal fungere som fødsels-
hjælper for nye projekter til 
gavn for Mårslet: Poul Hakon 
Poulsen er tovholder. Beman-
dingen kan variere efter hvilke 
projekter der aktuelt arbejdes 
med. 

• RASK udvalget  
• RolleAklaring, Strategi og 

Kommunikation) nedlægges da 
det har løst sine opgaver med 
udarbejdelse af kommunikati-
onsstrategi, vedtægtsændringer 
og forretningsorden. 

Forslag om hurtigbus 
På mødet i Fællesrådets repræsentant-
skab i februar blev FU opfordret til at 
arbejde for at få etableret et forsøg 
med en hurtig busforbindelse mellem 
Mårslet og Aarhus Midtby i myldreti-
den. 
 
Efterfølgende har FU sendt et brev til 
kommunen og Midttrafik med forslag 
om sådan et forsøg. 
 
I brevet hedder det blandt andet: 
”Hurtigbussen kan for eksempel have 
tre afgange fra Mårslet mellem kl. 7 
og 8.30, og tre afgange fra Park Alle 
mellem kl. 15.30 og 17. 
 
Ruten kan være identisk med ruten 
for linje 19 fra endestationen i Mår-
slet frem til Oddervej ved Skåde Sko-
le. Men derfra forestiller vi os at hur-
tigbussen kører ad Oddervej direkte 
ind til Aarhus Midtby, således at den 
fra Tangkrogen igen følger linje 19’s 
rute. 
 
Vi vil foreslå at hurtigbussen ikke 
stopper mellem Hørret og Højbjerg 
Torv.  
 
Vi vil ikke lægge os fast på detaljerne 
i dette forslag, men vil meget gerne 
have en åben drøftelse med jer om 
mulighederne.” 
 

PerH.  

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

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

www.maarslet-bladet.dk 
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Forslag om forsøg med hurtig buslinje 
Mellem Mårslet og Aarhus Midtby 

På Mårslet Fællesråds repræsentant-
skabsmøde 2012 var der enstemmig 
opbakning til et forslag om at Fælles-
rådet skal søge gennemført et forsøg 
med en hurtig og direkte buslinje mel-
lem Mårslet og Aarhus Midtby i myl-
dretiden. Vi vil derfor opfordre Aar-
hus Kommune og Midttrafik til at 
gennemføre et sådant forsøg, gerne i 
vinterkøreplanen 2012-13. 
 
Baggrunden for forslaget er den ser-
viceforringelse som borgerne i Mår-
slet oplevede ved gennemførelsen af 
den nye busplan for Aarhus Kommu-
ne i 2011, hvor betjeningen af Mårslet 
skiftede fra rute 10 til 19. Herved blev 
den i forvejen lange rejsetid mellem 
Mårslet og Aarhus C yderligere for-
længet. 
 
Således tager det ifølge køreplanen i 

dag 37 minutter at køre fra endestatio-
nen i Mårslet til Park Alle i morgen-
myldretiden, og 30 minutter udenfor 
myldretiden. I bil kan den samme 
strækning køres på 15 – 25 minutter, 
afhængig af trafikmængden. Tilmed 
er det normalt at bussen er forsinket, 
og dermed er den reelle rejsetid læn-
gere end angivet i køreplanen. En så-
dan forringelse ansporer flere borgere 
til at køre i egen bil, og det er da også 
vores oplevelse at antallet af buspas-
sagerer fra Mårslet er faldet siden 
ændringen. 
 
For at øge servicen og få flere årslet-
tere over i den kollektive trafik vil vi 
som sagt foreslå at der i myldretiden 
morgen og eftermiddag oprettes en 
hurtigrute, i første omgang som for-
søg. 
Hurtigbussen kan for eksempel have 

tre afgange fra Mårslet mellem kl. 7 
og 8.30, og tre afgange fra Park Alle 
mellem kl. 15.30 og 17. Ruten kan 
være identisk med ruten for linje 19 
fra endestationen i Mårslet frem til 
Oddervej ved Skåde Skole. Men der-
fra forestiller vi os at hurtigbussen 
kører ad Oddervej direkte ind til Aar-
hus Midtby, således at den fra Tang-
krogen igen følger linje 19’s rute. 
Vi vil foreslå at hurtigbussen ikke 
stopper mellem Hørret og Højbjerg 
Torv. 
Vi vil ikke lægge os fast på detaljerne 
i dette forslag, men vil meget gerne 
have en åben drøftelse med jer om 
mulighederne. 

John Engelbrechtsen 
formand for Mårslet Fællesråd 

Ovesdal 30 
8320 Mårslet 

(Kilde Mårslet Net) 

Tak for dit forslag om en "hurtigbus" 
mellem Mårslet og Aarhus Midtby fra 
repræsentanskabsmødet i Mårslet 
Fællesråd. Der er ikke mulighed for at 
imødekomme jeres ønske. 
 
Linje 19 kører ifølge køreplanen alt 
efter tidspunktet på dagen stræknin-
gen fra Nymarksvej til Park Allé på 
mellem 29 og 38 minutter. Den gamle 
linje 10 kørte ifølge køreplanen 
strækningen på mellem 29 og 34 mi-
nutter. Linje 19 kører dog langt mere 
rettidigt end linje 10 gjorde. I den nye 
busplan er køretiderne nemlig - især 
efter en køreplanjustering pr. 2. janu-
ar i år - i højere grad end den gamle 
plan afstemt efter de trafikale forhold 
på de forskellige tider af dagen. 
 
Hvis vi med GPS-målinger af den 
faktiske kørsel har kunnet se, at køre-
tiden ikke svarede til virkeligheden, 
har vi nu justeret køreplantiden. På 
den baggrund er der på linje 19 på 
strækningen mellem Mårslet og Skå-
de Skole, hvor både den nuværende 
linje 19 kører og hvor den gamle linje 
10 også kørte, blevet tillagt en del 

ekstra køretid i myldretiden. Justerin-
gerne af køretider og ikke det anderle-
des ruteforløb - er derfor hovedårsa-
gen til, at 19'eren i myldretiden ifølge 
køreplanen er lidt langsommere end 
den gamle linje 10. 
 
Har man brug for hurtigere transport 
mellem Mårslet og midtbyen, har man 
allerede i dag muligheden, idet man 
kan benytte Odderbanen, som normalt 
kører mellem Mårslet og Aarhus H på 
19 minutter - på enkelte afgange helt 
ned til 14 minutter. Der er også mu-
lighed for at stige om mellem linje 19 
og den mere direkte rute 100 på Od-
dervej, og dermed undgå 19'erens 
køretur via Holme. 
 
Det nye busnet blev vedtaget af Byrå-
det i 2010, som i samme forbindelse 
besluttede, at busnettet skal evalueres 
i 2014, når der er indhentet solide 
erfaringer med driften af det nye net. 
Frem til denne evaluering er det gene-
relt ikke tanken at ændre afgørende i 
busbetjening og linjeforløb. Der er 
heller ikke hverken planer om - eller 
afsat penge til - at gennemføre alter-

native kørselsforsøg. 
 
I forhold til det konkrete forslag om 
en hurtigbus giver passagerunderlaget 
i Mårslet ikke belæg for at udvide den 
kollektive trafikbetjening af byen. 
Mårslet betjenes af Odderbanen med 
½-timesdrift og linje 19, som kører 
med 20-minutter drift i morgenmyl-
dretiden, og ellers ½-timesdrift i de 
øvrige dagtimer. Der er ikke kapaci-
tetsproblemer i den eksisterende tra-
fik. 
 
Når toget dækker en pæn del af trans-
portbehovet i Mårslet, kan byens pas-
sagerunderlag ikke også "bære" en 
hel buslinje, som ikke dækker andre 
områder på vej mod byen. Selvom der 
måtte komme flere passagerer med 
fra Mårslet by, ville indtægter herfra 
ikke kunne dække de meget væsentli-
ge meromkostninger, jeres forslag om 
yderligere kørsel ville afstedkomme. 
 

Rigmor Korsgaard  
Afdelingsleder, Kollektiv Trafik 

 
(Kilde Mårslet Net) 

Svar forslag om forsøg med hurtig buslinje 
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Når fartdæmpningen er uetisk 
Kommunens Trafik og Veje anvender 
uetiske metoder til at dæmpe farten på 
Mårslets gennemfartsveje. Denne pin-
lige tilstand har varet siden de første 
bump blev indført i byen midt i 90-
erne og er udviklet i den forkerte ret-
ning ved de seneste ændringer på 
Tandervej/Hørretvej. 
 
Med uetisk mener jeg; at bruge cyk-
lende børn og ældre svage cyklister 
som fartdæmpere i en helt misforstået 
”krig mod farten”. De fleste andre 
steder, hvor fartdæmpningen er over-
skyggende, kan de svage trafikanter 
komme uden om bumpene, enten ved 
at der er placeret spor til cyklisterne – 
eller der er anlagt cykelstier uden 
kontakt med vejbanerne. 
 
Her i Mårslet bevirker de indsnævre-
de kørebaner, at cyklister bliver tvun-
get til at køre på fortovene – man kri-
minaliserer i bogstaveligste forstand 
cyklende børn – det er uetisk så det 

vil noget! 
 
Studerer man den aktuelle skolevejs-
analyse, ser man da også tre forslag 
om anlæggelse af cykelstier langs tre 
af de strækninger, som er allerværst. 
Desværre er der jo ikke plads langs 
Tandervej/Hørretvej til anlæg af så-
danne, så man bliver nødt til at anlæg-
ge en helt ny cykelsti fra Nymarks 
Alle til Mårslet Byvej med passage 
under banen, som nu repræsenterer en 
helt uacceptabel krydsnings risiko øst 
for Tandervej/Hørretvej. Da kommu-
nen jo ejer jorden her, kan dette gøres 
for mindre end det beløb, skolevejs-
anbefalingerne nævner – og så vises 
denne løsning i alle de første lokalpla-
ner, som udformede Mårslets layout – 
trafik- og handelsmæssigt. 
 
Mon der i øvrigt er nogen fra Fælles-
rådet, der har prøvet at køre på cykel i 
tidsrummet 0730 – 0755 på Tander-
vej/Hørretvej – jeg ved godt, at der 

ikke er plads, men prøv alligevel. Så 
vil I forstå, at børnene hader det – og 
hvorfor flere og flere forældre vælger 
at køre deres børn i skole. 

Sven Voxtorp 
Engleddet 1 

8320 Mårslet 

Tre børn på cykel jaget op på fortovet – 
som jeg selv blev det. Der var en halv 
kilometers kø på daværende tidspunkt og 
de holdende biler havde ikke levnet plads 
til cyklisterne.  
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Spejderhytte blev til et aktivitetshus 
Her er den korte historie om, hvordan 
en spejderhytte blev til et aktivitets-
hus, og om hvordan Fællesrådet i 
Mårslet uden at inddrage de nærmest 
berørte har taget parti i en sag, som 
især angår medlemmerne af grund-
ejerforeningen Gibbernakkerne. 
Fællesrådet og de blå spejdere i Mår-
slet har i 2010 orienteret grundejer-
foreningen Gibbernakkerne om, at de 
blå spejdere ønsker en bjælkehytte 
placeret på marken vest for Vilhelms-
borg tæt ved åen. Der var tale om en 
spejderhytte, og det kunne grundejer-
foreningen godt støtte. 
I december 2011 viser det sig, at spej-
derhytten har taget forandring til et 
aktivitetshus. Den nu 6,5 meter høje 
bygning er på tegninger placeret i 
skoven under 100 meter fra beboelse. 
Grunden er ændret til omkring 1.000 
kvadra tmeter  ned  mod åen .  
Anvendelsen er udvidet til at omfatte 
benyttelse af lokale daginstitutioner. 
Altså en markant ændring med hen-
visning til at Aarhus Kommune nu vil 
støtte økonomisk. Og en ændring som 
hverken Fællesrådet eller spejderne 
har fundet det formålstjenligt at oply-
se grundejerforeningen Gibbernakker-
ne om. 
Man henviser nu – på trods af kends-
gerninger – til at der kun er sket få 
ændringer. Her skal det også under-
streges, at det efterfølgende har været 
helt umuligt at få oplyst – det gælder 
både skriftligt og mundtligt – de hvil-
ke nærmere aftaler, spejderne måtte 

have med andre fremtidige brugere.   
Oplysningerne om projektets omfang 
kommer først frem den 15. december 
2011 i et høringsbrev fra Aarhus 
Kommune til få husstande på Lang-
ballevænget. Det var noget af en aha-
oplevelse for grundejerforeningens 
medlemmer, der skulle forholde sig til 
et grønt nabo-områdes store ændring 
og væsentlig mere trafik på den priva-
te fællesvej. 
Det, der så især undrer, er at Fællesrå-
det og spejderne i den grad har gjort 
fælles sag, uden at de merkante æn-
dringer er kommet til offentlig oplys-
ning, og uden at sagen har været 
fremme på møde, forinden spejderne i 
et brev til Aarhus Kommune den 19. 
januar i år oplyser, at Fællesrådet 
støtter deres nye projekt. Støtten gives 
dog først på et offentligt møde den 
24. januar. 
Fordi undertegnede har henvendt sig 
til Fællesrådet og påpeget det udemo-
kratiske i hele forløbet, har rådet 
ihærdigt forsøgt at få det til at se ud, 
som om jeg er den eneste utilfredse 
med forløbet. 
At det ikke rigtigt er lykkedes, kan 
forstås ved at Aarhus Kommune har 
modtaget omkring 55 indsigelser mod 
projektet. Heraf cirka 34 fra beboere 
på Langballevænget. 
Endnu mere udemokratisk er Fælles-
rådets krav om, at grundejerforenin-
gen skal komme med en udtalelse i 
løbet af to dage. (Det kunne naturlig-
vis ikke lade sig gøre). 

Det er slet ikke min opfattelse, at no-
gen i grundejerforeningen Gibbernak-
kerne har haft noget i mod, at der 
ville komme en spejderhytte i områ-
det. Men at lægge et projekt frem og 
derefter ændre det så markant, som 
tilfældet er, er kun med til at fremme 
følelsen af bevidst løben om hjørner 
med en af de foreninger, som er med-
lem af Fællesrådet. 
Det udemokratiske spil kommer både 
fra Fællesrådet og fra spejderne. In-
gen har villet give oplysninger om 
ændring af projektet. – Og da ændrin-
gerne endelig kommer frem, og vi 
reagerer, Hvad sker der så? Jo, man 
prøver at skyde på budbringeren/
spørgeren, der tilfældigvis er under-
tegnede. – Og her skal det siges, at 
jeg bare er et menigt medlem af 
grundejerforeningen. Man lader som 
om, at der er nogle få kværulanter, 
der ikke kan unde spejderne et sted at 
være. 
Denne fremgangsmåde må da få an-
dre foreninger i Mårslet til at tænke 
sig om. De fleste er medlem af Fæl-
lesrådet for at være med til at holde 
sammen på lokalområdet. Og det er 
god ide. Men hele dette forløb viser, 
at man skal være mere end naiv, hvis 
man tror, at Fællesrådet er det sam-
lende midtpunkt, der kigger på, hvor-
dan tingene skal foregå til alles bed-
ste. 
 

Morten Djernæs 
Langballevænget 2 

På repræsentantskabsmødet d. 28. 
februar 2012 blev der i aflæggelsen af 
Forretningsudvalgets (FU) beretning 
gjort rede for FU’s behandling af sa-
gen. Beretningen - og dermed FU be-
handling af sagen - blev efter debatten 
vedtaget uden at nogen af de tilstede-
værende stemte imod. Dette kan vi 
kun tolke som bred opbakning fra 
Fællesrådets medlemmer til FU. Re-
feratet fra Repræsentantskabsmødet 
er lagt på maarslet.net. 
 
Med hensyn til svarfristen på to dage 

til grundejerforeningen Gibernakker-
ne til at give indlæg i sagen, så vil FU 
gerne gøre opmærksom på, at både 
Gibernakkernes bestyrelse og andre 
beboere på Langballevænget havde 
mulighed for at møde op på FU’s åb-
ne formøde da sagen var sat på dags-
ordenen. Dagsordenen for FU’s mø-
der offentliggøres som bekendt en 
god uges tid før mødets afholdel-
se. FU ville gerne give Gibernakker-
nes bestyrelse en ekstra chance for at 
komme med eventuelle nye argumen-
ter i sagen, inden vi i et brev til kom-

munen gav udtryk for, at opbakningen 
til spejdernes byggeplaner fortsat var 
gældende. Vi synes ikke det er rime-
ligt at kalde det udemokratisk at vi 
ville give Gibernakkernes bestyrelse 
denne ekstra chance. 
 
Det glæder alle i FU, at spejderne 
fortsat har mod på at arbejde på etab-
lering af en spejderhytte. Det vil gav-
ne området og være til glæde for hele 
8320 området i fremtiden. 
 

Forretningsudvalget 

FU’s svar til Morten Djernæs 
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9.30-17.30 

ÅRETS MÅRSLET BORGER 2012 
Den traditionsrige prisuddeling 
”Årets Mårslet Borger” pinselørdag 
på Butikstorvet i Mårslet med Mårslet 
og Omegns Brugsforening (i daglig 
tale SuperBrugsen Mårslet) som 
sponsor. 
 
Vedkommende skal i særlig grad ha-
ve 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: 
* Anna Johnsen som modtager af pri-
sen i 2010 
* Steen Bille Nielsen som modtager 
af prisen i 2011 
* Poul Granslev, bestyrelsesmedlem i 
Mårslet og Omegns Brugsforening. 
 

Kåringen finder sted Pinselørdag den 
26. maj 2012 i forbindelse med pinse-
arrangementet på Butikstorvet i Mår-
slet. 
 
Begrundede indstillinger sendes eller 
indleveres til Uddeler Jesper Nielsen, 
SuperBrugsen, Hørretvej 12, 
8320 Mårslet. Evt. til E-mail adr.: 
Jesper.Nielsen@superbrugsen.dk se-
nest den 12. maj 2012. 
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Er bilen blevet lydløs og fjernsynet lidt spag i stemmen 

Jamen så tror jeg, at du, kære læser, 
forstår min situation og ikke har noget 
imod, at jeg kommer med et lille øn-
ske, for da vil du genkende proble-
met, nemlig at hørelsen ikke længere 
er den, som vi blev født med. Og uan-
set hvor megen elektronik, man putter 
i øret, så er det ikke det samme som 
naturens eget high fidelity anlæg! 
 
Mårslet er et dejligt sted at bo, vi har 
grønne områder, gang- og cykelstier, 

og vi bruger dem – nogle af os, i alt 
fald. Jeg selv ofte som gående selvom 
jeg også har en cykel, der er næsten 
lige så lydløs, som den du har. Og så 
har den en ringeklokke, der fungerer, 
og jeg bruger den, d.v.s. giver et lille 
klimt, når jeg vil give et lille signal 
om, at jeg nærmer mig bag fra. For 
det er ikke på en cykel med faste dæk 
på grusvej, som under krigen – 2. ver-
denskrig forstås – for den kunne næ-
sten skræmme selv en tysker væk, 
uden at jeg behøvede en klokke! 
 
Det hævdes, at ældre mennesker seni-
orer kan få ”bomme-sislaw” af for-
skrækkelse. Det tror jeg nu ikke på. 
Men jeg vil da indrømme, at jeg som-
me- tider er blevet noget overrasket 
over, at jeg havde en bagfra kommen-
de cyklist på meget nært hold uden at 

opdage det før det (næsten) var for 
sent. 
 
Altså, kære højtærede cyklist, jeg sen-
der dig med glæde et smil, hvis du vil 
give et lille signal før du ”angriber” 
bagfra. Og har du ikke en klokke, så 
bare et lille ”hej” eller hvad du nu kan 
finde på – medmindre du vil opleve at 
jeg skrigende af angst springer over 
en hæk, et hegn eller ud foran en 
bil.  Og lov mig, at du ikke er sådan et 
forsagt lille menneske, som ikke tør 
bruge klokken. Jeg siger dig tak på 
forhånd, fordi jeg ved, at du er et for-
stående og godt menneske – uanset 
alder! 
 

Johannes Petersen 
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Åbent hus i Mårslet Fritidsklub. 
Går du i 6. Klasse på Mårslet Skole, så er det lige et  
arrangement for dig. (hvis du går på anden skole, men bor i Mårslet er 
du selvfølgelig også velkommen) 
 
Klubben holder Åbent hus Fredag den 8. Juni 
kl.16.00-19.00 ( KUN for 6. klasses elever) 

 
Her vil du kunne: 

♥ Møde kammerater 
♥ Få god mad over bål: burgere og kartofler 
♥ Små konkurrencer 
♥ Indvielse af klubbens ”sunde” slush ice. 
♥ Diskotek 
♥ Rundvisning i klubben  
♥ Komme med forslag til ”den fedeste klub for 7. Klasser” Præmie til de tre 

bedste forslag. 
♥ Møde de voksne i klubben 

 
Arrangementet er gratis.  
Du skal melde dig til på mail: micl@aarhus.dk  
Senest den 6. juni. 
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Affald langs veje og stier – til eftertanke 

På Storhøj har Lisbeth Thorendahl 
taget et initiativ, som sigter imod at 
aktivere ældrestyrken i kampen mod 
det affald, som i stigende grad skæm-
mer vore grøftekanter. Vi har fået lov 
til at optrykke henvendelsen. (Red.)  
 
Ideen til projektet er opstået som føl-
ge af, at vi i år fejrer ”Europa-året for 
aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne”. Dette års affaldsind-
samling, som har været mit lille pilot-
projekt, er udøvet i arbejdssolidaritet 
med de yngre generationer på Storhøj. 

Projektet har haft til formål at under-
søge arten og mængden af skrald på 
begge sider af Hørretvej på stræknin-
gen mellem Oddervej og Hørret by. 
12. og 13. marts 2012. Opsamlet af-
fald langs Hørretvej i begge vejsider 
mellem Storhøj og Hørret by. 

• 2.294 g papir og plastik – heru 
der pap- og plastikkrus, chokola-
depapir og cigaretpakninger.  

• 26 dåser 
• 3 flasker 

 
18. og 19. marts 2.012. Opsamlet af-

fald langs Hørretvej i begge vejsider 
mellem Storhøj og Oddervej  

• 5.150 g papir og plastik - herun-
der pap- og plastikkrus, plast-
dunke, plastikdele fra bil, choko-
ladepapir og cigaretpakninger.  

• 97 dåser 
• 6 flasker 
• 1 vante, 1 arbejdshandske og 1 

hårtørrer.  
 
Projektet er ikke iværksat for at sætte 
gang i forargelse, det kommer der 
sjældent no-get godt ud af, men for at 
påpege, at vi måske i lighed med Mår
-slet- fra næste år skulle stille op på 
”Hold-byen-ren” dagen sidst i april. 
Det kunne være et arbejde, som 
”Storhøj ældrestyrke” tager sig af. 
Hvis vi indfører en årlig opsamlings-
dag, vil der naturligvis kun være en 
brøkdel af de nævnte mængder af-
fald, der er bortkastet over en årræk-
ke.  
 
 
Betegnelsen ”Storhøj ældrestyrke” er 
min opfindelse, og den betegnelse vil 
jeg gerne selv gå ind under – i mod-
sætning til betegnelsen ”Ældre-
byrden”.  
 
Lisbet Thorendahl  
 
PS. Mårslet-Bladet’s læsere opfordres 
til følgende tankeeksperiment: Hvis 
der på to km kan opsamles så meget 
affald som her anført, hvor meget kan 
der så opsamles langs alle områdets 
veje? 

LT-foto 
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Naturen sætter sig spor i Valhalla 
Helt nede i gulvhøjde hvor vi sætter 
vores egne fodspor, hænger der bille-
der af dyrespor, som de mindste børn 
i den integrerede institution Valhalla 
har lavet. En kat, en hund og en kanin 
har været på besøg og sat fødderne i 
maling for derefter at træde på papir, 
så børnene kunne se sporene. På en 
tur til Vilhelmsborg så de en hest sæt-
te sine spor –og med den hestesko de 
var heldige at få med hjem, kunne de 
også lave et billede af hestens spor. 
Selv en edderkop blev indfanget, men 
dens tynde ben satte sig altså ingen 
spor efter en tur gennem malingen. 
 
Vuggestuens spor-kunst er bare en 
lille brik i den store udstilling af Val-
hallabørnenes kreative udfoldelser, 
som de har inviteret til fernisering på. 
Kunstneriske produkter og materialer 
spænder vidt, men fælles for dem alle 
er overskriften ’Natur’. 
 
”I år har vi særligt fokus på lære-
planstemaet ’natur og naturfænome-
ner’, så det er også det, der har været 
den røde tråd igennem vores arbejde 
med kunsten til udstillingen her,” for-
tæller pædagogisk leder Gerda Hyld-
borg. 
 
Blæsten kan man få at se med en 
drage 
Børn fra vuggestuen og børnehaven 
myldrer ivrige rundt og viser stolt 
frem for forældre, bedsteforældre og 
både store og små søskende, hvad de 
har lavet. I sofagruppen sidder flere 
børn og forældre og nærstuderer na-
turbøgerne fra boghylden. Der peges 
og læses, spørges og forklares. 
Midt på gulvet står en hel landsby 
fuld af små stenfolk, som får de fleste 
til at smile. Det er imponerende hvor 
let, to døde sten forenet med en lim-
pistol og tilsat lidt pels og øjne bliver 
fulde af liv og historier. 
 
”Da vi startede op, talte vi om, at alle 
projekterne jo ikke nødvendigvis be-
høvede at være med ting, vi havde 
fundet i naturen. Det kunne også 
handle om naturen. Og det er der me-
get af det, der gør,” fortæller Gerda 

Hyldborg. 
 
Det gælder for eksempel de flotte dra-
ger, der møder ferniseringsgæsterne i 
indgangen til børnehaven. De er ikke 
natur –men de er én af de ting, der 
kan være med til at vise os, hvad det 
betyder, at vinden blæser. Og børnene 
har været ude og mærke blæsten i 
kinderne, for at prøve om prototypen 
nu også kunne flyve. 
 
Digitalt naturværksted hitter 
I udstillingen er nogle tuschtegninger 
af dyr og blomster med usædvanligt 
mange detaljer –taget i betragtning at 
de er tegnet af 5-årige. Forklaringen 
er, at de er blevet til med hjælp fra 
projektoren i Valhallas naturværksted.  
Her blev billedet af kaninen projiceret 
fra computeren over på væggen, hvor 
papiret var sat op –og så har børnene 
tegnet efter omridset. 
 
Det er bare én af de nye muligheder, 
børnene har i naturværkstedet, som 
blev indviet sidste år, takket være en 
bevilling på 200.000 kroner fra Aar-
hus Kommunes RULL-midler (Rum 
til leg og læring) 
 
”I værkstedet har vi også et digitalt 
mikroskop og et kamera til mikrosko-
pet, så vi kan få det vi har i mikrosko-
pet op på skærmen. Og så er der terra-
rier, naturbøger , kæmpe forstørrel-

sesglas og Pixelinespil om naturen,” 
fortæller Anne Kirstine, som er pæda-
gog i børnehaven. 
 
Så nok er udstillingen en afslutning 
på forårets fokus på naturkunst, men 
Valhallas børn er langt fra færdige 
med at nærstudere naturen. Så edder-
kopper, mariehøns og bænkebidere 
skal ikke vide sig sikre –der er nys-
gerrige børn derude, som slet ikke 
kan vente med at sætte dem under 
lup. 
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Af BODIL HVID, Skoleleder 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00  

Lederen 

Gode skolefester 
Onsdag og torsdag før påske var ele-
verne og deres forældre til skolefest 
på skolen, hvor de for første gang 
kunne gå ind ad den nye hovedind-
gang ved hallen. Endelig kunne vi 
tage den i brug som det sidste af vores 
ny- og ombygning i denne omgang. 
6. klassernes musical var endnu en-
gang vellykket, og i år var det skolens 
lærerband, der spillede op til dans, 
hvilket morede de yngste elever. 
Når jeg går rundt blandt elever og 
forældre under skolefesten, mærker 
jeg virkelig, at  vi har nogle dejlige og 
velfungerende elever, som opfører sig 
eksemplarisk, og forældre der hygger 
sig i hinandens selskab. Der er ingen 
tvivl om, at de penge, en sådan fest 
koster skolen, er givet godt ud. Jeg er 
også af den overbevisning, at det er 
vigtigt, at de ældste elever har et sted, 
hvor de under passende opsyn kan 
mødes med det modsatte køn, danse 
og sværme lidt i krogene. Alene af 
den grund er det vigtigt, at der i sko-
leregi er sociale arrangementer for 
den aldersgruppe. Ifølge lærerne i de 
ældste klasser var der ikke noget at 
udsætte på deres opførsel, og de unge 
siger selv, at de har haft en rigtig god 
fest. 

Ændrede ringetider 
I forbindelse med de afholdte læse-
bånd, hvor klokken ringede ind første 
gang 5 minutter før timen startede, 
oplevede vi en større ro og bedre ud-
nyttelse af undervisningstiden, da  
eleverne var på plads til at starte, når 
klokken ringede anden gang. Samti-
dig gav det også lærerne et praj om, 
hvornår personalerummet skulle for-
lades for at nå ud i klassen til tiden. 
Da klokken skulle stilles i forbindelse 
med overgangen til sommertid, blev 
der samtidig indført, at klokken ringer 
to gange med 5 minutters mellemrum 
inden starten af alle dobbeltlektioner. 
Denne ordning gælder foreløbig frem 
til sommerferien.  
  
Planlægning af næste skoleår 
Vi er nu godt i gang med planlægnin-
gen af næste skoleår. Skolebestyrel-
sen har godkendt budgettet, som på 
trods af besparelser bevarer elevernes 
timetal og lejrskoler i 3.kl., 5.kl., 
7.kl., udvekslingen i 8.kl og genbesø-
get i 9.kl. Der er også råd til skolefest 
og de andre traditioner, som vi har på 
Mårslet Skole. Besparelsen ligger i, at 
vi med den samme lærerstab skal un-
dervise en klasse mere, hvilket blandt 

andet gør, at der vil blive færre vikar-
timer læst af skolens lærere. 
For andet år i træk er vi nødt til at slå 
9. klasserne sammen. Det skyldes, at 
rigtig mange elever tager på eftersko-
le i 9. klasse. Vi kan ikke af økonomi-
ske grunde bibeholde klassestørrelser 
på 14- 15 elever, og det er heller ikke 
pædagogisk en fordel, når klasserne 
bliver for små. Der mangler dynamik 
i undervisningen, og kammeratskabs-
relationerne bliver vanskeligere.  
Evalueringen af sidste års sammen-
lægning, hvor vi delte en klasse i to 
lige store grupper og lod dem følges 
ad ind i en eksisterende klasse, var 
rigtig god, så den model bruger vi 
igen. En sidegevinst ved denne omro-
kering det sidste skoleår er, at det gør 
eleverne mere parate til at begå sig i 
ungdomsuddannelserne, hvor de helt 
naturligt kommer ud for mange skift. 
Der er næste år en del klasser, der får 
nye klasselærere. Det skyldes bl.a. at 
vi får fire lærere tilbage fra barselsor-
lov. Ligeså snart skemaerne er på 
plads, vil forældre og elever få be-
sked, men det bliver ikke før tidligst 
midt i juni måned. I år slutter skole-
året først en uge efter Sankt  
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0.Klasserne: 
Fredag d. 23 marts havde 0.klasserne 
overnatning. Det var deres første 
overnatning i SFO. 
Børnene kom kl.17.30 og aftensma-
den stod på franske hotdogs og safte-
vand. Derefter var der leg, både inde 
og ude. 
 
Før sengetid var der kæmpe kage or-
gie, SFO tager intet ansvar herfor, det 
var forældrene selv der havde bagt, og 
tak for det! 
Alt i alt var det en super hyggelig af-
ten og nat, som børn og voksne vil 
huske tilbage på med glæde. 

2. Klasserne: 
Den 21 marts havde 2.klasserne klub-
aften fra 18-20. De børn, der havde 
lyst til at optræde for de andre havde 
mulighed for det denne aften. Børne-
ne havde selv stået for at planlægge 
og øve deres numre. Der blev optrådt 
med dans, sang og stand up.  
 
Bagefter var der mulighed for at se 
film, spille spil, danse i disco rummet 
eller spille fodbold udenfor.  Det var 
en hyggelig aften 

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 
Formand: 
Rikke Lysholm 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
maarsletskolesven-
ner@hotmail.dk 
 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
 

Af Kristina Reinholdt Sparre 

Nyt fra 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

maj 2012 

I maj måned begynder bryllupperne. I 
maj fejrer vi pinse. I maj grønnes sko-
ven, og græsset dufter skønt.  Det er 
lyst, og man bliver let om hjertet.  
 
Det er påfaldende, hvor meget årsti-
den, vejret og lyset spiller ind på vo-
res humør. Det er, som om vi i maj 
ser lidt lysere på tingene. Der luftes 
ud, gøres hovedrent (nej, det var vist 
kun i gamle dage?), der pusles i ha-
ven, og vi spejder efter det første ud-
sprungne bøgeblad. Det er som om, 
det hele er som første gang. 
 
Første gang 
Der er noget helt særlig ved ’første 
gang’. Det kan være dejligt, men også 
farligt, det kan være sødt, men også 
hårdt, spændende og skuffende, stort 
og uoverskueligt. Tænk på den første 
skoledag, den første forelskelse, det 
første kys, det første barn, det første 
arbejde. Nye begyndelser, nye verd-
ner åbnede sig. Men efterhånden som 
man bliver ældre, bliver ’første gang’ 
mindre attraktivt. Den første hospi-
talsindlæggelse, den første depressi-
on, den første skilsmisse, det første 
dødsfald i familien, men da også det 
første barnebarn, den første udlands-
rejse uden børn, den første helt rolige 
dag uden forpligtelser. Under alle 
omstændigheder kommer foråret og 
den varme sommer og giver os kræf-
ter og fornyet livsmod, uanset hvilken 
alder man har.

Den anden 
Men det er som om det altsammen er 
lidt lige meget, hvis man ikke har no-
gen at dele sin glæde med.  
 
Kærlighed er nemlig ikke bare en fø-
lelse. Det er noget, man har sammen 
med en anden. Forældre holder af 
deres børn og børnene holder af deres 
forældre. Ja, når de bliver teenagere, 
så ønsker de nok forældrene hen, hvor 
peberet gror, men relationen normali-
serer sig som regel med årene. Foræl-
drene bliver mildere og børnene mere 
forstående! 
 
Kærlighed mellem kærester eller æg-
tepar er en anden slags kærlighed, 
hvor samhørighed kædes sammen 
med den erotiske attrå. I sådanne for-
hold er der mulighed for at opleve 
den største glæde og den største smer-
te – og begge dele sker for de  
fleste par.  
 
Når vi elsker, åbner vi os, og gør os 
sårbare, vi vedkender os vor afhæn-
gighed. Det er godt, og det er risika-
belt. Men det er livet om at gøre. 
Skibbrudne forhold kan blomstre op 
igen eller kærligheden finder nye ve-
je. Bryllupperne kommer her til maj. 
Heldigvis! Livet er ukueligt.  
 
 
Guds kærlighedsrelationer 
I Johannesevangeliet hører vi igen og 
igen om kærlighedsrelationer, for Fa-
deren (Gud) elsker Sønnen (Jesus), 
sønnen elsker disciplene og disciplene 
elsker hinanden. Centrum i evangeliet 
er kærlighed, for Gud er kærlighed, 
skriver Johannes.  Menigheden (det 
vil sige os alle) opfordres til at elske 

hinanden, for så er Gud i os, og vi er i 
Gud, og alt er godt.  
 
Samme tankegang finder vi udtrykt 
på smukkeste vis i Første Johannes-
brev kapitel 4,7-16. Her kan vi læse: 
 
Mine kære, lad os elske hinanden, for 
kærligheden er af Gud, og enhver, 
som elsker, er født af Gud og kender 
Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke 
Gud, for Gud er kærlighed. Derved er 
Guds kærlighed blevet åbenbaret 
iblandt os: at Gud har sendt sin en-
bårne søn til verden, for at vi skal 
leve ved ham. Deri består kærlighe-
den: ikke i at vi har elsket Gud, men i 
at han har elsket os og sendt sin søn 
som et sonoffer for vore synder. Mine 
kære, når Gud har elsket os således, 
skylder vi også at elske hinanden. 
Ingen har nogen sinde set Gud, men 
hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i 
os, og hans kærlighed er fuldendt i os. 
Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han 
i os: at han har givet os af sin ånd. Vi 
har set og bevidner, at Faderen har 
sendt sin søn som verdens frel-
ser. Den, der bekender, at Jesus er 
Guds søn, i ham bliver Gud, og han 
bliver i Gud. Og vi kender og tror på 
den kærlighed, som Gud har til os. 
Gud er kærlighed, og den, der bliver i 
kærligheden, bliver i Gud, og Gud 
bliver i ham. 
 
Bøsser og lesbiske 
Pinsen handler om, at vi har kærlighe-
dens ånd, så vi kan og skal elske hin-
anden.  Vi skal også glæde os over at 
være vidne til andres kærlighed – og-
så når kærligheds-relationen er mel-
lem to af samme køn. Det må høre til 
kærlighedens væsen at kunne rumme 
enhver, der

Kærlighed er relationer 
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Kirketider 

 
 
 
 

Maj 
 
FREDAG d. 4. maj kl. 9.00 
Bededag 
Konfirmation 7. b 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 4. maj kl. 11.00 
Bededag 
Konfirmation 7.c  
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 6. maj kl. 10.00 
4.s.e. påske 
Konfirmation 7.d 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 13. maj kl. 10.00 
5.s.e. påske 
Joh 17,1-11 
Mette Maria Kristensen 
 
TORSDAG d. 17. maj kl. 11.30 
Kristi himmelfartsdag 
Luk 24,46-53 
Jette Rosenberg Christiansen 

 
SØNDAG d. 20. maj kl. 10.00 
6.s.e. påske 
Joh 17,20-26 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 27. maj kl. 10.00 
Pinsedag 
Joh 14,15-21 
Hanne Davidsen 
 
MANDAG d. 28. maj kl. 11.00 
Anden pinsedag 
Joh 6,44-51 
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven  
Prædikant: Hanne Davidsen 

SE OMTALE 
 

Juni 
 
SØNDAG  d. 3. juni kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 10. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 17. juni kl. 9.00 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 24. juni kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 

Kildevang 
Onsdag d. 2. maj kl. 14.30  

 
Pinsegudstjeneste 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 
 
Selv om Sognehuset lukker den 7. 
maj, serveres der frisklavet kaffe og 
te med rundstykker. 

 
Mandag den 14. maj  

kl. 9.30 - 11.00 på Hørretvej 4 
(indgang ad sidedøren). 

 
Olga Nielsen har venligt stillet sine 
stuer til rådighed så også her bydes 
der på en hyggelig snak og et ufor-
pligtende samvær med andre fra 
Mårslet. 

 
Og så er det tilmed helt gratis. 

BEMÆRK ADRESSEN 

elsker og ønske dem alt godt og 
Guds velsignelse.  
 
Det kommer vi også til at gøre helt 
konkret i kirken, når det snart bliver 
lovligt at vie bøsser og lesbiske. I 
kærlighedens navn hilser vi den nye 
ordning velkommen. Guds kærlig-
hed og nærvær gives til hvem som 
helst, der kommer til gudstjeneste. 
Guds velsignelse og tilgivelse er 
ikke forbeholdt en særlig skare, men 
er for alle.  
 
I den grønne, lette og forsommerlige 
pinsetid oplever vi måske mere end 
ellers, at Ånden er nærværende. Så 
lad os da drikke en lille dråbe af den 
hellige ild, så vores hjerte kan røres 
og rummeliggøres af kærlighedens 
Gud. 
 
Glædelig pinse! 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. marts 2012 kunne vi byde vel-
kommen til Allan Vindfeldt Jensen 
som ny kirketjener ved Mårslet kirke.  
 

Allan er uddannet håndværker og har 
arbejdet som sådan i mange år. Efter-
følgende har han været ansat som 
kirketjener ved Timotheuskirken i 
Valby i 3 år og har derfor erfaring 
med arbejdet. Han er desuden stud. 
theol., har undervist konfirmander, og 
er således en alsidig person. 
 
Allan er 59 år, gift og bor i Brabrand 
med sin kone som er sognepræst.  
Vi glæder os til samarbejdet med Al-
lan. 
 

Mårslet menighedsråd  
Erik Lund Sørensen 

 

Velkommen til ny kirketjener 
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Sognehusets udvidelse. 

 
 

   Mårslet 
   Hyggeklub 

 
 

Mårslet Hyggeklub ønsker alle en 
god sommer. 

 
Vi ses igen torsdag  
den 13. september.  

 
Efterårets program vil blive annon-
ceret i Mårslet Bladet og på kirkens 
hjemmmeside i løbet af sommeren. 

Salmesangsdag 
”Kirken har fødselsdag, 

og det har den jo, 
 og det er i dag!” 

 
I anledning af den forestående pinse 
indbyder vi alle 4. og 5. klasser til 
salmesangsdag: 
 

Torsdag den 24. maj  
10.00-11.30 i kirken 

 
Vi vil fejre kirkens fødselsdag, som 
det jo er tradition for at gøre til pin-
se. I pinsen fik disciplene nemlig 
modet og lysten til at gå ud og for-
tælle om Jesus og døbe folk, der 
gerne ville være kristne. Det blev 
begyndelsen til kirkens grund-
læggelse.  
 
Vi skal synge nogle gode og milde 
pinsesalmer – nogle kendte og et par 
nye. Vores organist, Pia Labohn, 
spiller til.  
 
Efter en lille sangtime i kirken 
går vi over i præstegårdshaven og 
får en lille forfriskning. 

 
Sognepræst Hanne Davidsen og 
Sognemedhjælper Mette Bugge  

Følg udviklingen på Mårslet kirkes 
hjemmeside:  

 
http://maarslet-kirke.dk 

 
Jordarbejde samt støbning af funda-
ment og gulv er afsluttet den 27/4. 
 
Den 28/4 blev der foretaget grund-
stensnedlæggelse, hvorefter murerne 
straks gik i gang med selve opmurin-
gen. 
 
Der forventes afholdt rejsegilde me-
dio maj – følg medpå kirkens hjem-
meside for endelig dato og klokke-
slæt. 
 
Alle inviteres til at deltage i rejsegil-
det. 
 

På byggeudvalgets vegne 
Knud Lunderskov 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Jørgen Lauritsen 

Århus Søndre Provsti fejrer igen pin-
sen i fællesskab 2. pinsedag d. 28. maj 
kl. 11.00 i Hørhaven. 
 
Vi håber at rigtig mange fra sognene 
har lyst til at mødes til fælles nadver-
gudstjeneste under nyud-sprungne 
bøge og en forhåbentlig blå himmel. 
Ved gudstjenesten medvirker Århus 
Brassband og et stort kirkekor sam-
mensat af sangere fra hele provstiet. 
 
Gudstjenesten forrettes af præster fra 
alle de deltagende sogne. I år prædi-
ker sognepræst Hanne Davidsen fra 
Mårslet  sogn. 
 

Pinsen kaldes som bekendt også kir-
kens fødselsdag - den dag, hvor pinse-
underet muliggjorde, at evan-geliet 
kan nå ud til hele verden. Derfor giver 
det særlig stor mening at mødes i et 
større fællesskab end sognemenighe-
den netop i pinsen og opleve glæden 
ved, at vi er mange! 
 
Vi glæder os til en stor oplevelse og 
til en dejlig dag med mange menne-
sker i skoven. 
 
  
 

 
Med venlig hilsen ansatte og præster i 

Århus Søndre Provsti 

Pinsegudstjeneste i Hørhaven 

Friluftsgudstjeneste for alle menigheder i  
Århus Søndre Provsti 
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”Arosantus”-koret  
er et blandet kor med ca. 35 medlem-
mer. Koret blev i 1984 startet af et 
hold sygeplejeelever på Århus Amts-
sygehus.  
 
Korets oprindelse afspejler sig også i 
navnet, som er sammentrækningen af 
de to latinske ord ”Arosia” og 
”santus”, der betyder henholdsvis 
”Århus” og ”sundhed”. Siden 1984 er 
der dog kommet mange korister til 
med en anden faglig baggrund. 
 
”Arosantus” har bl.a. opført John 
Rutters ”Requiem” med musikere fra 
Århus Symforniorkester, deltaget i 
opførelse af Händels ”Messias” i År-
hus Domkirke samt medvirket i opfø-
relsen af Mozarts ”Requiem” i Sym-

fonisk Sal i Musikhuset under den 
nyligt overståede 1700-tals festival.  
 
Dirigent Per Skriver  
har dirigeret koret siden 2003. Han er 
desuden organist ved Markuskirken 
og har givet talrige koncerter både 
som orgelsolist, cembalist, akkom-
pagnatør og dirigent. Han har kom-
poneret mange værker for kor i for-
skellige konstellationer, først og 
fremmest for blandet kor a cappella.  
 
Temaet for koncerten i Mårslet kirke 
er ”Nyt mod gammelt”. Der bydes 
på kormusik af bl.a. Palestrina, Byrd, 
Purcell, Knut Nystedt, Svend S. 
Schultz, Carl Nielsen og Per Skriver.  
 
Koncerten vil falde i 2 afdelinger – en 

kirkelig og en verdslig.  
 
Guitaristen,  
Peter Andreas Bleeg 
der færdiggjorde sin uddannelse på 
Jysk Musikkonservatorium i Aalborg 
i sommeren 2011, spiller dejlig gui-
tarmusik mellem de 2 afdelinger. 
 
 
 
 
 
 
 
Der er gra-
tis adgang til koncerten, der varer ca. 
1 time.  
 

Organist Pia Labohn 

Forårskoncert i Mårslet kirke 
”AROSANTUS”-koret 

Dirigent: Per Skriver 
 

Peter Andreas Bleeg, guitar 
 

Tirsdag den 15. maj kl. 19.30  
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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. 6084 5520 eller 
Susanne Lunderskov,  
tlf. 6086 2617 
 
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 

”skyld, skyldfølelse og tilgivelse”. 

Mårslet Indremission maj: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 9. maj,  
får vi besøg af missionær  
Knud Dalsgaard Hansen 

 
 
Missionær Knud Dalsgaard Hansen 
vil sætte fokus på ”skyld, skyldfølelse 
og tilgivelse”. Her vil nogle af hans 
egne erfaringer og oplevelser komme 
i spil.  

For rigtigt mange er skyld et negativt 
ord. Noget vi ofte prøver at fortræn-
ge, benægte, sende videre til en anden 
eller bagatellisere.  
 
For Knud er begrebet ”skyld” først og 
fremmest blevet et positivt ord. Et 
vigtigt ord som viser noget om vores 
værdi og betydning som mennesker.  
 
Når skylden og skyldfølelsen er reel 
og sandfærdig åbnes en dør til et fan-
tastisk rum, et rum fuld af tilgivelse. 
Fra det rum spreder der sig en duft af 
fællesskab, frihed og glæde. 
 
Men skyldfølelsen er langt fra let at 
håndtere, for der findes jo også en 
falsk skyldfølelse. Den åbner ikke 
nogen dør til tilgivelsens rum, men til 
falsk og usand selvfølelse. En følelse, 
Knud har skullet kæmpe med gennem 
livet.  
 

Knud Dalsgaard Hansen er 56 år og 
har været missionær i Indre Mission i 
mere end 20 år.  
 
Han har været i Århus 7 år og bor 
med sin kone Konstance, i Bethania 
på Trøjborg i et af Indre Missions 
huse. Knud nyder at cykle og løbe i 
naturen omkring Risskov. Parret ny-
der også at tilbringe fritiden i deres 
lille sommerhus på Djursland,mellem 
Rønde og Kolind.  
 
 
Da Sognehuset er under ombygning, 
vil dette møde være hos Inge og Mo-
gens Pedersen, Mølleparken 5. Mødet 
begynder kl. 19.30 og alle er meget 
velkomne til at kigge ind. 
  

 
 

Bemærk adresse 
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Kirkebil 
 

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
 
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt 
Jensens senest fredag kl. 8.30 på tlf. 
8629 8190. 

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  
Allan Vindfeldt Jensen 
Telefontid kl. 8.00 - 8.30  
Tlf. 8629 8190 
 
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 maj 
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. 23. maj kl. 19.00 
 
Menighedsrådets møder er offentlige 
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 
Hjemmeside 

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 

Tennis 

VELKOMMEN TIL TENNISSÆSON 2012 
Standerhejsning i TMG Tennis lørdag d. 28. april 2012. 
  
Så er det tennistid igen og lørdag d. 28. april kl. 13 går flaget endnu engang til tops på TMG Tennis' tennisbaner. Efter-
følgende tester vi banerne med en god gang opstartstennis. 
   
Kom ned og mød bestyrelsen og de andre medlemmer af TMG Tennis. Der vil også være udlevering af nøgler til nye 
medlemmer (husk 100,- i depositum). 
  
OBS. Som noget nyt kan man i år få alle sine børn under 16 år med i klubben for kun 1000,-. For yderligere detaljer om 
indmelding mm. se: tmg-tennis.dk 
  
Vi glæder os til at se jer til sommerens sjoveste sport. 
  
  

TMG Tennis 
Bestyrelsen 
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Motion 

Løbeskole er et tilløbsstykke 
Op mod 60 motionister var med i den 
første fællestræning i TMG motions 
nye løbeskole. Flere er på vej. 
 
En deltager måtte melde fra kort in-
den start på grund af en brækket tå, 
andre mødte ikke frem til første træ-
ning, mens en del fyldte motionscent-
rets indgangsparti for at melde sig til 
de 12 ugers løbeskole. 
 
Gangbroen virkede som samlingssted 
inden premiéren klokken 17. Stedet 
hvor naboer, venner og veninder kun-
ne få sig en snak om byens nyeste 
motionstilbud. 
 
Kort efter fordelte de 60 mårslettere i 
alderen 12-60 år sig i de to løbegrup-
per. Den for begynderne trak op på 
boldbanerne, hvor koordinerende lø-
betræner Michael Karlsen bød op til 
en serie lette opvarmningsøvelser. 
Den for letøvede løbere bevægede sig 
hen til skolens A-hus, hvor Karen 

Novak Knudsen tegnede sig for op-
varmningen. 
 
Så var det tid for de nye løbere at be-
give sig ud på eftermiddagens og lø-
beskolens første træningstur, hver for 
sig, men på de samme stier omkring 
Mustrupvej. 
 
Et dusin af deltagerne er mænd, re-
sten kvinder i alle aldre og alle syntes 
motiverede til at bruge tilbuddet som 
løftestang til at motionere. 
 
Humøret var højt på ruten og vel 
hjemme ved A-hus og boldbaner. De 
to programmer, der mikser løb med 
gang, så alle kan være med og mærke 
en udvikling frem over de kommende 
uger, glædede mange og undrede nog-
le, som gerne ville have løbet mere til 
i den letøvede gruppe. 
 
Men løbeskolen et netop en skole. Et 
sted hvor TMG motion og dens otte 
løbetrænere gerne vil hjælpe mårslet-
tere til at motionere i en tryg og lang-
somt udviklende ramme. Det skal 
sikre den motivation, som i sidste en-
de afgør, om deltagerne fortsætter 
med at motionere. 
 
Timingen synes ramt rigtigt på en 
årstid, hvor flere medlemmer af Mår-

slet Motionscenter undlader at forny 
deres medlemskab i foråret og som-
meren netop for at cykle, gå eller løbe 
uden for. 
 
Løbeskolen henvender sig da også 
både til medlemmer af motionscentret 
og for andre borgere. De 12 ugers 
træning er gratis for medlemmerne, 
andre skal betale 100 kroner for de 12 
ugers træning med vejledning fra træ-
nere. 
 
Men motionscentret holder sig trods 
et antal manglende fornyelser fortsat 
tæt på de 400 medlemmer. Derfor er 
den nyvalgte bestyrelse også begyndt 
at tænke på nye initiativer i efteråret.  
 
Bestyrelsen består af formand Steen 
Bille, næstformand Sjur Fitje, kasse-
rer Birthe Pedersen samt medlemmer-
ne Marianne Vinter-Jensen, Mona 
Winther Krogh og Søren Skov Skjødt. 
 
Vil du deltage i løbeskolen, så mød 
op tirsdag eller torsdag kl. 17 ved 
Halhuset ved Mårslethallen eller skriv 
til mig på bille1113@hotmail.com. 
Det samme gælder, hvis du vil være 
medlem af motionscentret. 

 
Steen Bille, formand TMG motion 

60 mårslettere i alle aldre deltog i to gruppers første træningsture på stier på TMG 
motions nye løbeskole (Foto: bille) 

Forventningsfyldte nye løbemotionister 
mødtes ved motionscentret inden de la-
vede fælles opvarmning som optakt til 
løbeskolens første træningstur 
(Foto: bille) 
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Pokaloverrækkelser ved TMG´s generalforsamling 
 
 
 
 
 
Maria Videbæk Bredlund fik, som 
den første fodbold-pige, Trænings-
fremgangs-pokalen for sit altid gode 
humør og sin indsats til till træning og 
kamp for sit hold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjeldsen fik Ungdomsleder-pokalen 
for sit mangeårige engagement i Fod-
boldafdelingen, både på banerne og 
organisatorisk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mølby fik Kammeratskabs-pokalen 
for sin indsats i Badmintonafdelingen, 
især Tirdags-senior-holdet. 
 
 
 
Desuden får Erik Brandstrup Jubilæ-
umsleder-pokalen for sin indsats i 
Håndboldafdelingens bestyrelse. 
Erik kunne desværre ikke være tilste-
de til overrækkelsen . 
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Håndbold 

Alle TMG håndbold hold har i år fået 
nyt spiller tøj takket være vores lokale 
sponsorer. 
 
Det er en eminent oplevelse 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 i  
Mårslet bladet rette en stor TAK til  

 

REMA 1000 
& 

 Djurslands Bank 
 

Støt det lokale erhvervsliv de støtter 
jer. 

TMG håndbold får nyt spiller tøj 

 
 
 
 
 
 
 
REMA 1000 i Mårslet har sponseret 
U 12 Drenge - og er her fotograferet 
med et tilfældig antal udvalgte spille-
re og deres trænere.  Spillere og træ-
nere er her flankeret af Helene K. Jo-
sefsen fra REMA 1000 i Mårslet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMA 1000 i Mårslet har i år tilgo-
deset alle de mange trænere der gør 
det muligt, at tilbyde håndbold til alle 
de unge mennesker i Mårslet.  
Samtlige træner har i år fået overrakt 
en lækker træningsdragt fra REMA 
1000, som en påskyndelse for deres 
store arbejde. Ryggen er prydet med 
”REMA 1000 støtter sporten i Mår-
slet”. 
Et  antal udvalgte trænere er her flan-
keret af Helene Josefsen og Christian 
Møller fra REMA 1000 i Mårslet. 
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Djurslands Bank har sponseret vores 
Serie 3 Herre og er her fotograferet 
med et tilfældig antal udvalgte spille-
re 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMG Håndbold drager til sy-
den.... 
 
Det var en tætpakket parkerings-
plads af forældre og børn i en stor 
skøn forvirring, da TMG Hånd-
bold skulle drage af sted til det 
årlige stævne i Gråsten – 11 hold 
fra TMG var tilmeldt til denne op-
levelse, som for de fleste vedkom-
mende var en afslutning og en kul-
mination på en dejlig håndboldsæ-
son. 
 
For mange af de unge U10 spiller 
var det  en ekstra ordinær oplevel-
se, da dette var første gang de 
skulle deltage i et sådant arrange-
ment langt hjemme fra.  
 
2 store busser blev sendt af sted 
fra Mårslet kl. 16.00 den 23/3 - 
forude ventede en weekend, der 
ville byde på mange gode oplevel-
ser både på, og udenfor banen. 
Første stop var hos Mac Donalds i 
Røde Kro – heldigvis var persona-
let adviseret inden vores ankomst 
og det gik som smurt, at få hele 
flokken fra TMG fodret af. 
Fredag aften, efter indkvartering 
var der dømt X faktor på stor-
skærm, mange deltog, men for 
mange var det stort bare at 
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”hænge” ud sammen med sine 
holdkammerater og kigge de andre 
ud. 
TMG er lidt privilegeret når vi 
kommer til Gråsten, da vi alle bor i 
samme hus og har derfor en dejlig 
kontakt på tværs af de enkelte hold 
- og man mærker tydeligt at klub 
sammenholdet bliver forstærket. 
Lørdagen bød på masse af fanta-
stisk håndbold i de enkelte haller 
og det stod klart lørdag aften, at 
mange af vores hold havde klaret 
sig godt.   
Lørdag aften kunne der ligeledes 
gøres status over skader – en’ var 
kommet på krykker og en anden 
havde fået en stor bule ved at spil-
le fodbold. 
Trods mange fantastiske hånd-
boldpræstationer fra alle holdene, 
var det dog kun U12 pigerne der 
gik hele vejen til finalen, som de 
ligeledes vandt i fornem stil. 
 
Hjemme igen – trætte – men en 
kæmpe oplevelse rigere. 
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Tirsdag d. 1. maj: 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 2. maj kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
Torsdag d. 3. maj kl. 11.30: 
”Tag selv bord” i caféen 
Pris: 50 kr.  
 
Mandag d. 14. maj kl. 14.00:  
Syng med Josser Herold 
 
Tirsdag d. 22. maj kl. 14.00:  
Holmeorkestret underholder 

Onsdag d. 30. maj kl. 14.00: 
Pia viser billeder fra New Zealand 
 
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra 
kl. 15.00 -17.00.   
 
Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30. Tilmel-
ding nødvendigt – 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 MAJ 2012 

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) 

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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Spejderhus til gavn og glæde for Mårslet 
De Blå Spejdere i Mårslet har omsi-
der fået penge og jord til at bygge et 
længe ventet spejderhus. Det er vi 
rigtig glade for. Og der er også grund 
til at glæde sig for resten af byens 
borgere. For det bliver et hus til gavn 
og glæde for byens børn. 
 
Giber Å Gruppe er en spejdergruppe 
under DDS, Det Danske Spejder-
korps, og vi blev grundlagt i Mårslet i 
2007. Siden er gruppen vokset støt, 
og vi er i dag ca. 90 medlemmer, børn 
og voksne. Vi elsker at være spejdere. 
Vi elsker at være på lejr, elsker at væ-
re på tur, men vi holder også rigtig 
meget af de ugentlige møder. Indtil 
videre har vi måtte nøjes med trange 
kår i Borgerhuset. Alle spejdere hol-
der møde på én og samme dag, og det 
begrænser os i det gode spejderarbej-
de. 
 
Nu er det så endelig lykkes os at få 
tilsagn på 1,4 millioner kroner til et 
spejderhus, fra Aarhus Kommune. 
Kommunen vil også gerne leje os et 
stykke jord, som Mårslet Fællesråd 
har peget på. Det er en del af kommu-
nens Vilhelmsborg-mark, lige øst for 
Langballevænget, bag en lille skov; 
der hvor en trampesti fører mod Giber 
Å. Et meget velegnet sted for alle. 
Spejderbørnene kan cykle til spejder 
via stisystemer, og placeringen ved 
skov, mark og å er jo nærmest perfekt 
for sjove og interessante spejderakti-
viteter, i pagt med naturen. Samtidig 
tilfører det Mårslet et nyt stykke 
spændende natur, et sted, hvor der i 
dag er mark. 

Vi glæder os rigtig meget. Og samti-
dig kan resten af Mårslet også glæde 
sig. Fordi spejderhuset bliver tilbudt 
som udflugtsmål for byens dagpleje-
re, børnehaver og vuggestuer. Byens 
børn kan glæde sig til at pakke mad-
pakke og drikkedunk, og begive sig 
på tur ud i det skønne område, og ny-
de adgang til huset. 
 
Giber Å Gruppe bliver ejere af spej-
derhuset, og kommunen kan derfor 
heller ikke pludselig finde på at bruge 
huset til andre formål, f.eks. som in-
stitution, og spejderhuset kan heller 
ikke lejes til selskaber eller weekend-
ophold. 
 
Så vi er rigtig godt på vej til at give 
Mårslet et nyt spejderhus på en spæn-

dende naturgrund. Aktuelt arbejder vi 
med den nøjagtige placering af huset, 
og vi har lyttet til lokalområdets ind-
sigelser, og ønsker fortsat at være i 
dialog med lokalområdet. 
 
For spejderhuset er til glæde og gavn 
for hele Mårslet! 
 
Mvh. Jens Willumsen, bestyrelsesfor-
mand, Giber Å Gruppe, DDS. 
For yderligere spørgsmål angående 
spejderhuset, kontakt Mogens Søn-
d e r b y ,  m o g e n s s o e n d e r -
by@gmail.com. 
 
Og vil du vide mere generelt om De 
Blå Spejdere i Mårslet, se vores hjem-
meside. 
www.blaaspejderimaarslet.dk 
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Mårslet Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

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

 

Hvis du vil vide mere om den for-
tid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid, 
du er en del af., så bliv medlem af 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening. 

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. 
onsdag 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. modtagelse af arkiv-
materiale eller andet. 
http://maarsletegnsarkiv.dk   

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 9. maj og onsdag 23. maj, begge dage  fra kl. 16:00 til 17:30.  

Invitation 
til kør-selv-tur til byggepladsen hvor 
Moesgård Museum bygger nyt, stort 
moderne museum 

torsdag den 24. maj kl. 18:00  
 

Der vil blive arrangeret en gratis 
rundvisning af Torsten Hinge og Jan 
Skamby Madsen.  
Tilmelding er nødvendig.  
Ring eller mail til Anne Marie Dals-
gaard tlf.: 4034 9838  
annemarie.dm@gmail.com  eller 
Ingerlise Wendland tlf.: 8629 2680 
wendland@mail.dk  
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Spejderpiger var mejerister for en dag 

De yngste pigespejdere i Mårslet har i 
en periode haft kikkerten stillet ind på 
emnet ’Hvor kommer maden fra?’. 
Derfor var de en tur på Bredballegård 
sidste efterår, hvor de så køerne blive 
malket og dermed fik sat på plads, 
hvor mælken kommer fra. 
 
Næste naturlige skridt var at se nær-
mere på, hvordan mælken så kommer 
fra tanken på gården og ud på spise-
bordet –og hvilke andre madvarer fra 
mælkekøleren den bliver forarbejdet 
til. Det fik de syn for på Brabrand 
Mejeri, som har åbent for besøg af 
skoleklasser, foreninger og andre 
grupper. Mejeriet producerer primært 
syrnede mælkeprodukter som yo-
ghurt, ymer, Cultura og Yoggi. 

Hjemmerystet smør til madpakken 
”Vi tog af sted til mejeriet med 25 
Smutter og Spirer, som er de yngste 
spejdere. De blev alle sammen klædt 
på som mejerister i hvide kitler og 
med hat på. Vi så blandt andet deres 
yoghurtproduktion og pigerne lavede 
selv smør i rysteglas,” fortæller  
Anette Skyt, som er én af spejderle-
derne. 
 
En af de små spejder-mejerister, Trine 
synes det var en rigtig god oplevelse 
at opleve mejeriet og de ting de lave-
de der. 
”Det sjoveste var at blande sin egen 
yoghurt. Jeg valgte alle smagene –det 
var jordbær og fersken og alt muligt. 
Det smagte rigtig godt,” fortæller den 
lille mejerist. 
 
Hun synes, også det var sjovt at ryste 
sin egen smør –og hver pigespejder 

fik sin hjemmerystede smør med 
hjem i en autoriseret Lurpak smør-
bakke. Gad vide hvad der var under 
pålægget på madpakken dagen efter? 

De største gevinster lander i Mårslet 
De sidste to år er hovedgevinsten for 
pigespejdernes landsdækkende lodsed-
delsalg –en rejse til 20.000 kroner – 
landet i Mårslet. 
I år kan det jo være din tur, så hold godt 
øje med de grønne pigespejdere, når de i 

løbet af april og maj kommer og ringer på 
–eller står og sælger ved byens indkøbs-
steder. 
Det er skrabelodder, så du ved med det 
samme, om du er en heldig vinder. 
 

Et lod koster 20 kroner; heraf går halvde-
len til pigespejderne i Mårslet, så vi sæt-
ter stor pris på jeres støtte, så vi fortsat 
kan lave spændende spejderudfordringer 
for byens piger. 
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Kræftens Bekæmpelses 
Indsamlingsresultat 2012 

Søndag den 25. marts mødtes 37 vel-
oplagte indsamlere kl. 10  i cafeen, 
lokalcentret Kildevang til kaffe og 
rundstykker sponseret af Konditorba-
geren og REMA 1000 
 
Efter en kort orientering blev ind-
samlingsbøtter og materiale udleve-
ret, og  indsamlerne gik ud i det dej-
lige forårsvejr for at vise flaget – 
landsindsamlingens motto i år var – 
Vis Flaget. 

Indsamlerne var glade, da de kom 
tilbage, de var blevet modtaget me-
get positivt, men desværre var mange 

ikke hjemme. 
elvom 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 – meget, 
meget flot – kr. 42.802,60, en stig-
ning i forhold til sidste år på hele kr. 
3.021,60. 
 
Tak til indsamlerne for at vise flaget 
på smukkeste vis, 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 Konditorbageren og REMA 

1000. 
 
Århus Lokalforening havde fået 44 
gevinster – sponseret af Stena-Line 
med 30 gavekort, B.K.I med 8 kg. 
kaffe og Nordea med 2 sportstasker 
og 4 store håndklæder– til udtræk-
ning blandt indsamlerne i Århus 
kommune, og af disse gevinster blev 
2 gavekort til Stena Line vundet af 
indsamlere i Mårslet. Tillykke med 
det. 

Jeg håber, vi ses til næste års lands-
indsamling søndag 7. april 2013. 
 

Ane-Mie Nielsen 

 

* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 
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TMG`s Loppemarked ny dato den 9. juni 

Der har desværre været nogle forhold 
vi ikke har været opmærksom på, så 
vi har måttet ændre datoen til lørdag 
den 9.juni. Det betyder at du får en 
ekstra helligdag, Grundlovsdag den 
5.juni,  til at sortere lopper fra til lop-
pemarkedet. Denne dag samler vi 
også ind i tidsrummet 18.00 – 22.30. 
Smid ikke ting væk som andre kan få 
glæde af, men gem dem til loppemar-
kedet. Har du nogle gode ting som du 
ikke har mulighed for at opbevare så 
længe, så har vi begrænset mulighed 
for at opbevare dem for dig. Vi for-
venter at dem som plejer at hjælpe 
til, også gør det igen i år, men vi har 
behov for nye og flere kræfter som er 

meget velkomne. Tilmeld dig som 
hjælper til en i loppemarkedsgrup-
pen. Indtægten fra Loppemarkedet er 
en nødvendig indtægt for Håndbold-
afdelingen for at holde kontingentet 
på et acceptabelt niveau, og for at 
kunne støtte ungdomsarbejdet. Ind-
tægterne fra Loppemarkedet gør bl.a. 
at vi kan yde støtte til at sende børn 
og unge til div. stævner og kurser. 
Det er f.eks. 5. år i træk at vi sender 
børn og trænere til Gråsten Cup, hvor 
vi deltager med ca. 100 børn og 20 
frivillige ledere. Takket være et til-
skud på ca. 250 kr. pr. barn kan vi 
holde forældrebetalingen for dette 
gode arrangement på et overkomme-

ligt niveau. Børnene oplever turen 
som en rigtig god oplevelse, hvor der 
køres i 2 store busser med ophold 
hos Mc Donald i Rødekro, hvor af-
tensmaden indtages. Stævnet foregår 
fra fredag til søndag, med kampe, 
diskotek, badeland og råhygge. En 
rigtig god oplevelse som vore spille-
re med stor begejstring ser frem til. 
Så er du forældre til børn som delta-
ger i årets stævne, eller tidligere eller 
fremtidige stævner, er du meget vel-
kommen til at give en hjælpende 
hånd med, enten ved Loppemarkedet 
eller på anden vis. 
 
Loppemarkedsgruppen: 

Flemming  
29901665  
banevej8@gmail.com  

Mads  
20130991  
ovesdal25@profibermail.dk   

Jacob  
21798995  
jacoblind@profibermail.dk  
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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Det Kreative Hus 
samler Danmark om leg, liv og latter 

Den 26. marts 2012 åbner Legeskab 
Det Kreative Hus, for legen har 
brug for en unik platform. Legen 
og kreativiteten er spydspids for 
den innovation, der kan sikre Dan-
mark i fremtiden. Det er legeam-
bassadør og stifter af Legeskab, 
Mette Schmidt-Laugesen, der sæt-
ter rammerne om liv, lyd og leg i 
alle dens mulige og umulige former. 
Hun inviterer fagfolk og familier til 
at befolke huset og inspirere hinan-
den til at lege meget mere. Legepi-
loten Palle Krabbe holder det første 
festlige foredrag om fællesskab og 
munterhed, og denne første aften er 
det gratis at hente viden, inspirati-
on og latter. 
 
På vej ind i Det Kreative Hus i Le-
geskabs lokaler ved Aarhus bliver du 
mødt af udendørs musikinstrumenter, 
der inviterer til musiske lege, der 
vækker dit indre legebarn. Indenfor 
hænger skiftende kunstudstillinger, og 
der er rig mulighed for pauseleg med 
udendørs spil, musik og leg, mens 
aftenens hovedtaler hviler stemmen. 
Husets omgivelser spiller en afgøren-
de rolle, mener idékvinden Mette 
Schmidt-Laugesen. For den viden, du 
henter i Det Kreative Hus, skal leges 
ind. ”Legeskab er skabende leg for 
unge og gamle, mødre og fædre, ild-
sjæle og eksperter. Vi skaber noget 
nyt, når vi leger sammen, og det var 
ud af denne indsigt, at ordet Legeskab 
opstod.”  
 
I børnenes verden er alting muligt, og 
det bliver det også i Det Kreative 
Hus, lover Mette Schmidt-Laugesen. 
For legen er ikke en naiv og enfoldig 
aktivitet, vi bør vokse fra, men en 
værdifuld ressource, vi bør vokse med 
og folde ud livet igennem.  

Vi kan lære meget af børnene 
Det Kreative Hus har plads til alle, 
der vil være med til at udbrede legen i 
Danmark. Kreative ildsjæle og børn 
er lige vigtige, når Mette Schmidt-
Laugesen inviterer til foredrag og fer-
nisering i lokalerne ved Aarhus. Nog-
le gange er det en kunstner, der er 
trækplaster, andre gange er det børne-
ne, der udstiller og fortæller, hvad 
kunsten betyder for dem. ”Det er også 
i det Kreative hus, vi kan bygge bro 
over generationerne ved at invitere 
børn og ældre til at spille musik eller 
skabe kunst sammen, ” mener Mette 
Schmidt-Laugesen.  
 
”Jeg tror på, at inspiration til nytæn-
kende kreativitet skal tænkes og fin-
des i alle hjørner af livet og landet. I 
Det Kreative Hus kan børn og voksne 
inspirere hinanden, ligesom eksperter 
og amatører kan berige hinanden fra 
hver deres platform. Her har alle en 
plads og en værdi, når vi formidler 
legens værdier, hvor alt er muligt og 
intet fastlåst. Børnene spiller en vigtig 
rolle, for de er de sande mestre i leg. 
Og vi voksne kan lære meget af dem, 
hvis vi åbner øjnene for deres forbløf-
fende kompetencer. Dette demokrati-
ske princip er nytænkning.” 
 
 
Du kan kontakte Mette Schmidt-
Laugesen på tlf. 70702035 eller 
msl@legeskab.dk 
 
Fakta om Det Kreative Hus 
Det Kreative Hus ligger i Mårslet ved 
Aarhus i naturskønne rammer. Huset 
er den tredimensionelle ramme om 
den kreative platform inden for den 
musiske, motoriske og kunstneriske 
del af legen. Her inviteres danskerne 
til musiske oplevelser, brugerinddra-

gende udstillinger, foredrag og fortæl-
linger, der vil motivere og inspirere 
børn og voksne til at lege meget mere. 
Alle foredrag fokuserer på legens 
værdier og vil i deres forskellighed 
begejstre og skærpe blikket for legen i 
hverdagen.  
 
Det første foredrag med Palle Krabbe 
er gratis og kan opleves mandag den 
26. Marts kl. 19.30-21.00.  
 
Palle Krabbe er en inspirerende ild-
sjæl, der taler med hele kroppen om 
sammenhængen mellem leg og bevæ-
gelse. Leg, fællesskab og munterhed 
er ifølge Palle Krabbe tre væsentlige 
elementer for et sundt og udviklende 
bevægelsesliv, der først og fremmest 
skal tage udgangspunkt i børns egne 
positive energier og kropslige nysger-
righed. I sit utraditionelle og latter-
milde oplæg vil Palle Krabbe veksle 
mellem fortælling, praksis og teori - 
krydret med poesi og musik.  
 
Bestil din billet her og glæd dig til en 
tankevækkende aften fuld af inspirati-
on, viden og pauselege.  
http://www.legeskab.dk/Foredrag-
Palle-Krabbe-993.aspx 
 
Få billederne i høj opløsning – send 
en mail på info@legeskab.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Kreative Hus  

”Det Kreative Hus vil sætte legen i spil som en betydningsfuld faktor for alle mennesker, fra vi fødes til vi dør. Vi vil 
inspirere børn, voksne, gamle og faglige eksperter til endnu mere leg og liv – for leg er bevægelse. Legebevægelse. 
 
Mette Schmidt-Laugesen,  
Legeambassadør og initiativtager til Det Kreative Hus 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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