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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Opdatering af det nære demokrati 
 
Hvordan skal Mårslet udvikle sig de kommende år? Skal den nuværende 
bygrænse ligge fast, eller skal endnu mere af den omgivende landbrugsjord 
inddrages til byzone under betegnelsen 'afrunding af byen'? Skal vi prøve 
at få plads til flere boliger indenfor den nuværende bygrænse? Skal der an-
lægges nye veje og/eller stier, eller er vi i Mårslet grundlæggende tilfredse 
med den nuværende trafik-infrastruktur? 
 
Spørgsmål som disse og mange andre vil det være naturligt at diskutere i forbin-
delse med den helhedsplan for Mårslet som Aarhus Byråd lovede os, da byrådet 
vedtog Kommuneplan 2009. 
 
De seneste måneder er kommunens planlæggere så småt begyndt at forberede 
helhedsplanen. De første signaler fra planlæggerne lægger op til en meget tradi-
tionel form for borgerinddragelse i den forbindelse. Som omtalt andetsteds i bla-
det bliver der blot talt om at forslaget til helhedsplan vil blive præsenteret for 
Fællesrådet hvorefter der vil blive afholdt et borgermøde om sagen. 
 
Efter undertegnedes mening er helhedsplan-processen imidlertid alle tiders 
chance for at udvikle det lokale demokrati og afprøve nye former for borgerind-
dragelse. 
Hånden på hjertet er det jo en forholdsvis snæver kreds af borgere som deltager i 
et traditionelt borgermøde og i Fællesrådets aktiviteter. Typisk er der tale om en 
forsamling helt domineret af  mænd med grånende hår. 
 
Ikke et ondt ord om denne del af menneskeheden. Jeg hører selv til den. Men 
hvor kunne det være spændende hvis kommune og fællesråd i fællesskab kunne 
udvikle nye modeller for udfoldelse af det lokale demokrati. Modeller som i 
langt højere grad kan inddrage for eksempel mårslettere under 45 år med og 
uden børn, kvinder, teenagere. 
 
Et eksempel kan være fokusgrupper hvor man et par timer samler en halv snes 
mennesker til en helt uformel, uforpligtende og åben snak  om spørgsmål som 
dem der er nævnt i indledningen. Man kan også bruge spørgeskemaer, Facebook 
og andre nye midler. 
 
Sådan en opdatering af nærdemokratiet kræver selvfølgelig Fællesrådets aktive 
medvirken. Men de frivilligt arbejdende kræfter kan ikke gøre det alene. Også 
kommunen er nødt til at vise vilje og bruge ressourcer på sagen, hvis den højt 
besungne borgerinddragelse skal inddrage flere end os halvgamle mænd og nog-
le ganske få andre. 
 

Per Henrik Hansen 
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VVM-redegørelse for Bering-
Bedervejen kommer i 2013 
 
Kommunens planlæggere er skam i 
gang med at lave den lovede VVM-
redegørelse som skal fastlægge den 
præcise linjeføring for den kommende 
Bering-Bedervej. 
Sådan lyder den beroligende melding 
fra rådmand Bünyamin Simsek og 
borgmester Jacob Bundsgaard i et 
brev til fællesrådene i Aarhus Syd. 
Som omtalt i forrige udgave af Mår-
slet-Bladet har fællesrådene rykket 
for VVM-redegørelsen og udtrykt 
frygt for at den bliver forsinket eller i 
værste fald er stoppet. 
Men i deres svar skriver rådmand og 
borgmester at arbejdet følger tidspla-
nen. Redegørelsen forventes at kom-
me i offentlig høring i slutningen af 
2013, og midt i 2014 kan byrådet 
træffe beslutning om Bering-
Bedervejens linjeføring og udform-
ning.  
Det betyder dog ikke nødvendigvis at 
kommunen til den tid har penge til at 
bygge vejen. 
 

Læs hele brevet fra borgmester og 
rådmand herunder. 
 
Kommunen: To veje til helhedsplan 
 
Processen hen mod den kommende 
helhedsplan for Mårslet kan forløbe 
på to måder. Det skriver forvaltnings-
chef Lisbeth Errboe Svendsen fra 
Aarhus Kommunes afdeling Planlæg-
ning og Byggeri i et brev til Fællesrå-
det. 
 
Den ene mulighed er at kommunen 
laver et samlet udkast til helhedspla-
nen som derefter præsentres for Fæl-
lesrådet og lægges frem på et borger-
møde. 
 
Den anden mulighed er at dele pro-
cessen op i to faser. I den første udar-
bejder kommunens planlæggere et 
ideoplæg til hvad der kan være på 
arealerne umiddelbart nord for by-
grænsen ved Tranbjerggård, Jelshøj-
vej og Hørretvej, og i den anden fase 
kan der i fremtiden ske yderligere by-
udvikling, hvis det ønskes. 
 

Det store spørgsmål er her om Mår-
slet skal udbygges mod nord, og i gi-
vet fald hvor meget. 
Hvis modellen med de to faser bru-
ges, skal ideoplægget drøftes med 
Fællesrådet hvorefter der vil blive ud-
arbejdet en lokalplan. Borgerinddra-
gelsen vil da være det samme som 
ved anden lokalplanlægning. 
 
Endnu har kommunens planlæggere 
ikke lagt sig fast på hvilken af de to 
modeller de ønsker. 
Efter deadline for dette nummer af 
Mårslet-Bladet har Fællesrådets for-
retningsudvalg brevet fra Lisbeth Err-
boe Svendsen på dagsordenen. 
 

PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

Annoncepriser og størrelser  for  år 2011, 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også aftales. 
Bladet udkommer 10 gange om året  år til alle Husstande i  postnummer 8320  
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2011 udgør ca. 2.100 husstande 

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.dk 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Invitation til Foreningernes dag 
Nu får du endnu en mulighed for at 
orientere dig om de muligheder for-
eningslivet i 8320 området byder på! 
Søndag d. 23. september 2012 mel-
lem 12 og 16 i Halhuset, vil forenin-
ger og ildsjæle have mulighed for at 
møde borgere fra området og præsen-
tere deres forening / ideer. Halhuset 
er reserveret fra lørdag til og med 
søndag, således at der er mulighed for 
at opstille en lille bod eller opsætte en 
plakat, med henblik på at præsentere 
jeres forening eller ide til forening 
eller aktivitet. 
 
Udvalget håber, at så mange som mu-
ligt benytter sig af muligheden for at 

reklamere for deres forening. Eller 
måske vække interesse for sin ide til 
en aktivitet hos andre end blot dem 
man kender i forvejen. 
 
Mårslet Fællesråde vil naturligvis 
sørge for at der er lidt til henholdsvis 
maven og til hjernen under arrange-
mentet. Men hvis du går og brænder 
for at optræde med en lille sang eller 
andet, så er du meget velkommen til 
at henvende dig til os. 
 
Under arrangementet, offentliggøres 
de foreninger / aktiviteter, som er ud-
valgt til at modtage tilskud fra Mår-
slet Fællesråd. Husk derfor at indsen-

de ansøgning om tilskud senest fredag 
d. 14. september til John Engelbrecht-
sen (mail: je@8320.dk). Hvem kan 
søge? Alle! Det er ikke en forudsæt-
ning, at man er medlem af Mårslet 
Fællesråd. 
 
Aftale om opsætning af bod eller pla-
kat, træffes med Jens Thomsen på tlf. 
2043 7712, også gerne inden 14. sep-
tember. 
 
Margrethe Bogner, Annette Poulsen, 
Kaj Christensen, Jacob Lind,  
Jens Thomsen og  
John Engelbrechtsen (je@8320.dk) 

Giv en       til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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GRUNDLOVDAGEN 5. JUNI i BORGERHUSET 

Det oprindelige Grundlovsdokument 
er ved at revne af ælde, men selve den 
danske grundlov lever i bedste velgå-
ende – i hvert fald mødte mange flere 
op til grundlovsfesten i Borgerhusets 
have end sidste år. Og det var ikke på 
grund af varmen! 
 
Forhenværende minister Lykke Friis 
havde ud af 52 invitationer valgt Mår-
slet til stedet at holde grundlovstale – 
og det blev en smuk en af slagsen. Jo, 
grundloven er noget vi danskere kan 
være stolte over. Det grundlag for 
nationens daglige liv kan opfattes på 
mange måder og kan være en rolle-
model for mange andre nationer, hvor 
især deres svære tider måske havde 
været lettere, hvis borgerne var sikre-
de, som vi er her i Danmark. 
 
Så var der også noget om forholdet 
mellem oppositionen og regeringen – 
men det kan man læse mere og mere 
om i dagspressen, så det lader vi drive 
i vinden indtil videre. 

Den efterhånden traditionelle grillede 
gris, skænket af Poul Rasmussen, Te-
strupgård, så smukt tilberedt med til-
behør - serveret af Mester Zacho, blev 
spist op - og ingen forlod haven sult-
ne. 
 
Henrik Kløverpris’ kor ”på opadgåen-
de fod” sang MÅRSLETSANGEN 
2012 og det store gavekort skænket af 
Fællesrådet blev tildelt sangskriverne, 
som tilfældigvis og deltog i korsan-
gen. Vi prøver nok med en ny kon-
kurrence til næste år. 
Da Kolling og Lillebror var engageret 
i forbindelse med deres lærergerning, 
havde vi inviteret Frank Megabody 
med sine fiktive venner ”Feddersen 

og Findus” – og børnene var begej-
strede. 
 
Til sidst var der nøglelotteriet, hvor 
man kunne vinde øl og vand – og slik 
forsyninger for en familie i flere må-
neder. Vinderen bor i Hørret – vist 
nok endnu! 

Vi takker vore sponsorer Super-
Brugsen, Fakta og Rema 1000 for de 
milde gaver. 
 
Borgerhuset levede som hele byens 
hus op til sine egne hensigter – og 
opfordrer flere til at melde sig som 
medlemmer – evt. også bestyrelses-
medlemmer, så vi kan holde gennem-
snitsalderen nede på et passende ni-
veau. 
 
Ellers takker vi i bestyrelsen for frem-
mødet og lover at vende tilbage i fuld 
vigør til julearrangementerne. 
 

Bestyrelsen 
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Båltale Sankthans 

BÅLTALE SCT.HANSAFTEN 23. 
JUNI 2012 holdt af ”Dronningen” = 
Pia Voxtorp klædt ud som sådan. 
 
Vi siger tak for muligheden til at 
komme og holde båltalen på denne 
herlige grønne plet i Mårslet.... Gen-
nem historiske studier har vi erfaret at 
ingen af vore forfædre har holdt bålta-
le – men de har nok båret ved til bålet 
-  nu er tiden kommet til foran-
dring....og lad det være sagt med det 
samme:  
Vi har ingen brudte løfter at brænde 
af.... 
Vi har ingen aftaler indgået om at 
lave pr-stunts som Bendtner, der blot-
tede sine boxershorts under EM,- vi 
siger Ej blot til lyst og viser blot kron-
juveler og galla og gir den fuld gas 
som Joachim og Casper Elgaard i 
CLASSIC car-race.....i overført be-
tydning, forståes; hastighedsbegræns-
ning og adskillige bump i Mårslet-
bybilledet sætter en automatisk stop-
per på speederen,- men vi kan oplyse 
at prins Henrik er glad for at han kan 
komme ind til sin massør på Præste-
gårsvej UDEN bump! 
Højtiden Sankt Hans er det fordan-
skede helgennavn for den hellige Jo-
hannes Døberen, der angiveligt er 
født den 24. juni. Datoen kaldes der-
for sankthansdag. Ligesom juleaften 
er sankthansaften et levn fra hedenske 
skikke, hvor årets korteste dag, vin-
tersolhverv,  og årets længste dag, 
blev fejret.Sankthans har uden tvivl 

været den vigtigste af midsommerens 
fester i Norden med spil, dans og 
druk....øh,drikkeTidligere var det op-
fattelsen, at midsommernatten var 
fyldt med magiske naturkræfter - bå-
de onde og gode. Alle urter og kilder 
var særligt hellige, og det var traditi-
on at opsøge hellige kilder eller pluk-
ke helende urter på denne aften. Der 
var i nogle egne af landet tradition for 
at gå til hellige træer i denne tid, og 
der blev flettet blomsterkranse, som 
skulle hænges op i disse. Som Drach-
mann skriver: ”Men den skønneste 
krans bli'r dog din, sankte Hans” 

På bålet er der traditionelt placeret en 
figur, der ligner en heks. Heksene 
flyver ifølge overleveringen til Bloks-
bjerg i Harzen  - det, vi kender  som 
Merkel-land,hø,hø...  
 
Der har ganske vist fundet hekseaf-
brændinger sted i dansk historie, men 
de er altså ikke forbundet med de tra-
ditionelle midsommerfestritualer, selv 
om de bønder, der afbrændte bål på 
denne aften, troede på hekse. Formå-
let med bålet var at skræmme hekse 
og onde ånder væk, frem for at bræn-
de dem af. 
 
Formålet med Sankt Hans bålet er at 
glædes over lyset og markere,-  at vi 
sammen kan skræmme ondskab, 
fjendskab og dårligdomme væk. Det 
kan vi med lethed gøre lokalt gennem 
et stærkt og venskabeligt sammenhold 
og med gensidig respekt.  
Vi har alle til daglig vore gøremål at 
se til og vort fællesskab bygger på 
frivillighed.  

I Tirsdags var jeg og min familie vær-
ter for Havefest for ”Det frivillige 
Danmark” -  kongehusets hyldest til 
Danmarks mangeårige tradition for 
foreningsliv og frivilligt foreningsar-
bejde. Den frivillige sektor har histo-
risk set været med til at udvikle det 
danske samfund - næsten hver anden 
voksen dansker er engageret i en eller 
anden form for frivilligt arbejde.   
De mange ildsjæle kommer fra 
idrætsforeninger, kulturlivet, bolig- 
og lokalsamfundet, spejderbevægel-
sen, humanitære og kirkelige organi-
sationer samt fra social- og sundheds-
området. 
 
Hofmarskallatet har beklageligvis 
ikke fundet ud af, at TMG drives af 
frivillige, så derfor kommer vi hér i 
aften og vil rette en stor og varm tak 
til alle de mange ildsjæle i TMG og 
resten af lokalsamfundet.  Og kunne 
man ønske sig et mere egnet tidspunkt 
til dette end netop Sct.Hans-aften?  
 
I Midsommervisen synger vi: "Mod 
ufredens ånd, over mark over strand 
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tæn-
de". Sankt Hans indbyder i høj grad 
til at tale om alt det, vi kan samles om 
i oprigtig glæde. Om de værdier, det 
er vigtigt for os at forsvare – og beva-
re og om samarbejde mellem forenin-
gerne – der er såmænd nok at tage af 
– foreninger som emner...og det er 
spændende tider vi lever i, som den 
kinesiske premierminister kom i 
hu....Hér har I hverken hekse eller 
trolde....Os bekendt...Vi er jo løbende 
orienteret via prinsgemalen og Frede-
rik.....Man kan skælde og smælde og 
være ueninge om hvordan tingene 
skal løses,- Lad os hjælpe hinanden 
med at holde hjerterne varme, hove-
derne kolde og vor tro på fremtiden 
lyslevende. Vi håber på arrangørernes 
fortsatte evne til Multi-tasking! - Rig-
tig glædelig Skt.Hans 
 

Pia Voxtorp  
Engleddet 1 

8320 Mårslet 
 

Fotos: Jesper Andersen 
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9.30-17.30 

HØSTFEST på Klub Midgaard  Testrupvej 1  

  Vi har åbnet dørene i Klub Midgaard 
og club7 efter en dejlig sommerferie. 
Både børn og voksne har glædet os 
over at tage       ”nye” lokaler i brug. 
 Vi startede op med en intro uge, der 
indeholdt forskellige spændende akti-
viteter, samarbejdslege og sjove ind-
slag, alle med det formål at lære klub-
ben og hinanden bedre at kende, samt 
føle sig tryg og velkommen. 
I Club7 og på Klub Midgaard havde 
du også mulighed for at opleve CRA-
ZY SOMMER OL i uge 34. 
Klub Midgaard og club7 har nye tra-
ditioner der skal opleves og afprøves, 

Det første nye tiltag er en Høstfest 
som vi holder på Klub Midgaards 
fantastiske grønne område der støder 
ned til åen. 
 
Høstfesten holdes Fredag den 14. 
September kl.17.30 til 21.00 for klub 
Midgaard og club7’s  medlemmer, 
søskende og forældre. 
 
Til festen vil Klub Midgaard og club7 
stå for at tilberede helstegt pattegris, 
pølser og købe drikkevarer. 
Så husk penge til betaling for kød og 
drikkevarer. 
Vi byder også på en kop kaffe, og 
mon ikke der bliver plads til et stykke 
kage. 
 
Husk!  Du skal selv medbringe tal-
lerkner, bestik og tilbehør til kødet. 
 
Desuden vil der være musik og boder 
hvor man kan få testet sit boldøje, 
reaktionstid og meget mere. 
Vi glæder os til at byde nye, samt 
”gamle” medlemmer, søskende og 
forældre velkommen til Klub Mid-

gaard og Club7’s første Høstfest. 
 
Høstfesten foregår udendørs. Hvis der 
er for koldt, dækker vi op indendørs. 
Sæt kryds i kalenderen -  Fredag den 
14. september, 
 
Tilmelding SENEST FREDAG 
DEN 7. SEPTEMBER PÅ MAIL: 
rel@aarhus.dk  

Vi ses 
Personalet 

 
Ydeligere information vil fremgå på 
vores hjemmeside: 
www.fcod.skoleintra.dk    
 
Ønske: 2 stk. Hjørnesofa 
Er der nogle i Mårslet som netop står 
og skal af med en hjørnesofa i læder, 
og ønsker at være de glade givere, så 
vil Ung I mårslet, nærmere klub Mid-
gaard rigtig gerne komme og hente 
den. 
Sofaen vil blive flittigt brugt i vores 
spillerum.  
Ring til Kirsten Sønderby mobil 
51576600. 
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Nicolaj Jacobsen, fra Mårslet blev her 
i juni Nordisk Mester i Formel Ford, 
hvilket mange tidligere Formel 1 kø-
rere også har været igennem. Løbet 
som Nicolaj vandt var endda hans 
debut løb. Det kræver noget økono-
misk hjælp at køre løb så Nicolaj sø-
ger efter sponsorer til sine løb. Vil du 
vide mere om Nicolaj, så kan du læse 
m e r e  p å  h a n s  h j e m m e s i d e 
www.nicolajjacobsen.dk hvorfra vi 
med tilladelse har ”sakset” nedenstå-
ende.  
 
Nordisk Mester i debutløb: 
 
Den 15-17 juni 2012 var Nicolaj Ja-
cobsen med Århus Tech Racing på 
Karlskoga, for at køre 3. afdeling af 
Dansk Mesterskab + Nordisk Mester-
skab (NEZ). 
 
Efter en 3-årig pause fra gokart, hav-

de Nicolaj været på Padborg og teste 
Formel Ford for første gang. At gå fra 
gokart til formelbil er en helt anden 
omstilling men udfordringen blev 
taget godt imod. Ud af alle 25 delta-
ge, hvor 10 af dem var Zetech kørere 
var forventningerne ikke høje, da Ni-
colaj kun havde prøvet bilen én gang, 
hvor hans modstandere havde testet 
på fuld tryk inden sæsonen begyndte. 
 
I træningerne gik det over forventet 
og Nicolaj var en af de hurtigste i Ze-
tech. Til kvalifikationen var der regn, 
og det havde Nicolaj ikke prøvet før i 
en formelbil. Alligevel lå han samlet 
2′er ud af 25 i starten og røg ned som 
8′er, men fik lavet en god tid igen så 
han kom tilbage til en 4′er. Banen 
blev tørre og tørre, hvilket betød, at 
banen blev hurtigere og hurtigere, og 
på grund af trafik havde Nicolaj ikke 
en fri omgang de sidste 3 minutter. 
Det betød, at han skulle starte nr. 12 
samlet, og nr. 2 i Zetech. Det var over 
alt end forventet! 
 
Til løb 1 var banen tør, og Nicolaj 
viste sit talent ved at køre sig op som 
1′er i Zetech og holdt den resten af 
løbet og blev samlet 12′er. Nicolaj 
satte 12. hurtigste tid samlet, hvilket 
betød at han skulle starte 12′er samlet 
og 1′er i Zetech søndag. 

Søndag var banen våd til løb 2. Se-
tup’et var ikke optimalt, og det betød, 
at Mikkel O. Pedersen kom forbi Ni-
colaj, og Nicolaj blev nr. 2 i Zetech 
og samlet nr. 7! Mikkel satte 3 hurtig-
ste tid samlet og Nicolaj satte 4. hur-
tigste tid samlet, hvilket betød at de to 
hurtige Zetech kørere skulle starte nr. 
3 og 4 ud af 25 til løb 3! 
 
Nicolaj’s kunne ikke starte da feltet 
skulle ud på opvarmningsomgangen, 
men til sidst fik de gang i bilen, og 
Nicolaj skyndte sig op til feltet, hvil-
ket betød han ikke fik ordenlig varme 
i dækkene. Banen var tør denne gang, 
og Nicolaj kom fint fra start og var 5′
er efter første sving. Han kom hurtigt 
forbi Mikkel, som han kæmpede med 
resten af løbet. Nicolaj trak det læng-
ste strå og vandt foran Mikkel med 8 
tiendedele, og blev derfor nr. 1 i Ze-
tech. 
 
To førstepladser og én andenplads 
betød, at han blev den samlede vinder 
af weekendens runde i Zetech og der-
ved Nordisk Mester 2012 i Zetech i 
sit debutløb! 
 

Jacob Lind 

Nicolaj fra Mårslet, Nordisk mester i Formel Ford 
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Skoleåret 2012/13 
Ved skoleårets start er der 849 elever 
på Mårslet Skole, hvilket er det høje-
ste antal elever nogensinde. Det er en 
fornøjelse at komme fra ferie og se, 
at der intet hærværk eller indbrud har 
været. Det er der desværre ikke man-
ge andre skoler, der oplever. I foråret 
kom jeg med en appel til forældrene 
til de ældste elever om at hjælpe os 
med at undgå, at deres unge menne-
sker hærgede udearealerne i festligt 
lag i weekenden. Om det alene skyl-
des forældrenes indsats, at det i som-
merferien er gået så stille af, skal jeg 
ikke kunne sige, men dejligt er det i 
hvert fald.  
Selv om vi altid har haft en stor til-
slutning fra eleverne fra Brabrand i 
skolens SFO er det første gang, at al-
le eleverne fra 0.-4. klasse går i SFO. 
Det er et stort plus for deres sproglige 
udvikling, som jo er hovedformålet 
med at ”busse” eleverne ud til skoler 

i andre distrikter. Flere af vores elever 
med bopælsadresse  i Brabrand er ef-
terhånden blevet så store, at de for at få 
fornøjelse af SFO og Fritidsklubben ik-
ke  har interesse i allerede at køre hjem 
kl. 15.00, og vi har derfor flyttet den 
sidste afgang til kl. 16.15. Vi håber 
samtidig også, at det kan give bedre 
muligheder for legerelationer og bør-
nefødselsdage hos klassekammerater.  
I sommerferien er der kommet en mul-
tibane i skolegården ved A-huset. Det 
er i første omgang SFO, der har behov 
for flere aktivitetstilbud til 1. klasserne, 
og samtidig kommer det også eleverne 
til gavn i frikvartererne. 
 
Kys og kør 
Som tidligere omtalt gør skolebestyrel-
sen og skolen en fælles indsats for at 
mindske det trafikale kaos omkring 
skolen, samtidig med at vi appellerer 
til en større selvstændighed og dermed 
robusthed hos de yngste elever. Der vil 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

i skolestarten være en større kampag-
ne, hvor forældrene først og frem-
mest opfordres til at lade deres børn 
gå eller cykle i skolen. Såfremt de vil 
køre dem, bedes de sætte børnene af i 
de to afmærkede ”kys og kør ” zoner, 
hvor elever fra 5. klasse fra 7.45 står 
klar til at følge børnene ind til deres 
klasse. 
 
Skolebestyrelsesvalg 
Der er i oktober måned valg til skole-
bestyrelsen for en to-årrig periode. 
Man melder sig som udgangspunkt 
på de forældremøder, der finder sted 
inden 15. september, men det kan og-
så ske med direkte henvendelse til 
skolelederen. Jeg opfordrer alle inte-
resserede til at melde sig til dette vig-
tige arbejde. 

 

MSV var på pletten første skole-
dag  
På første skoledag gav Bodil Hvid 
hånd til lige knap 100 nye håbefulde 
skolebørn, som derefter fulgte med 
børnehaveklasselederen og alle de 
nye kammerater til deres klasseloka-
le.  Imens blev forældrene sendt i 
kantinen til en kop kaffe og et rund-
stykke. Her havde Mårslet Skoles 
Venner –o g nogle venlige medhjæl-
pere -nemlig rumsteret hele morge-
nen for at kunne stå klar med 250 
rundstykker, 10 liter marmelade og 
uanede mængder af kaffe. 

I det forgangne år har foreningen 
kæmpet med faldende medlemstal, så i 
år havde vi oprustet på denne dag, for 
at være helt sikre på at de nye forældre 
vidste, hvem der stod bag traktemen-
tet. Alle medhjælpere havde t-shirts på 
med foreningens logo og der lå sedler 
på bordene med ’reklame’ for Mårslet 
Skoles Venner. 
 
Dermed håber vi at have sået kimen til 
et skoleår, hvor vi ikke kun får mange 
af de ’gamle’ familier som betalende 
medlemmer men også får gjort nye 
interesserede i at være en del af for-
eningen. 

Vores fornemste formål er at støtte 
skolens aktiviteter og dermed børne-
nes læring – og hvem vil ikke gerne 
bidrage til det? 
 
Se mere på Mårsletskolesvenner.dk –
og hold øje med brev fra os i løbet af 
september måned. 

__________________________________________________________________________________________________________
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Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.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 
Christina Weiss 
 
 

Hvilken folkeskole ønsker vi 

Skolebestyrelsen inviterer til fore-
drag og debat med Steen Hilde-
brandt 
Mandag den 8. oktober kl. 19.30 i 
kantinen på Mårslet Skole. 
 
Steen Hildebrandt tager udgangs-
punkt i sin nyeste meget roste bog: 
’Børnene er det vigtigste – fremtiden, 
skolen og barnet’. En skarp debatbog, 
hvori Steen Hildebrandt med indsigt 
og mod til at tænke på tværs giver sit 
bidrag til fremtidens skole. 
 
Foredraget er gratis for alle i Mårslet 
med interesse for aftenens tema. Til-
meldingsfrist er mandag den 1. okto-
ber, men bemærk at der kun er plads 
til 200. Tilmelding på 
www.eksterntlink.dk/315 
 
Efter foredraget, ca. kl. 21, er der mu-
lighed for at deltage i Skolebestyrel-
sens årsmøde. Her præsenteres Skole-
bestyrelsens årsberetning og der er 
mulighed for at melde sig som kandi-
dat til skolebestyrelsen. 

  
Medlem af skolebestyrelsen 

  Ole Haubo Christensen 
 

Blandt andet sagt om ’Børnene er det 
vigtigste’: 
 
Steen Hildebrandt giver håb! Jeg glæ-
der mig til at omsætte bogens ambiti-
øse og innovative tanker til virkelig-
hed i en nyskabende folkeskole.  

 
Dorthe Junge 

MBA og skoleleder  
på Frederiksberg Ny Skole 

 
Enhver der har med børn at gøre, og 

som samtidig har deres møde med 
fremtiden på sinde, kan med fordel 
lade sig inspirere af denne bog. En 

hyldest til rummelighed, forskellig-
hed, empati. I mit hjerte har der aldrig 

været tvivl, børnene er det vigtigste, 
vi har. 

 
Renée Toft Simonsen, 
forfatter og psykolog 

 
Steen Hildebrandts bog er et fremra-
gende bidrag til den debat, som nød-
vendigvis må være en del af enhver 

radikal nytænkning af samfund, skole 
og barndom, og jeg kan på det varme-
ste anbefale enhver at lade sig inspire-

re af den. 
 

Hans Henrik Knoop, lektor, 
ph.d. Aarhus Universitet og President 

for European Network for Positive 
Psychology 

 
Danmark er et trygt og dejligt land – 
det forpligter. Det kræver mod, ny-
tænkning og øvebaner i skolen at fin-
de nye veje. Det er befriende for bør-
nene og vores fælles fremtid, at der 
kommer et hjerteligt opråb. 

 
Christina Hostrup 

skoleleder, Risskov Skole 
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Giv en       til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Kys og kør kampagne 
Mårslet Skole har fokus på at ruste 
eleverne bedst muligt til de udfordrin-
ger, som de møder i deres hverdag i 
skolen og er en del af Børn og Unge - 
Område Oddervej’s fokus på at skabe 
robuste børn. Skoleleder Bodil Hvid 
omtalte i forrige udgave af Mårslet 
Bladet, at skolen iværksætter et initia-
tiv omkring robuste børn og trafik 
efter sommerferien. Skolebestyrelsen 
vil her kort skitsere kampagnen og 
dens formål. 
Mårslet Skole har søgt inspiration 
blandt en række andre skoler, som 
med succes har gennemført trafik-
kampagner med fokus på at få børne-
ne sikkert i skole, samtidigt med at 
trafikken omkring skolen afvikles 
sikkert og effektivt og med mindst 

mulig gene for lokalområdet. 
Derfor etableres der fra uge 34 og 
frem en ”Kys og Kør”-ordning, som 
skal  sikre at morgentrafikken om-
kring skolen afvikles så smidigt som 
muligt  Ordningen omfatter etablering 
af to ”Kys og Kør” områder, placeret 
ved rotunden ved Obstrupvej, samt 
ved hallens P-plads. Områderne skal 
anvendes til afsætning af elever, som 
køres i skole og fungerer efter samme 
princip som ved lufthavne, hvor pas-
sagerer kan afsættes ved kort stands-
ning uden at bilen skal parkeres. Sko-
lens forventning er at denne ordning 
vil lempe de ofte kaotiske forhold der 
eksisterer på vejene omkring skolen 
om morgenen, samtidig med at børne-
ne oplever at kunne klare turen fra P-

pladsen og ind i klassen på egen hånd, 
eventuel hjulpet af de store børn fra 5. 
klasserne. Elever fra 5. klasse vil 
nemlig i  perioden 07.45-08.00 være 
”Kys og Kør” vagter, som vil følge 
børnene til deres klasselokale. I uge 
34 og 35 vil skolens medarbejdere, 
samt medlemmer af skolebestyrelsen 
hjælpe kampagnen godt på vej og 
tage imod Jeres børn med et smil på 
læben. Det er skolens ledelse og sko-
lebestyrelsens håb, at I forældre vil 
være med til at bakke op om kampag-
nen ved at give Jeres børn et kys og 
kram og et ”Ha en god dag” med på 
vejen og derefter trille videre ud af 
”Kys og Kør”-området.  
 

Skolebestyrelsen 
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Dagplejen Solbærhaven åbner til september 

Mårslet er en by med mange børne-
familier og dermed et stort behov for 
lokale pasningsmuligheder. Byen 
byder på forskellige kommunale in-
stitutioner og dagplejere, men flere 
og flere foretrækker at få passet de-
res barn i en privat dagpleje. 
 
Den private dagpleje er kendetegnet 
ved at barnet passes i børnepasserens 
eget hjem, og at det meget hurtigt 
bliver en del af hjemmet og familien. 
Der er højst 5 børn i den private dag-
pleje, hvilket giver mere tid til det 
enkelte barn, mere ro og en langt 
mindre stressende hverdag. Barnet 
føler sig trygt, fordi det indgår i en 
genkendelig og hjemlig hverdag, og 
så er der også langt mindre sygdom i 
den private dagpleje. 
 
Økonomisk ydes der støtte fra kom-
munen, så egenbetalingen i den pri-
vate dagpleje er ca. den samme eller 
endda lidt under prisen i den kom-
munale dagpleje. 
 
Dagplejen Solbærhaven er et pas-
ningstilbud for de 0-3 årige. Her pas-
ses barnet i trygge og hjemlige ram-
mer i et stort, lyst nyere hus med en 

dejlig have fyldt med frugttræer, 
bærbuske og legemuligheder. Sol-
bærhaven ligger ud til markerne, 
hvor der er højt til loftet og plads til 
gåture ud i Mårslets skønne natur. 
 
Dagplejen har et hyggeligt tumlerum 
med en stor legemadras, bøger og 
legetøj og gulvplads til leg og udfol-
delse. Legerummet støder op til det 
storekøkken/alrum, som børnene 
også kan boltre sig i. Her kan vi byg-
ge hule under bordet, bage boller, 
spise mad, køre med gå-vogn og me-
get mere. Derudover er der badevæ-
relse med pusleplads samt garderobe 
med plads til barnets tøj og sko.  I 
den indhegnede have er der gynger, 
sandkasse, bålplads, stor køkkenha-
ve, kasser fyldt med ude-legetøj og 
masser af uderum at gå på opdagelse 
i. Børnene sover til middag i barne-
vogne under det store carport-
udhæng, som vender mod nord, og 
dermed aldrig bliver udsat for direk-
te sol. 
 
I Solbærhaven lægges der vægt på 
barnets trivsel og udvikling. Det al-
lervigtigste er at barnet føler sig 
trygt og godt tilpas i dagplejen. Et 

trygt og veltilpas barn trives godt, 
udvikler sig bedre og er mere modta-
gelig for læring og positiv stimuli. 
Dagplejen Solbærhaven vægter ro, 
tryghed, trivsel samt sproglig, social 
og motorisk stimulering. 
 
Kosten indgår i prisen, og i Solbær-
haven serveres så vidt muligt økolo-
gisk mad og dansk frugt og grønt. 
Hertil bliver barnet tilbudt vand eller 
mælk at drikke. Maden tilpasses det 
enkelte barns alder, og børnene vil 
også blive inddraget i dyrkning af 
grøntsager og madlavning efter lyst 
og evne. 
 
I Solbærhaven er det mig, Merete 
Skauge, der passer børnene.  Jeg er 
42 år og har 14 års erfaring med pas-
ning af småbørn i vuggestue og bør-
nehave. Derudover har jeg også erfa-
ring fra mine egne tre børn, der nu 
alle sammen går i skole. 
 
Dagplejen Solbærhaven slår dørene 
op for pasning mandag d. 3. septem-
ber 2012. Hvis du er interesseret i at 
komme på besøg og få skrevet dit 
barn op til en plads, er du velkom-
men til at kontakte mig på telefon nr. 
20 62 95 73. Jeg glæder mig rigtigt 
meget til at byde de nye børn vel-
kommen i Solbærhaven! 
 
Læs mere om Solbærhaven på  
Web-adressen: 
  
www.solbærhaven.com 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

september 2012 

Historiens vingesus 
Det bedste ved at være 
præst 
Da jeg gik til konfirmations for-
beredelse i Kjellerup, havde jeg to 
præster, som skiftedes til at undervi-
se os. Begge talte de meget og længe 
– ligesom jeg sikkert har for vane at 
gøre nu. Selvom meget af det de for-
talte for længst har fortabt sig i glem-
selens tåger, så er der dog få ting fra 
undervisningen, der har sat sig fast.  
 
Noget af det første den mandelige 
præst sagde var: ”Jeg kan ligeså godt 
sige det med det samme. Jeg har ver-
dens bedste job.” Dengang tænkte 
jeg: ”Det var dog noget mærkeligt 
noget at sige”, men nu er jeg tilbøje-
lig til at give ham ret.  
 
Jeg møder nemlig små bitte men-
nesker, som bare oplever verden, 
som den er lige nu og her. Jeg taler 
med børn og unge, som undres over 
livet, verden og sig selv. Jeg møder 
kærestepar, som stråler af glæde, for-
di de er forelskede og vil giftes. Jeg 
besøger mennesker, som har oplevet 
ét af livets største undere:  De er ble-
vet forældre. Jeg kommer i hjem og 
familier, hvor sorgen har hårdt fat. 
Her imponeres og røres jeg over det 
livsmod, den styrke og kærlighed, 
som binder familierne sammen trods 
den smerte og det tab, som de har 
lidt. Der er samtaler med ældre men-
nesker, som kan fortælle om et liv, 
der har været ganske anderledes end 
mit. Andre samtaler er med gamle 
mennesker, som tror, at Vor Herre 
har glemt dem og håber på, at de 
snart får lov at komme herfra. Der er 
både svære og livsbekræftende kirke-
lige handlinger.   
 

At døbe et barn er et ene-
stående øjeblik 
En af de mest livsbekræftende kirke-
lige handlinger, man har som præst, 
er at døbe et barn. Når trosbekendel-
sen lyder ved dåben, tænker jeg; 
”Huuu, her hører vi virkelig histori-
ens vingesus. Det døbte barn kom-
mer ind i en række af mennesker, til 
hvem de samme ord har lydt i årtu-
sinder. Det er stort”.  
 
Hvad er det egentligt, der 
sker i dåben ?  
Det er der mange, der spørger om. 
Det er bestemt ikke et dårligt spørgs-
mål. Svaret er om end temmelig dif-
fust. Der sker ingenting og alting. 
Det kræver vist en uddybning.  
 
Der sker ingen forandring af den 
slags, som sker med en fysisk gen-
stand, der bliver bearbejdet med et 
stykke værktøj. Det sker ikke en fy-
sisk forandring med barnet. Det lig-
ner sig selv både før og efter dåben. 
Alligvel er der sket en forandring. 
 
Dåben stiller os det evige liv i udsigt, 
men dåben producerer ikke udøde-
lighed, som om den var en maskine 
på en fabrik. Hvad det er der sker, 
kan ingen levende sjæl beskrive, men 
det kan vist for manges vedkommen-
de beskrives som en fornemmelse af, 
at barnet drages ind under Guds be-
skyttelse.  
 
Hvis man skal udtrykke det med et 
billede, så kan det forklares således:  
 
I dåben hæftes barnet til Gud ved en 
fin, usynlig line, som hverken synd 
eller død kan få til at briste. Den  
 

tryghed og fortrøstning, som mange 
forældre føler ved at dele ansvaret og 
omsorgen for barnet med Gud, er 
sammen med navngivningen ved 
dåben noget af det vigtigste.  
 
Navngivningen er ingen lille ting. 
Ved at få navn bliver barnet en per-
son. Barnet får et fornavn, der er dets 
eget, og det får et efternavn, der vi-
ser, at det hører til i en bestemt fami-
lie, i en bestemt slægt. Den døbte er 
ikke navnløs, men har fået navn 
overfor Gud og mennesker.  
 
”Se, jeg er med jer alle da-
ge indtil verdens ende” 
Livets grusomme vilkår bliver lettere 
for forældre og den døbte – måske 
ikke nu, men når han eller hun bliver 
voksen. Dåbsbarnet får at vide, at det 
er Guds barn og Gud aldrig i al evig-
hed vil give slip på det. 
 
Det budskab gælder ikke kun de 
børn, der bliver døbt en given søndag 
i Mårslet Kirke, det gælder alle. Je-
sus sendte sine disciple ud i tillid til, 
at det nok skulle gå. Han lovede 
dem, at han ville være med dem hele 
vejen og hele tiden. Det er det sam-
me, han siger til os – og vi bliver 
mindet om det hver gang, vi overvæ-
rer en dåb.  
 
Ordene ”Og se, jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende” gælder der-
for hele menigheden - store som små. 

 
 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 
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September 

 
SØNDAG d. 2. sep. kl. 10.00 
13.s.e. trinitatis 
Matt 20,20-28 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 9. sep. kl. 10.00 
14.s.e. trinitatis 
Joh 5,1-15 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 16. sep. kl. 10.00 
15.s.e. trinitatis 
Luk 10,38-42 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 23. sep. kl. 10.00  
16.s.e. trinitatis 
Joh 11-19.45 
Mette Maria Kristensen 
 

SØNDAG d. 30. sep. kl. 10.00 
17.s.e. trinitatis 
Høstgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 30. sep kl.14.00 
17.s.e. trinitatis 
Familiehøstgudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 

 
Oktober 

 
SØNDAG d. 7 okt. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 10. okt. kl. 17.00 
Børne Bamse gudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 14. okt. kl. 9.00 
Anne Vejbæk 
 
SØNDAG d. 21 okt. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 28. okt. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 

Kildevang 
 

Onsdag d. 12. september kl. 14.30  
Høstgudstjeneste på Kildevang 

 
Vi begynder med en kop kaffe 

 kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30 
er gudstjeneste med altergang.  
Prædikant Hanne Davidsen. 

Kirketiderne 
 

 

Mårslet 
Hyggeklub 

 

Efterårstur til Hjarnø 
Torsdag d. 13. september 

kl. 12.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

På grund af Sognehusets om- og til-
bygning afholdes vores efterårstur i 
år torsdag d. 13. september. Der er 
a f g a n g  f r a  k i r k e n s  p a r -
keringsplads kl. 12.00.  
 
Turen går først til Snaptun, hvor vi 
sejler med færgen over til Hjarnø. 
Her bliver der en lille rundvisning på 
øen, inden der bydes på kaffe. Vi 
forventes at være tilbage i Mårslet 
ca. kl. 18.00.  
Pris pr. person 250 kr.  
 
Tilmelding senest 4. sep. til Olga 
Nielsen tlf.: 8629 0470 eller Else 
Svendsen tlf.: 8693 6038 eller 
else.svendsen@gmail.com   
 
Alle pensionister og 60+ er velkom-
ne, men faste gæster i Hyggeklubben 
har fortrinsret.  
 

………. 
 
Kommunen har skåret kraftigt i til-
skuddet til foredrag, derfor ser vi os 
nødsaget til at hæve kaffeprisen til 
40 kr. pr. person til vores normale 
månedsmøder. Ligeledes vil prisen 
på vores udflugter stige, da busser 
m.m. også sætter priserne op. 

 
Mandagscaféen 

 
 

Mandagscaféen holder lukket 
i september på grund af 

sognehusbyggerriet. 

 
 
 

Torsdag d. 11. oktober kl. 14.00 
En særlig arbejdsplads 

Carsten Hebsgaard, politikommisær, 
leder af hundeafdelingen ved Østjyl-

lands Politi.  
 
 

Torsdag d. 8. november kl. 14.00 
Kan du din Matador 
 – Korsbæk før og nu 

Anne Kobberø spiller og fortæller om 
højdepunkter i filmen. 

Torsdag d. 6. december kl. 14.00 
Menighedsrådet arrangerer 

 
Adventsmøde 

Vi begynder i kirken med en kort 
gudstjeneste. Derefter er der kaffebord 
og underholdning i Sognehuset. Der 
afsluttes med lodtrækning om bord-
pynten. 
 
Der vil være yderlige omtale, når ar-
rangementerne nærmer sig både i  
Mårslet bladet og på kirkens hjemme-
side. 

Efterårprogram 
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Mårslet Kirkes Korskole  
starter sæsonen  

torsdag den 6. september  
kl. 14.30 – 15.30 i kirken/

Sognehuset. 
 
Korskolen er for børn i 4. og 5. klas-
se. Korsæsonen går fra september til 
pinse og for at være med, skal man – 
udover selvfølgelig at være glad for 
at synge - kunne læse nogenlunde, 
have et roligt gemyt og god koncen-
trationsevne. 
 
Udover at lære nye sange ”leger” vi 
også med holdning, sangteknik, vejr-
trækning og musikteori.  
 
Undervisningen er et frivilligt og 
gratis tilbud; men vælger man at 
melde sig til, forventes der stabilt 
fremmøde. 
 
Korskolen medvirker ca. 10 gange 
årligt ved familiegudstjenester og 
andre børnevenlige aktiviteter – dvs. 
Lucia-optog samt krybbespil i de-
cember og påskespil lige før påske. 
 
1 – 2 gange årligt deltager korskolen 
i korstævner sammen med andre kir-
kekor arrangeret af foreningen 
”Folkekirkens Ungdomskor”. 
 
Nye sangere optages INDEN start-
datoen efter forudgående henvendel-
se til korleder Pia Labohn på mail-
adresse korpia@os.dk eller  
tlf. 86 55 64 08. 
 

Mårslet Kirkes Kor  
starter sæsonen  

torsdag den 6. september  
kl. 15.30 – 17.00  i kirken/

Sognehuset 
 
Koret er for børn og unge fra 6. klas-
se og opefter – efter forudgående 
optagelsesprøve, da Mårslet Kirkes 
Kor er et lønnet kor. Ren sangstem-
me er et krav. 
 

Korsæsonen varer fra september til 
pinse. 
Koret medvirker ca. 1 gang om må-
neden ved kirkens højmesse – til jul 
og påske lidt mere. Desuden medvir-
ker koret ved bryllupper udenfor 
skoleferierne samt på Lokalcenter 
”Kildevang” ved høj-tiderne. 
 
Koret deltager i korstævner arrange-
ret af foreningerne ”Folkekirkens 
Ung-domskor” og ”Forum for Rytme 
i Kirken”. Desuden deltager vi i de 
årlige ”Norbusang”-festivaler, som 
går på skift mellem de 5 nordiske 
lande. Næste gang bliver i Norge – i 
Kr. Himmelfartsferien 2013.  
Vi kan også finde på at tage til kon-
cert i Musikhuset.  
 
Tilmelding INDEN startdatoen til 
korleder Pia Labohn  
 

MINIKOR?? 
 
Det påtænkes at oprette et nyt kor – 
MINIKOR - for 2. og 3. klasse. Mi-
nikoret starter sæsonen onsdag den 
5. september kl. 15.45 – 16.30 i kir-
ken/Sognehuset,  HVIS  del-
tagerantallet taler for det. Koret op-
rettes ved minimum 8 deltagere og 
maximum 15 deltagere. Der oprettes 
venteliste i tilfælde af flere end 15 
tilmeldinger.  
 
Minikoret skal medvirke ved 4 Bør-
ne Bamse gudstjenester samt andre 
børnevenlige aktiviteter. Det vil være 
en fordel, hvis man kan læse de mest 
almindelige ord.  
 

Tilmelding snarest muligt – og inden 
startdatoen - til korleder Pia Labohn 
på mail korpia@os.dk eller på  
tlf. 86 55 64 08. 

 

Organist og korleder Pia Labohn 

 

Sæsonstart 
 

Mårslet Kirkes Korskole og Mårslet Kirkes Kor 

Minikonfirmand- 
undervisning 

Vi glæder os til minikonfirmand-
undervisningen i den kommende 
sæson. Det er sådan, at 3.a tilby-
des undervisning i efteråret og 3.b 
samt 3.c tilbydes undervisning til 
foråret. 
 
Undervisningen tager udgangs-
punkt i at introducere kirken, 
guds-tjenesten, Fadervor, nogle 
bibelske fortællinger og salmer 
for børnene. I forløbet indgår et 
par familie-gudstjenester.  
 
Afslutningen på undervisningsfor
-løbene er opførelserne af hen-
holdsvis krybbespil og påskespil. 
 
Første undervisningsgang  i  
efteråret er: 
 
3.a torsdag d. 27. september 
kl.13.00 
 
Børnene bliver hentet i SFO’en 
og fulgt over i Sognehuset eller 
kirken hver gang. 
  
På den første dag medbringes den 
ved skoleårets begyndelse ud-
sendte tilmeldingsseddel. 
 

Konfirmandopstart 
 

Konfirmandernes undervisning 
starter i uge 39: 
 
7.b (MMK) og 7.c (HD)  
begynder onsdag den 26. oktober  
kl. 8.00 
 
7.a (HD) og 7.d (MMK)  
begynder torsdag den 27. oktober 
kl. 8.00 
 
I begyndelsen af skoleåret udleve-
rer præsterne indskrivelsesblan-
ketter til de elever, som ønsker at 
følge konfirmandundervisningen. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
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Sognehuset vil på grund af  

byggeri være lukket for alle aktiviteter i  
perioden 7/5 – 30/9 2012. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

BABY- 
SALMESANG 
et gratis tilbud til babyer  

og deres forældre 
Mårslet Kirke tilbyder igen i efteråret 
babysalmesang for babyer i alderen 0
-10 mdr. sammen med deres mor og/
eller far og er gratis.  
 
Det kræver ingen forudsætninger 
”hver fugl synger med sit næb”. For 
barnet er mors og fars stemmer de 
mest fantastiske i verden. 
 
Babysalmesangen foregår i kirken, 
hvor der synges salmer og sange. Ind 
i mellem danser man med barnet på 
armen eller lader den lilles sanser 
skærpes af lyden af klokkespil, 
rasleæg, kulørte tørklæder, sæbe-
bobler eller noget helt andet. 
    
Efter 30-40 min. er de små mætte af 
de mange indtryk og deltagerne går 
over i Sognehuset, hvor der er baby-
café.  
 
Her er der mulighed for at få en kop 
kaffe/te samt lære de andre forældre 
og børn at kende. 
 
De første gange indtil Sognehuset er 
bygget færdigt, vil der være kaffe, te 
og småkager i våbenhuset. 
 

Af hensyn til den store interesse og 
efterspørgsel  vil vi igen prøve at op-
rette 2 hold dette efterår. 
 
Undervisnigen forløber over 10 på 
hinanden efterfølgende tirsdage 
(pause i uge 42/efterårsferien) , hvor 
første undervisningsgang er: 
 
Tirsdag den 4. september  
kl. 9.50 hold 1  
kl 10.30 hold 2 
 
Tilmelding kan ske på tlf 22 16 67 92 
eller på mail: mb@maarslet-kirke.dk 
 
Der er plads til højst 10 babyer pr. 
hold og tilmelding sker efter først til 
mølle princip. Derfor anbefales hurtig 
tilmelding set i lyset af de sidste sæ-
soners tilslutning! 
 
Jeg glæder mig til at se babyer med 
forældre tirsdag den 4. september. 
 

 
Sognemedhjælper Mette Bugge 

Familiehøstgudstjeneste 
Søndag den 30. september kl. 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fejrer  årets høst med en familie- 
gudstjeneste søndag den 30. sep-
tember kl. 14.00 i Mårslet Kirke og 
afholder efterfølgende amerikansk 
lotteri, hvor overskuddet går til Fol-
kekirkens Nødhjælp. 
 
Vi begynder med gudstjenesten i kir-
ken kl. 14.00. Alle deltagende børn 
må meget gerne medbringe frugt, 
grønt eller andet høstudbytte. Under 
festlig musik bærer børnene den med-
bragte høst ind i kirken i en flot pro-
cession. 
 
Igen i år har minikonfirmanderne 
ugen op til høstgudstjenesten lavet 
pynt til kirken, så vi har noget smukt 
at se på.   
 
Gudstjenesten er målrettet børn og vil 
vare knap 45 min. Vi kan alle glæde 
os til at høre korskolen synge en dej-
lig sang under gudstjenesten. Korsko-
len er under ledelse af kirkens orga-
nist Pia Labohn.  
 
Efter gudstjenesten er alle de frem-
mødte børn og voksne velkomne i 
våbenhuset. Der vil være kage til alle, 
kaffe og te til de voksne og saftevand 
til børnene. Når den værste kaffetørst 
er slukket vil vi spille amerikansk 
lotteri om det donerede høstudbytte, 
som tidligere har været båret frem i 
kirken. Husk derfor lidt mønter på 
lommen. Hele beløbet fra lotteriet går 
til Folkekirkens Nødhjælp.  
 
Vi glæder os til at se jer til en hygge-
lig eftermiddag.  
 

Sognemedhjælper Mette Bugge og 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 
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Mårslet Indremission sep-
tember: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Onsdag den 26. September, 

får vi besøg af  
Daniel Præstholm, Løgten. 

 
Emnet for denne aften er: "Bibelen 
på 45 minutter". Her gennemgås 
bibelen i store træk. Formålet er at 
give et "skelet" eller "en tidslinje", 

som man kan bruge i sin videre bibel-
læsning. Bibelens beretninger sættes 
ind i deres historiske kontekst.  
 
Ved hjælp af udvalgte beretninger, 
skulle det gerne tegne et billede af 
den røde tråd i Guds frelseshistorie. 
 
Daniel Præstholm er 27 år, gift med 
Anja, og sammen har de to børn, Levi 
og Lea. Desuden er der en lille ny på 
vej. 
 
Daniel studerer teologi, og mangler et 
år, før han kan kalde sig selv kandidat 
i teologi. I efteråret skal han i praktik 
i Skæring Kirke, og mangler derefter 
specialet. 
  
Når han ikke studerer, bruger han tid 
på lejre, bl.a. som leder på Junior-
Street, Skovgårde Bibel-camping, 

samt på Lyngsbo og Urup-lejren, nær 
Grindsted.  
 
Ved siden af studiet, arbejder han 
med et bibelstudiehæfte over 1. Thes-
saloniker-brev, for Lohse bog-klub, 
og har også andre skrive-projekter, 
som ligger og venter. 
 
Mødet foregår hos Mette og Ebbe N. 
Pedersen, Langballevej 108 og starter 
kl. 19.30. 
 
Alle er hjertelig velkommen til bare 
at dukke op. Tilmelding er ikke nød-
vendig.  

 
 

Arrangør: Mårslet Indremission 

”Bibelen på 45 minutter 
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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 

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 
Bibelen, leger og deltager i mange 
forskellige 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  
forbindelse med højtider og ferier. 

Kirkesiderne for september 
redigeres af 
 

Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

  Hanne Davidsen  
Præstegården 
Obstrupvej 4 
 
Tlf. 8629 0234 
hd@maarslet-kirke.dk 
 
Træffes bedst onsdag, torsdag 
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 onsdag, torsdag 
kl. 12.00 - 13.00   
Mandag er fridag 

Sognepræsterne 

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde   
 

Onsdag d. 19. september kl. 19.00 
Adressen for mødet vil blive offentlig-

gjort på hjemmesiden 
 
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  

Børneklubberne 
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Spejderlejr med sol show og skumsprøjt 

35.000 mennesker fra hele verden 
kan ikke tage fejl –det ER fedt at væ-
re spejder. Det kunne den lille flok 
Grønne pigespejdere fra Mårslet skri-
ve under på, da de kom hjem fra ni 
dages lejr i Holstebro i selskab med 
de mange tusinde spejdere. Og for 
første gang bestod selskabet ikke kun 
af spejdere med samme uniformsfar-
ve som dem selv; det var en lejr for 
alle de danske spejderkorps.  
 
Følg trop efter mig 
Så langt øjet rakte var der telte og 
kreative byggerier i rafter på det 
enorme område i udkanten af Holste-
bro. I Mårsletpigernes lejr gik de to 
første dage med at få etableret bål-
plads –al mad blev lavet over bål hele 
ugen, køkken med opvaskeplads, spi-
seborde med tag, tørrestativ og selv-
følgelig slå teltene op. Det hårde ar-
bejde med rafter og besnøringer blev 
belønnet søndag aften, hvor lejren 
officielt åbnede med et flot show. 
 
’De Sorte Spejdere’ (Anders Brein-
holt og Anders Lund Madsen) var 
aftenens underholdende værtspar, 
som blandt andet havde besøg af 
Martin Brygman. Han havde skrevet 
lejrsangen, som med ørehænger-
omkvædet ’ Skal vi gå udenfor og 

ordne det; du virker lidt bleg, kom 
følg trop efter mig’ sad godt fast i 
hovedet lejren igennem. Senere på 
ugen oplevede pigerne store danske 
musiknavne som Alphabeat og Na-
biah optræde til kæmpe liveshows.  
 
Vandaktiviteter i sommervarmen 
Spejdere bliver ofte forbundet med 
mottoet ’der er ikke noget, der hedder 
dårligt vejr’ –men derfor var Mårslet-
pigerne nu alligevel glade for, at lej-
rugen faldt sammen med én af de få 
uger i sommerens løb, hvor det rent 
faktisk var stabilt sommervejr.  
 

Derfor var det dejligt, at nogle af de 
store spejderpigers aktiviteter foregik 
ved vandet. I Thorsminde, som ligger 
med Vesterhavet på den ene side og 
Nørre Nissum Fjord på den anden, 
skulle de bygge en tømmerflåde. Vel 
at mærke en tømmerflåde som i 
ugens løb -og med mange hundrede 
spejderes hjælp -skulle blive 1000 
kvadratmeter stor.  
Planen var, at pigerne skulle overnat-
te på det flydende leje, men lejrledel-
sen vurderede, at den stærke vind 
gjorde det for farligt. Det lod de seje 
spejderpiger sig dog ikke slå ud af, de 
gik i stedet i gang med at bygge sig 
en bivuak af paller og fik sig en god 
nats søvn under dem i stedet. 
 
En anden dag tog pigerne turen til 
Struer, hvor en stor flok Søspejdere 
sørgede for at landkrabberne fra Mår-
slet fik prøvet kræfter med det våde –
og afsvalende –element i Limfjorden. 
Her prøvede de grønklædte piger at 
sejle optimistjoller i et afskærmet 
område –mens omkring 500 andre 
spejdere udfordrede sig selv i andre 
bådtyper som meginjoller, Wayfarer-
joller og Svendborgjoller.  
 
Spejderi er skam andet end bål og 
rafter. 
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AKTIVITETER I SEPTEMBER 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) 
 

Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54 
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 

Ons.  5. sept.  kl. 1400 gudstjeneste 
 
Tors.  6. sept.  kl. 1130 ”tag selv bord pris 50 kr.” 
 
Søn  9. sept.  kl. 1400 Store banko 
 
Man  10. sept.  kl. 1400 mode fra genbrugsen 
Ons.  12. sept.  kl. 1300 halvdags udflugt til mols. 

Tilmelding senest 5. sept. til brugerrådet  
tlf. 87 13 44 34 pris 150 kr. vi har plads til kørestole 
i de små busser 

Man. 24. september kl. 1400 syng med Fosser Herold 
fra kildevang. 
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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 

Jubilæumslederpokalen 
tildeles Erik Branstrup fra TMG Håndbold 

Jubilæumslederpokalen er indstiftet af 
Hovedbestyrelsen i 1993 og uddeles 
til et aktivt bestyrelsesmedlem, som 
påskønnelse for et godt og stort styk-
ke arbejde. 
 
Ovenstående er definitionen på den 
tildelte pokal, som vi med glæde kan 
overrække til Erik Brandstrup for 
hans store og ihærdige arbejde for 
TMG Håndbold.  
 
Erik har i mange år varetaget funktio-
nen, som turneringsansvarlig samt 
haft en kontinuerlig dialog med kred-
sen som TMG Håndbold’s talerør. 
Hvilket er et erhverv han stadig udfø-
rer med stor entusiasme.   
 
Erik har i øvrigt samtidig været aktiv 
håndboldspiller, men har i de senere 

år koncentreret hans ihærdighed som 
håndbold dommer.  
 
Internt i klubben har Erik i mange år 
sørget for at vi gang på gang har kun-
net tilbyde dommere til vores hjem-

mestævner og selv om Erik også er 
efterstræbt andre steder som dommer, 
har han stadig haft overskud til at 
dømme rigtig mange kampe i Mårslet 
Hallen. 



 MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2012 28 

 

Motion 

Dopingforebyggelse og ny start 
Et stærkere fokus på at holde doping-
brug ude af motionscentret. Det vil 
bestyrelse og instruktører satse flere 
kræfter på i efteråret og det er noget, 
som medlemmerne vil opleve i form 
af mere synlig oplysning. 
 
Dopingforebyggelse er blot ét af flere 
nye initiativer i TMG motion, der står 
for motionscentret.  
 
Også en udvidet udgave af forårets 
løbeskole og en udvidet udgave af act 
eller crossfittræningen dukker op ca. 
1. september. 
 
Men først lidt mere om arbejdet med 
at holde doping, primært steroider, 
ude af centret. 
 
Fra bestyrelsens side har vi ikke mis-
tanke om dopingbrug blandt medlem-
merne, men da steroider og væksthor-
moner især bruges af fitnessudøvere, 
er det også her, at vi som idrætsfor-
ening aktivt skal vise, at vi ikke vil 
have det inden for i døren. 
 
I starten af august inviterede en oplys-
ningskonsulent fra Anti Doping Dan-
mark sig selv til et møde med mig i 
vores center. Han ville gerne høre, om 
vi oplevede problemer og om jeg hav-
de nogle ønsker til at forbedre fore-
byggelsesarbejdet. 
 
Allerede inden da havde jeg og vores 
doping-kontaktperson blandt instruk-
tørerne besluttet at øge vores indsats 
mod doping.  
 
En farlig genvej 
 
Vi vil gøre to ting mere synligt i 
centret: 
 
At det er sundhedsskadeligt at tage 
dopingstoffer som genvej til store 
muskler. Og at vi ikke ønsker doping-
brugere som medlemmer. 

Selv om vi ikke nærer mistanke til 
nogen i vores center, er doping et 
stort problem i landets motionscentre, 
både i de kommercielle og i de for-
eningsbaserede. 
 
Anti Doping Danmark skønner såle-
des efter en undersøgelse, at mellem 
16.500-44.000 danskere har eller har 
haft erfaringer med forbudte muskel-
opbyggende stoffer. 150.000 danskeer 
i alderen 15-60 år har overvejet at 
bruge anabole steroider. 
 
Selv om en ung mand oplever at vok-
se og blive stærke ved at tage steroi-
der, nedbrydes kroppen samtidig. Le-
veren mister funktionsevne, hjerteryt-
men ændres, temperamentet bliver 
voldsommere og man risikere impo-
tens for livet. 
 
Du vil også kunne læse om vores 
holdning på TMG motions facebook-
side og på vores blog. 
 
Ny løbeskole  
 

Tirsdag 28. august kl. 19 inviterer vi 
alle interesserede mårslettere til et 
infomøde om vores 12 ugers løbesko-
le i HalHuset ved Mårslethallen. 
 
Her vil vi fortælle, hvordan vi igen 
tilbyder en 0. klasse for begyndere, 
både helt nye og dem fra foråret, der 
ønsker at komme godt i gang igen ved 
at gennemføre et program, som mik-
ser løb og gang. 
 
Der vil også være en 1. klasse for 
dem, der er let øvede løbere eller som 
er løbet sig videre fra begyndergrup-
pen. 
 
Som noget nyt tilbyder vi også en 2. 
klasse i efteråret for dem, der er løbet 
ud af 1. klasse eller som i forvejen 
løber 5-7 km, men ønsker at træne 
sammen med andre. 
 
Løbetræningen foregår hver tirsdag 
og torsdag kl. 17med fælles opvarm-
ning og ledet af frivillige og kursus-
uddannede løbetrænere. 
 

Løbeskolen for begyndere og let øvede starter igen 4. september udvidet med et 
nyt hold for dem, der løber 5-7 km (Foto: Bille) 
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Første træningsdag for alle grupper er 
tirsdag 4. september kl. 17 ved sko-
lens A-hus ved hallens P-plads. Der 
er mulighed for tilmelding fra kl. 
16.30. 
 
Medlemmer af motionscentret kan 
deltage gratis, mens andre mårslettere 
kan deltage for 200 kr. for de 12 
ugers forløb med guidet træning. 
 
Act-træning udvides 
 
Samtidig genoptager to trænere den 
ugentlige onsdags-træning i act eller 
crossfit i skolens gymnastiksal ved 
Obstrupvej. 
 
Som noget nyt tilbyder de et hold for 
begyndere, der vil give plads til andre 
end dem, som søger den intenst-hårde 
træning, der i vores regi bruger krop-
pen selv som redskab. 
 
Du vil snart kunne læse mere infor-
mation om holdene på vores blog, 
Facebook-side og maarslet.net. 
 
Og så fortsætter nye medlemmer med 
at melde sig ind i motionscentret lige-

som tidligere medlemmer vender til-
bage efter en sommerpause. Men der 
er stadig plads til flere. Vil du være 
med eller vide mere, skriv til mig via 
bille1113@hotmail.com 
Vores blog hedder:  
tmg-fitness.blogspot.com 

Vores Facebook-side hedder:  
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / # ! /
tmgmotion 

 
Med venlig hilsen 

Steen Bille 
formand TMG motion 

Efteråret byder også på en ny gang act eller crossfittræning hver onsdag aften. 
Nu også med et hold for begyndere. (Foto: Bille) 

T M G  løbeskole holdt sæsonafslutning 
med et løb rundt i Mårslet park 

Fotos: Jesper Andersen 
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Spil Bridge i Mårslet 

  
Du kan nå det endnu,  

første spilleaften er 
torsdag, den 6. september. 

  
Forhør nærmere  

Hos Jørgen 
Tlf. 4059 9973 
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35 børn fra TMG håndbold 
- valgte at bruge den sidste uge af deres sommerferie i håndboldens tegn 

Håndbold 

En hård uge som har budt på mange 
forskellige udfordringer, hvor hånd-
bolden naturligvis har været omdrej-
ningspunkt i de fleste øvelser, men 
der har ligeledes været meget plads til 
leg og svømning. 
 
For syvende år i træk har BMI valgt 
at invitere omegnsklubberne til som-
mer håndbold skole, og igen i år var 
der naturligvis en stor andel af de 120 
pladser der var blevet besat af børn 
fra TMG håndbold. 
 
Hele ugen har hallerne i Egelund gen-
lydt af latter, grin og jubel, når de 120 
børn har nydt godt af de mange akti-
viteter, som trænerne har disket op 
med.  
 
De forskellige hold er inddelt efter 
årgang, men på tværs af kønnene, 
samtidig er der fokus på en hold for-
deling, hvor flest mulig klubber er 
repræsenteret på de enkelte hold. 
Denne sammensætning giver en stor 
mulighed for at knytte nye bekendt-
skaber i de forskellige klubber, som 
man senere i løbet af sæsonen vil mø-
de til turneringskampe i de enkelte 
rækker. 
 

Efter ugens strabadser fik alle børne-
ne udleveret en såkaldt street-
handball i stedet for en normal læder-
håndbold. Street-bolden er en blødere 
og nemmere bold at holde om, og 
derfor kan børn øve svære kast og 
finter med den. Så forhåbentlig ser vi 
mere til disse bolde i hallen, når den 
nye sæson starter op…….. 
 
Og hvorfor synes børnene, at det er 
fedt at komme på håndboldskole?  
”Tjah, det er der nok flere svar på 
 
 - for mange af børnene er håndbold 
jo en af deres store fritidsinteresser, 
og så er det jo fedt at bruge en inten-
siv uge med fokus på håndbold. Men 
vi arrangører er også opmærksomme 
på, at det hele ikke skal være hånd-
bold. Der skal varieres med lege og 
konkurrencer, skøre indslag og en tur 
i svømmehallen, for ellers går selv 
den mest entusiastiske håndbold-freak 
kold på et tidspunkt. Og jeg tror, at vi 
lykkes med et godt mix, der matcher 
de mange forskellige behov, som bør-
nene hver især har. I løbet af en dag 
kan deltagerne for eksempel både øve 
finter og kontraløb, spille beachand-
ball, dyrke spaghetti - stafet og så 
slutte af med en tur i svømmehal-

len”....siger lederen af håndboldsko-
len, Jan Dyberg 
 
 
Jan Dyberg udtaler yderligere; 
 
"Det er simpelthen godt gammeldags 
livsbekræftende at opleve så mange 
glade børn være i gang med alle muli-
ge aktiviteter over en hel uge" 
 
"Vi trænere er lige som børnene også 
godt slidte hen mod slutningen af så-
dan en intensiv uge, men trætheden 
forsvinder som dug for solen, når man 
overalt i idrætscenteret mødes af gla-
de børns smil og latter. Hvis man 
kunne proppe atmosfæren fra hånd-
boldskolen på flasker, havde man en 
stensikker medicin mod depressioner" 
 
En dejlig uge er overstået; 
 
− med mange gode oplevelser 
− nye bekendtskaber er fundet 
− samvær med ”nye venner” 
− masse af sjove boldoplevelser 
− Konkurrencegenet er blevet skærpet 
− Og nu er der kun 360 dage til næste 

års Håndboldskole  
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BADMINTON 2012/2013 
TMG Badminton melder sig 
på banen igen og byder såvel 
nye som gamle medlemmer 

velkommen til en ny og 
spændende badmintonsæson. 
Sæsonstarten nærmer sig og 

vi vil derfor gerne informere 
om vores tilbud for den kom-
mende sæson. 

Spilletider - mulighederne for spilletid 
er i år følgende: 

Mandag 15.30-16.30 Ungdom U11 
Mandag 16.30-17.30 Ungdom-Miniton 
Mandag 17.30-18.30 Ungdom U13 
Mandag 18.30-19.30 Ungdom U15 + 
U17 

Mandag 19.30-20.30 Baneleje 
Mandag 20.30-21.30 Baneleje 
Mandag 21.30-22.30 Baneleje 
Tirsdag 11.20-12.05 Seniorer 
Onsdag 19.30-20.30 Motionister 

Onsdag 20.30-23.00  Turneringsspillere 
Onsdag20.30-21.30 Baneleje (2 baner) 
Onsdag 21.30 -22.30 Baneleje (2 baner) 
Lørdag 08.00 -09.00 Baneleje 

Spillertyper 
 
Som det fremgår af oversigten over 
træningstider anvender vi forskellige 
kategorier af spillere, for at tilgodese 
de forskellige ønsker til træningsind-
sats der findes blandt vore medlem-
mer. 
 
Spillertype 
Muligheder og begrænsninger 
 
Børn/unge 
Børn og unge sættes sammen i for-
skellige grupper afhængig af alder, og 
trænes i de grundlæggende teknikker 
– men der er også masser af tid til at 
have det sjovt. 
  
Miniton 
Miniton er en relativt ny “opfindelse” 
indenfor indlæring af badminton hos 
de yngste spillere. Ideen var at lære 
børn i alderen 2-7 år de grundlæggen-
de elementer i spillet. Hos os har vi 
tilpasset systemet til aldersgruppen 7-
9 år, og vi har rigtig gode erfaringer 
med det. 
 
Grundlæggende er det helt som det 
mere velkendte “mor og barn” gym-
nastik. Der er altid en voksen med i 
hallen, og hvert par laver efter en in-
troduktion en øvelse hvor barnet laver 
mange slag til en bold, som kastes af 
den voksne. Det giver rigtig mange 
gentagelser, og øvelserne er derfor i 
korte intervaller. Det giver en høj ind-

læring, med meget få fejl. Det mod-
satte vil man opleve hvis man tænker 
sig den “gamle” metode hvor 2 nybe-
gyndere går på banen sammen og be-
gynder at spille. Unoderne hjemme 
fra haven eller sommerens besøg i en 
idrætshal med far bider sig fast. I ste-
det for at barnet indlærer skal træne-
ren først fjerne fejlene. 
 
Vi har indkøbt en aktivitetstaske med 
en masse udstyr, fx balloner og flue-
smækkere, som gør at træningen altid 
er sjov. Vi leger badminton-relaterede 
lege, og bruger vores mini-ketsjere 
som vi har tegnet på. 
 
Vores oplevelse er, at de små nye al-
lerede omkring juletid er i stand til at 
slå mindre slag-serier og inden sæso-
nen er slut spiller de nærmest ubesvæ-
ret med hinanden og forældrene ser 
overrasket til fra bænken. Forvandlin-
gen/udviklingen overrasker gang på 
gang. 
 
Du kan finde mere info her:  
http://www.dgi.dk/udover/badminton/
miniton.aspx eller ved at ringe til  
Jesper Holm på tlf. 86298690 
 
Motionister 
Som motionist-medlem kan man del-
tage i spil i en motionistgruppe. 
En motionistgruppe har til formål, at 
deltagerne spiller i forskellige sam-
mensætninger og kombinationer. Del-
tagerne i motionistgruppen disponerer 
i fællesskab over hallens baner i spil-

letiden og tilrettelægger, hvorledes 
afviklingen af spillet og rokeringen 
skal foregå. 
Bemærk: En motionistgruppe er base-
ret på double-spil og gruppen beman-
des derfor med op til 4 spillere pr. 
bane. 
 
Turnering 
Turneringsspillere træner èn gang 
ugentligt i to timer. De deltager i 
DGI’s holdturneringer. I kontingentet 
for denne gruppe er der indeholdt træ-
ningsbolde. 
 
Baneleje 
Som baneleje-medlem lejes en bane i 
en spilletid af TMG Badminton. Leje-
ren disponerer selv over den lejede 
bane og kan frit vælge spilleform og 
medspillere. Medspillere skal være 
basismedlem i TMG Badminton. 
 
Basismedlem 
Som basis-medlem har man ingen fast 
spilletid, men der gives mulighed for 
deltagelse i spil på en lejet bane samt 
i deltagelse i drop-in badminton og i 
klubbens arrangementer i øvrigt. Et 
basismedlem skal være tilknyttet en 
baneleje. 
 
Senior 
Her mødes de spillere der er fyldt 55 
år og som har mulighed og lyst til at 
dyrke badminton når det sociale også 
er en vigtig del af spillet – og bagef-
ter. 
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 Turneringsbadminton: 
TMG Badminton er også i år tilmeldt 
DGI's holdturnering med en række 
hold. TMG deltager for voksne inden-
for forskellige alderstrin og styrke. 
 
Holdturnering er også for motionist-
spillere. - TMG har flere hold tilmeldt 
i motionistturneringen, som er for 
spillere, der ikke spiller eller har spil-
let turnering på højere niveau.  
Har du lyst til at høre mere om hold-

turnering, kan du kontakte John Jo-
hansen på telefon 8629 8888. 
 Spillersammenføring: 
Hvis du kunne tænke dig at spille 
badminton, men ingen har at spille 
med, er du velkommen til at kontakte 
formanden. 
 
Spørgsmål  
Har du spørgsmål vedrørende træ-
ningstider, spillerniveau, sammensæt-

ning af hold m.v. så kontakt: 
Formand Jesper Holm – 
formand@tmgbadminton.dk 
- 8629 8690 

Ønsker du at høre om ledige tider el-
ler melde dig ind i klubben så kon-
takt: 

Kasserer Steen B. Han-
s e n  –  k a s s e -
rer@tmgbadminton.dk 
– 8629 1228 

Kontingent:  
Kontingent udgør for hele sæsonen: 
 
Ungdomsspiller  ································································ Kr.  475 
Miniton  ········································································· Kr.  475 
Motionist onsdag  ······························································ Kr.  750 
Seniorspiller  ···································································· Kr.  300 
Baneleje mandag og onsdag  ················································· Kr.  2100 
Baneleje lørdag  ································································ Kr.   950 
Turneringsspiller, 20 år og over  ············································· Kr. 1375 
Turneringsspiller, under 20 år  ··············································· Kr.  · 725 
Basismedlem  ··································································· Kr.  · 350 
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 

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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Gymnastik 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG LØRDAG 

Zumbatomic 
1.-4. kl(7-11 år) 

16-16:55 
v/ Ane + hjælper 

550,-kr 
  

Starter uge 43 

Gymnastik & tons 
0. klasse(6-7 år) 

16-16:55 
v/ Elisabeth & Anne-

Mie 
550,-kr 

  Seniorer 
  

15 – 16:15 
v/ Karrina 

550,-kr 

Tumlinger 
2-5 år + én forælder 

Kl 10-11 
v/ Kristjan, Dorte, 

Lotte & Erik 
550,- kr 

Zumba 
alle over 16 år 

17-17:55 
v/ Anja 
650,-kr 

  
Starter uge 43 

Familiehold 
børn 2-4 år med for-

ældre 
17-17:55 
v/ Gitte 

550,-kr + 100 kr / eks-
tra søskende 

Ble-ræs 
Børn 1½-3 år med 

forældre 
16:30-17:25 

v/ Tine & Bitten + 
hjælper 

550,-kr + 100 kr / eks-
tra søskende 

Motorik og sans 
1½-3 år + én forælder 

Kl 16:30-17:25 
v/ Bente 
675,- kr 

Max 14 par på holdet 
  

  

Drengefræs 
3.-5. kl(9-12 år) 

18-18:55 
v/ Anette & hjælper 

550,-kr 

  Pigedrøn 
 rytme & spring 
3.-5. kl(9-12 år) 

17:30-18:55 
v/ Sofie & Kirsten 

600,-kr 

TMG Jumpers 
5.-9. kl.(12-16 år) 

Kl 17:30-19:15 
V / Nis & Nadia & 

Jacob 
700,- kr 

  

  Puls, zumba & styrke 
Kl 19- 20:25 

V/Anna 
500,-kr 

(21. aug-4.dec) 

  
  
  

Herre holdet 
  

Kl 19:30-21 
v/ Benny 
750,- kr 

(udvidet sæson) 

  

Pilates / piloxing 
Kl 20 – 21 
v/ Signe 
700,- kr 

Bodytoning & effekt 
Kl 20:30-21:30 

v/ Anna 
450,- kr 

(21.aug-4.dec) 

Øvede/ letøvede ryt-
miske kvinder 

19:30 – 21 
v/ Karrina 

700,-kr 

    

På www.tmggymnastik.com kan du finde: 
• beskrivelser af de enkelte hold 
• tilmeldings procedure 
 Vær opmærksom på at du er optaget på holdet, når du HAR indbetalt på det tilsendte kontonummer 
• information om gymnastik afdelingen 

TILMELDING STARTER DEN 23. AUGUST 
”Puls, zumba & styrke” & ”Bodytoning & effekt” starter allerede 21. august og har sidste træning  

den 4. dec, da Anna har rejseplaner. Efter nytår tilbydes Yoga tirsdag aften v/ Signe 
”Zumbatomic” og ”zumba” om mandagen starter op i uge 43 



 MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2012 36 

 

Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00  
17.00 - 22.00 

 

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 
Forening. 

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 parkeringsplads på 
Obstrupvej. Her vil medlemmer af Lo-
kalhistorisk Forening være til stede for 
en snak, tegning af medlemskab, og 
evt. modtagelse af arkiv-materiale. 
Mail: maarsletegnsarkiv@gmail.com 
Hjemmeside:  
http://maarsletegnsarkiv.dk 

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 12. og onsdag d. 26. september, begge dage  fra kl. 16:00 til 17:30  

Årligt kontingent: Personligt 50 kr. 
og husstandsmedlemskab 80 kr.  
Ring til  Ingerlise Wendland, på tlf. 
8629 2680 eller e-mail:  
wendland@mail.dk 
 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

 

* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

Mårslet Run & Walk takker for 2012 
Årets udgave af Mårslet Run & Walk blev reddet af to refleksioner på et nødråb 

fra arrangørgruppen i en tidligere udgave af Mårsletbladet.  
Af de oprindelige otte personer, der 
udgjorde arrangørteamet i forbindelse 
med premieren tilbage i 2004, er vi 
kun Hanne Thulesen, John Johansen 
og undertegnede tilbage. Lykkeligvis, 
for os, dels henvendte Bent Schierff 
m. familie- og Pernille Kristensen sig, 
dels påtog de sig straks store opgaver 
– tusinde tak for det! 
 
Selve motionsarrangementet kan al-
drig lade sig gøre, hvis ikke utallige 
frivillige yder en stor indsats på selve 
dagen: Der skal være nogen til at op-
sætte og nedtage telt samt tage mod 
tilmelding både i Bomgårdshaven og 
ved HalHuset. Nogen skal med pile, 
spray og bånd afmærke ruten. Mange 
skal agere trafikvagter, én skal dels 
cykle foran forreste 5 og 10 km løber 
til mål dels derpå cleare ruten ved at 
følge bagerste deltager. Én skal foto-
grafere til www.runwalk.dk før, under 

og efter løbet. Nogen skal opsætte og 
nedtage telte og lydudstyr på Mårslet 
Stadion. Væske- og frugtdepoter samt 
HalHusets kiosk skal nogen bemande. 
Der skal være speaker og nogen skal 
også stå for opvarmningen. Medaljer 
og øvrige præmier skal uddeles osv. 
Tusinde tak til alle der på den måde 
bidrager til den praktiske gennemfø-
relse af Mårslet Run & Walk. 
 
Mårslet Run & Walk var egentlig blot 
en privat idé til endnu et bidrag blandt 
antallet af arrangementer under Mår-
slet Byfest. Vi vil gerne fremme moti-
onstanken blandt børn og unge. Der-
for koster det ikke 0-14-årige at være 
med. Udgifterne til løbsnumre, t-
shirts, medaljer mm kan ikke dækkes 
ind af det lave voksengebyr. Vi er 
derfor fuldstændig afhængige af, at et 
stort antal firmaer synes om vores 
motions-idé og derfor ønsker at bidra-

ge med økonomi og/eller gaver til 
arrangementet som ”RunWalk-
sponsorer”. Tusinde tak til de firmaer, 
der bidrager til den økonomiske gen-
nemførelse af  Mårslet Run & Walk: 
SUPERBRUGSEN MÅRSLET, 
STEEN B. HANSEN, KAAE`S 
FISK, SMINIPAC, KK VENTILATI-
ON, DJURSLANDS BANK, NOR-
DEA, TANDLÆGERNE I MÅR-
SLET, MÅRSLET PIZZA BAR, 
AARHUS BRYGHUS, SØSTRENE 
GRENE, MALLING BIO, KONDI-
TOR BAGEREN, FRISØRHUSET, 
MÅRSLET VANDVÆRK, ETK 
ELEKTRONIK, ODDERBANEN, 
BLAABJERG RADIO, SLAGTER 
ZACHO, SOULGLOW By D. Falen-
green, MÅRSLET BRÆNDE-
VINSLAUG og OK BENZIN 
 

Med venlig hilsen 
Kåre Sørensen 
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Husk ! 
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måned 
 

Mårslet 
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