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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Vilhelmsborg Festspil 
 
Hver sommer i 20 år har der været forestillinger i haven ved Vilhelms-
borg. 
 
At forestillingen lige netop foregår på Vilhelmsborg var måske oprinde-
ligt lidt af en tilfældighed. Den store gruppe af teaterinteresserede, der 
står bag initiativet kommer fra hele Århusområdet. Men efterhånden er 
forestillingen blevet synonym med Vilhelmsborg, og det er svært at fore-
stille sig, at den kan foregå andre steder. 
 
Gruppen bag forestillingen gør hvad de kan for at følge med tiden. Reper-
toiret, der i starten mest bestod af klassikere som Den Glade Enke og 
Sommer i Tyrol, har de seneste år haft nye forestillinger som Midt om 
Natten og All Shook Up på programmet. Næste års forestilling er Sebasti-
ans Skatteøen. 
 
Men det er ikke nok at gøre repertoiret tidssvarende. 
De økonomiske realiteter i de sidste par år har gjort det sværere at få øko-
nomien til at hænge sammen. 
 
En mulighed for at sikre en bedre økonomi er, at udføre endnu flere prak-
tiske opgaver på frivillig basis. 
 
Vilhelmsborg Festspil vil meget gerne i kontakt med personer i Mårslet, 
der har lyst til at hjælpe med; PR-marketing, sminke, bygge / male kulis-
ser, sy kostumer, hjælpe med lyd og lys, finde og fremstille rekvisitter el-
ler servicere publikum. 
 
Kontakt:  vilhelmsborgfestspil@hotmail.com 
 
I Fællesrådet har vi talt om, at en mulighed for at supplere konceptet er at 
låne scene, lydanlæg og publikumsfaciliteter, til f. eks en koncert. En bør-
nekoncert som Bølle-Bob, eller en herregårdskoncert. 
Hvis nogen har ideer, forslag eller evt kontakter i denne retning, hører vi 
gerne fra jer. 
 
Kontakt: php@kpf.dk 
 
På vegne af Mårslet Fællesråd, Forretningsudvalget 

 
Poul Hakon Poulsen 
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Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Udvikling af nærdemokratiet 
Fællesrådets forslag om at udvikle 
nye former for borgerinddragelse er 
blevet positivt modtaget på Rådhuset.  
Mens han endnu var fungerende råd-
mand for Teknik og Miljø skrev Bün-
yamin Simsek i et brev til Mårslet 
Fællesråd, at "det er en rigtig god idé 
at drøfte, om der kan udvikles og af-
prøves nye tiltag, der kan engagere 
flere borgere og sikre en god repræ-
sentation af mange grupper". 
Forslaget går ud på, at kommune og 
fællesråd sammen skal afprøve nye 
former for borgerinddragelse, når den 
lovede helhedsplan for Mårslet skal 
udarbejdes.  
Der kan for eksempel være tale om 
fokusgrupper og brug af sociale medi-

er på nettet. 
Det videre forløb skal snart drøftes 
mellem repræsentanter for Mårslet 
Fællesråd og embedsmænd fra Teknik 
og Miljø. 
 
Ingen skov bag Langballevænget 
Aarhus Kommune har droppet en plan 
om at plante en lille skov på den mark, 
der ligger imellem Langballevænget og 
jernbanen. 
Formålet med skoven skulle blandt andet 
være at beskytte grundvandet under mar-
ken mod forurening. 
Men efter at have deltaget i et møde med 
grundejerforeningen Gibernakkerne oply-
ser kommunens projektchef Ole Skou 
Rasmussen, at han har skrinlagt planen. 
Hans begrundelse er, at der var stærk kri-
tik af skov-planen. Et stort flertal stemte 

nej til, at der skulle være adgang til sko-
ven fra grundejerforeningens fællesvej. 
 
Læs mere om hvad der sker i Fælles-
rådet på www.maarslet.net. Klik ind 
på Bag om 8320 > Referater fra FU-
møder. 

PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Med kost og tryllestav i Den Forbudte Skov 

En flok på næsten 30 grønne pige-
spejdere i alderen 11 til 13 år var for 
en dag tryllet om til Harry, Hermione, 
Luna Lovegood, Ginny og en række 
af deres troldmandskammerater fra 
Skolen for heksekunst og troldmands-
skab –i folkemunde Hogwarts. En del 
af pigerne kom fra Mårslet, men også 
spejderpiger fra Vejlby, Brabrand og 
Egå iført kost og tryllestav var med i 
Harry Potter-løbet.  
 
”Vi går sammen med de andre grup-
per i Aarhus for at lave større arran-
gementer for pigerne i den her alders-
gruppe. På den måde opdager de, at 
der andre pigespejdere på deres alder 
lige i nærheden, og de møder dem 
typisk igen på nogle af de ung-
lederkurser, mange af dem tager på,” 
fortæller gruppeleder Sheila Truelsen 
–som i dagens anledning indtog rol-

len som professor McGonnagall. 
 
Magisk samarbejde  
For at sikre at pigerne rent faktisk 
lærte nogle af de andre piger at ken-
de, blev hekse og troldmænd delt ud 
på de fire Hogwarts-kollegier i en 
skønsom blanding af piger fra alle 
fire grupper.  
 
”En dag som den her handler også 
om, at pigerne oplever, at det kan 
lade sig gøre at samarbejde om en 
opgave, med nogen man slet ikke 
kender. Og det er dejligt at opleve, at 
ingen siger, at de ikke vil; de gør det 
bare,” siger gruppelederen. 
 
Rammen for dagen var, at pigerne 
skulle leve sig ind i det univers, de 
alle sammen kender fra både bøger 
og film om den verdenskendte trold-
mandsdreng med de runde briller og 
lyn-arret i panden. 
Pigernes første opgave, var at bruge 
deres magiske evner på at knække en 
række koder, som de fandt spredt 
rundt Bruns Galleri. Nogle kollegier 
nåede dem alle, andre fik ikke fundet 
løsningen på alle koderne, inden de 
fra perron 9 3/4 skulle med Hogwarts 
Expressen til Den Forbudte Skov. 
(For mugglere –folk uden magiske 
kræfter- med knap så god fantasi kun-
ne det ligne Grenåbanen til Risskov.)  
 
Fortryllende udfordringer 
Her skulle magikerne finde rundt til 
poster bemandet af Hagrid, Professor 
Trelawney, Snape og alle deres pro-
fessorkolleger fra skolen.  Hvert sted 

fik de en lektion eller en opgave in-
denfor den enkelte professors kerne-
område. Det betød blandt andet, at de 
skulle smage på Berties multismags-
bønner (chokoladeovertrukne sild, 
leverpostej, løg pølser), klatre i ed-
derkoppespind (tov) , holde edder-
kopper (altså nogen ægte af slagsen), 
lave horoskoper, flyve på kost og bru-
ge besværgelser.  
 
Sheila Truelsen indrømmer, at det har 
været et stort arbejde for lederne at 
arrangere dagen. Men det var en for-
nøjelse, at se tingene fungere og ople-
ve, at pigerne havde en god dag.  
 
”Vi har et netværk for lederne i Aar-
hus, hvor vi diskuterer de udfordrin-
ger, vi har. En af dem, vi alle sammen 
tumler med, er at fastholde pigerne i 
den her alder. Vi tror på, at når vi går 
sammen og laver noget større som det 
her, giver det dem lyst til at fortsætte, 
fordi de får en stor oplevelse –og de 
mærker fællesskabet med de andre 
spejderpiger,” slutter gruppelederen. 
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Nyt om Mårslet Multihal 
Mine damer og herrer. Sidste år hav-
de multihaludvalget er stort projekt i 
støbeskeen, som skulle skaffe penge 
til den stærkt ønskede og nødvendige 
Multihal i Mårslet. Vi havde overtalt 
den berømte og højt elskede Mårslet-
revy til at give en forestilling i Mår-
slethallen. Det skulle have været en 
storslået oplevelse og skaffet penge til 
Multihallen. Men det viste sig des-
værre, at alt for mange mårslettere var 
nogle slemme fedterøve og for nærige 
til at betale de sølle 550 kroner for 
billetten, og der fulgte endda en varm 
ret med i prisen. Projektet gik i sin 
mor igen, men nu møder udvalget op 
med en helt ny plan. Der drejer sig 
om en betalingsring udenom Mårslet 
centrum. Den har et dobbelt formål: 
At lette den efterhånden kaotiske tra-
fik i Mårslet centrum, som bump og 
40 kilometer ikke har hjulpet på, og at 
skaffe de nødvendige penge til Mår-
slet Multihal. Der opstilles bomme 

med bomvagter, som lukker alle ind-
faldsveje til centrum. Det medfører at 
beboere fra forstæderne, og alle andre 
besøgende, må betale for at komme 
ind til byens midte. Betalingen for at 
køre ind til byen erlægges hos bom-
vagten, og vi foreslår en pris på 550 
kroner, som ubeskåret går til Mårslet 
Multihal. For dem, der ikke ønsker at 
tage bilen med gennem bommen, an-
lægges der letbaner fra bommene og 
ind til centrum. En letbane er en sex-
sporet cykelsti opkaldt efter Jørgen 
Leth, som er ekspert i både cykler og 
sex. Cykler vil kunne lejes hos bom-
vagten til en pris af 550 kroner pr. tur, 
som ubeskåret går til Mårslet multi-
hal. De beboere, som bor inden for 
ringen, skal naturligvis ikke betale for 
at køre hjem til deres bolig. Men de 
skal til gengæld betale for at køre ud. 
Betalingen for at få sin bil med ud 
gennem bommen vil passende være 
550 kroner, som være 550 kroner, 

som ubeskåret går til Mårslet Multi-
hal. Udvalget har forelagt planen for 
det socialdemokratiske bagland, og 
han har allerede sagt måske. Så den er 
så godt som hjemme. Hvis der mod 
forventning skulle være nogen, der 
ikke synes om planen, kan de sende 
en protestblanket til udvalget, udfyldt 
med navn og adresse og intelligens 
kvotient. Blanketten kan fås hos ud-
valget og koster 550 kroner, som ube-
skåret går til Mårslet Multihal. Vi ser 
naturligvis også gerne at begejstrede 
tilhængere giver deres tilslutning til 
kende ved at indsende en støtteblan-
ket til udvalget. Støtteblanketten kan 
også erhverves hos udvalget og koster 
også 550 kroner, som ubeskåret går til 
Mårslet Multihal. Tak for opmærk-
somheden. 
 

Bent Oxenvad 
Tekst fra mårsletrevyen 2012. 

Glædelig jul! 
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Torsdag den 1. nov. 2012 var Super-
Brugsens kommende uddeler Troels 
Laursen forbi for at hilse på persona-
let og besigtige hans fremtidige ar-

bejdsplads. Troels tiltræder stillingen 
pr. 1. dec. 2012. Han kommer fra en 
stilling som uddeler i SuperBrugsen 
Ry. Troels Laursen overtager uddeler 

jobbet fra Jesper Nielsen som har søgt 
nye udfordringer. Indtil Troels tiltræ-
der, vil souschef Kasper Schou vare-
tage jobbet som daglig leder. 
  
Bestyrelsen i Mårslet og Omegens 
Brugsforening ser frem til et spæn-
dende samarbejde. Vi glæder os til at 
fortsætte den positive udviklingen og 
til at sikre vækst til vores lokale Su-
perBrugs. SuperBrugsen ønsker fort-
sat at være lokal samfundets foretruk-
ne indkøbssted og vi glæder os til 
spændende nye tiltag i lokalsamfun-
det. Kom endelig forbi og hils på vo-
res nye uddeler.  
 
På billedet ses fra venstre souschef 
Kasper Schou, bestyrelsesformand 
Anne-Mette Bjørn og kommende 
brugsuddeler Troels Laursen.  

Ny uddeler i SuperBrugsen Mårslet. 

Afskedsreception for uddeler Jesper Nielsen 
Fredag den 26. oktober kl. 16:00 invi-
terede bestyrelsen for SuperBrugsen, 
Mårslet, til afskedsreception for ud-
deler Jesper Nielsen, der har søgt nye 
udfordringer, og rigtig mange mødte 
frem for at takke Jesper for det arbej-
de, han har lagt i at gøre SuperBrug-
sen i Mårslet til det, den er i dag. Som 
én af talerne udtrykte det: "Det svarer 
jo nærmest til at sælge sand i Sahara." 
Det sidste billede i serien viser Jesper 
sammen de formænd, der har været i 
SuperBrugsen, igennem de 16 år hvor 
han har været Brugsens uddeler. Det 
er fra venstre mod højre: Bent Bau-
ning - Lars Berggreen Rasmussen - 
Ulla Reintoft Henriksen - og nuvæ-
rende Anne-Mette Bay Bjørn. 

foto: ©2012 Kirsten & Poul Granslev 
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Min efterskoleverden 
Jeg har altid vidst, jeg ville på efter-
skole. Da jeg gang på gang hørte, 
hvor fedt alle havde haft det og om, 
hvordan det var det bedste år, de end-
nu havde haft i deres liv. Nu, hvor jeg 
selv er startet, kan jeg for alvor selv 
mærke, hvad de snakkede om og for-
stå, hvorfor deres øjne lignede julelys, 
hver gang de nævnte efterskolen. 
Fællesskabet er noget af det bedste, 
specielt når der er gået et stykke tid, 
og man så kender eller i hvert fald har 
snakket med alle. På en efterskole 
med 174 elever, som der er på den jeg 
går på, skulle man måske tro, at der er 
problemer med, at man er for mange 

til at være et fællesskab, men det er 
der ikke. Jeg tror, der er forskellige 
fordele ved forskellige antal elever. 
På min er fordelen, at der er nok ele-
ver til, at man er sikker på, at der er 
nogen man falder i hak med, men 
samtidig ikke så stor, at man til jul 
tænker: ”Har jeg set ham før?” 
Noget andet fedt ved efterskolen er 
det forhold, man får til lærerne. Det er 
ikke ligesom folkeskolen, hvor man 
måske er så heldig, at man kan snakke 
godt med en enkelt eller to. På efter-
skole er man sammen med lærerne 
hele dagen. De kommer og siger god-
nat, hjælper med lektierne og er din 

fodboldtræner. Det giver et helt speci-
elt bånd, som også kan være et plaster 
på såret for det savn, man måske har 
til sine forældre. 
Selvom jeg endnu ikke har gået på 
efterskole i mere end 5 uger, kan jeg 
allerede mærke, at det bliver et helt 
uforglemmeligt år. En ting jeg kan 
mærke, jeg er blevet endnu gladere 
for, efter jeg er kommet af sted, er det 
sociale. Selvom social er et tillægs-
ord, jeg også ville bruge om mig selv 
før jeg tog på efterskole, har det fået 
en hel anden betydning for mig nu. På 
efterskole er man social på en hel an-
den og meget federe måde. 
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  UNG I MÅRSLET          
 

Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen 

At arbejde i Club7 UP. 
 
Den 1/8 denne sommer havde jeg min 
første arbejdsdag i Mårslet Fritids-
klubs nye 7. klasses afdeling, 
”Club7UP”. Når man er en ung mand 
på 21 år, uden pædagoguddannelse, så 
vil jeg tro, at man går ind til en sådan 
opgave med forventningsglæde, men 
også med et snært af nervøsitet. Det 
gjorde jeg i hvert fald. 
 
Eftersom jeg aldrig selv har gået i 
klub, var det i perioden op til min før-
ste arbejdsdag svært, at danne mig et 
fuldt overblik over, hvordan en sådan 
klub er skruet sammen, ligeså vel som 
overblikket over, hvad der fandtes af 
aktivitetsmuligheder for klubmedlem-
mer i Club7 up.  
 

 Den snært af nervøsitet, jeg gik 
ind med, har hurtigt vist sig at være 
ganske ubegrundet. Sideløbende med 
at jeg, til stadighed, lærer klubbens 
medlemmer og kutymer, bliver jeg 
gradvist mere bevidst om, hvad det 
egentlig vil sige, at være pædagog i 
dag.  
 
Jeg er fra dag ét blevet overrasket 
over, hvor meget der er tænkt over de 
pædagogiske processer, i det daglige 
arbejde. For mig, som pædagogisk 
”novice”, er det sjovt, at blive en del 
af både udarbejdning og udførsel af 
diverse læringsprocesser for vores 
medlemmer. Før jeg blev ansat her i 
Club7 up, var jeg ligesom så mange 
andre, ikke helt klar over, hvor mange 
tanker der ligger bag pædagogisk ar-
bejde. Jeg er enormt overrasket – po-

sitivt overrasket. 
 
 Mine første måneder i klubben 
har været en fornøjelse, men også en 
stor prøvelse. Jeg er blevet meget im-
poneret over hvilke faciliteter der er 
til rådighed, både her i klubben, men 
også i hele området. Det er fantastisk, 
både for børnene, men også for perso-
nalet, at uanset hvilke idéer man har, 
så er det muligt. 
 
Alt i alt, så nyder jeg, at jeg kan glæ-
de mig til at tage på arbejde hver dag. 
På den måde føler jeg mig ligeså pri-
vilegeret, som de medlemmer der går 
i klubben. 
 

Rasmus Kragelund Larsen 
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Skolebestyrelsesvalget 
For første gang siden 1998 havde 
vi valg til skolebestyrelsen. Der 
var seks personer, der stillede op, 
hvoraf de tre ønskede genvalg. 
Ole Haubo, Sjur Fitje og Jakob de 
Place Bjørn blev genvalgt, og 
Claus Picard blev det nye med-
lem. Der blev kun afgivet stem-
mer af 69 personer, så stemme-
procenten er ikke noget at prale 
med. 
 
Informationsmøde og indskriv-
ning 
Torsdag den 29. November kl. 
19.00-20.30 er der informations-
møde for forældre til kommende 
børnehaveklasseelever i skolens 
kantine. Selve indskrivningen er 
digital, men vi ønsker at fastholde 
vores tradition med at mødes med 
elever og forældre på skolen, hvor 
der er et besøg hos en fra ledel-
sen, i en børnehaveklasse og i 
SFO. Det bliver den 9. og 10. ja-
nuar 2013 fra kl. 15.00-17.30. 
 
Netværk for forældre til børn 
med særlige behov 
Vi har ofte i forbindelse med net-
værksmøder med forældre villet 
ønske, at vi kunne henvise til an-

dre forældre, der er eller har været i 
sammen situation, som de forældre 
vi sidder overfor. Det kan f.eks. væ-
re usikkerheden om, hvorvidt ens 
barn skal i specialklasse, om man 
skal tage imod tilbuddet om medi-
cin, eller hvordan man skal infor-
mere klassens øvrige forældre om 
sit barns vanskeligheder. Det har vi 
aldrig kunnet, da vi selvfølgelig har 
en skærpet tavshedspligt i sådanne 
tilfælde. Nu har vi skrevet ud til en 
lang række forældre og godt 2/3 vil 
gerne mødes med hinanden, støtte-
centerkoordinatoren og jeg, så vi 
kan arbejde videre med, hvordan vi 
som skole også hjælper forældrene 
til børn med særlige behov, som of-
te har en meget svær tid. 
 
Farvel og tak  
Nu går jeg på pension efter næsten 
15 fantastiske år som skoleleder i 
Mårslet. Det var en god skole, da 
jeg kom, og det er det heldigvis sta-
digvæk. Der er sket mange nye til-
tag på skoleområdet i de år. Udover 
de tiltag, der er kommet fra centralt 
hold, har vi også selv taget fat på 
mange nye områder, og det har væ-
ret spændende at være en del af. 
 ”Hej BodilHvid”, som de mindste 
børn siger, når de ser mig, kunne 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

tyde på, at jeg hedder det hjemme 
ved middagsbordet, hvorimod det 
bliver til Bodil, når de bliver lidt 
ældre. Det er rigtig mange børn, 
der er blevet budt velkommen i 
den ene ende og sendt af sted med 
et prøvebevis i den anden ende af 
skolesystemet. Jeg har altid været 
stolt over de dejlige og dygtige 
elever, vi har og har haft, glad for 
de dygtige medarbejdere og en 
særlig blød plet for de børn, der 
har det svært. Jeg håber, at jeg har 
været med til at gøre en positiv 
forskel i nogle børns liv, for det 
har været den egentlige grund til, 
at jeg ønskede at blive lærer og 
senere leder. Jeg har sat stor pris 
på samarbejdet med forældrene og 
samarbejdsparterne i lokalområ-
det, og jeg takker mange gange 
for alle de gode samtaler, venlige 
smil og såmænd også for den kon-
struktive kritik, som gjorde, at vi 
kunne gøre tingene endnu bedre. 
 
Alle elever, forældre, medarbej-
dere og samarbejdspartnere øn-
skes en glædelig jul og et godt 
nytår med tak for samarbejdet i 
de forløbne år. 

Redaktionen på Mårsletbladet ønsker vore annoncører og læsere en rigtig  
glædelig jul samt et godt nytår, med tak for et godt samarbejde i året der er gået 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00  
17.00 - 22.00 

Af  Didde Berthelsen 

Nyt fra 
Åbent hus  
Torsdag d. 4. oktober holdt Asgaar-
den åbent hus for forældrene. De hav-
de derved mulighed for at opleve en 
dag i SFO sammen med deres barn, 
og ret mange forældre benyttede sig 
af tilbuddet. Dagen bød blandt andet 
på åbne værksteder og mad på bål, og 
den var en rigtig stor succes, og det er 
ret sikkert noget, der vil blive genta-
get. 
 
Stand-up 
Den studerende på Asgaarden, Hjalte, 
lavede i oktober måned et projekt om-
kring stand-up-comedy. Der var 20 
børn med, og over halvdelen af dem 
havde mod på at optræde på en scene 
for publikum afslutningsvis. Det var 
en kæmpe succes, og børnene går 
stadig og siger det ultimative bande-
ord pastinak til hinanden… 
 
 

Halloween 
Flere af afdelingerne fejrede i slutnin-
gen af oktober det amerikanske fæno-
men Halloween. På Asgaarden var 
der blandt andet spøgelsestog, hekse-
gryde med farvet røgdamp og der 
blev danset for vild Gangnamstyle 
dans i fælles flok. 
I D-huset foregik spøgelsestoget på 
biblioteket, hvor der var rig mulighed 
for at klamme væsner kunne gemme 
sig bag reolerne - der var tilmed en 
fremmed mand på et af depoterne..  
Expressen bød på ’dødsløb’ i kælde-
ren under A-huset, dødningedisko og 
frygtindgydende følekasser.  
Stemningen var helt i top i alle afde-
linger, børnene syntes det var ret fedt 
med udklædte voksne og masser af 
skræk og jag.  
 
Lygtefest 
Torsdag d. 25. oktober var 
1.klasserne inviteret til lygtefest i A-

huset. De havde i ugen op til malet 
blandt andet syltetøjsglas og derved 
selv lavet de fineste glaslygter. Afte-
nen bød også på stikbold og stopdans 
på Multibanerne og franske hotdogs 
på bål. Det var en rigtig hyggelig af-
ten, hvor det dog godt måtte have væ-
ret blevet mørkt lidt før.. 
 
Drenge- og pigeklub 
I Expressen er de startet op på et nyt 
koncept, nemlig skiftevis pige- og 
drengeklub. En fredag om måneden 
overtager enten pigerne eller drenge-
ne Overhobixen fra kl. 13-15. Begge 
klubber blev startet op med filmhygge 
og popcorn, og hvad der videre skal 
ske deri kan børnene være med til at 
bestemme. En ting er dog sikkert, 
man er kun sammen med det samme 
køn, også de voksne, ellers skal bør-
nene nok gøre opmærksom på det! 
 
Forældremøde 
De fleste afdelinger har hen over ef-
teråret afholdt det årlige forældremø-
de, de bød blandt andet på oplæg ved 
personalet, debat og workshops. Vi er 
meget glade for denne anledning til at 
fortælle jer forældre om livets gang i 
SFO. 
 
Glædelig jul 
Der har været gang i julegaveværkste-
der i alle afdelinger i november må-
ned, så I forældre kan (forhåbentligt) 
glæde jer til spændende ting og sager 
under juletræet. Vi vil hermed gerne 
ønske alle en rigtig glædelig jul og et 
forrygende nytår, vi glæder os til at se 
jer i 2013. 
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Ny skolebestyrelse på Mårslet Skole 
Skolebestyrelsen er efter valg og kon-
stituering sammensat på følgende må-
de: 
Formand:      Rikke Lysholm 
Næstformand: Tine Andresen 
 
Øvrige forældrevalgte medlemmer: 
 Sjur Fitje 
 Jakob de Place Bjørn 
 Maja Andersen 
 Ole Haubo Christensen 
 Claus Picard 
På skolens hjemmeside kan man se, 
hvem i bestyrelsen, der er kontaktper-
son til de forskellige klasseårgange og 
samarbejdspartnere. 
Vi har allerede afholdt vores første 
møde i den nye skolebestyrelse, hvor 
vi er enige om fortsat at arbejde med 
skole-hjem-samarbejdet, robuste 
børn, sikker skolevej, inklusion og 
elevmedbestemmelse som fokusområ-

der. Der ud over har vi drøftet mulige 
emner til nye fokusområder, herunder 
hvordan vi kan bruge klasseforældre-
rådene mere aktivt. På vores heldags-
møde først i det nye år vil arbejde 
grundigt med vores fokusområder. 
Vores arbejde vil i det næste halve år 
selvfølgelig også være præget af skif-
tet på skolelederposten. 
 
I skolebestyrelsen arbejde vi med 
værdier og principper for skolens ar-
bejde, men det er i dagligdagen i og 
omkring skolen, at disse ting kommer 
til udtryk. Derfor vil vi gerne sige tak 
for indsatsen i 2012 til alle som bak-
ker op om vores tiltag, både dem som 
sørger for mulighed for udvikling, 
sund mad, leg og læring, sikker skole-
vej og alt det der imellem. 

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 
Christina Weiss 
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Vi søger frivillige til at hygge om vores borgere i plejeboligerne  
på Kildevang mellem ca. kl. 19.00-21.00.  

Kontakt Birgit Jørgensen på tlf.: 2920 9651 for at høre nærmere. 

AKTIVITETER I  
DECEMBER 2012 og JANUAR 2013 

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 

Torsdag d. 6. dec. kl. 11.30: 
”Tag selv bord” Pris: 50 kr. 
 
Søndag d. 9. dec. kl. 14.00: 
Bankospil 
 
Mandag d. 10. dec. kl. 14.00: 
Syng med Solvej 
 
Onsdag d. 12. dec. kl. 14.00: 
Peter Petersens kor 
 
Kildevangs traditionsrige JULEFROKOST  
afholdes fredag d. 14. dec. kl. 12.00. 
Pris: 125 kr. for frokost, 1 øl/vand og 1 
snaps. 
Tilmelding til brugerrådet på tlf: 8713 
4434 senest d. 7. dec. 
 
Mandag d. 17. dec. kl. 14.00: 
Bocciaspil og andre spil 
 
Tirsdag d. 20. dec. kl. 14.00: 
Julegudstjeneste med koret 

Torsdag d. 3. jan. kl. 11.30: 
”Tag selv bord” Pris: 50 kr. 
 
Fredag d. 4. jan. kl. 14.00: 
Underholdning med Basseralle 
 
Søndag d. 13. jan. kl. 14.00: 
Bankospil 
 
Mandag d. 14. jan. kl. 14.00: 
Boccia og andre spil 
 
Onsdag d. 16. jan. kl. 14.00: 
Syng med Josser Herold 
 
Mandag d. 21. jan. kl. 14.00: 
Modeshow og tøjsalg ved Damernes Butik 
 
Fredag d. 25. jan. kl. 14.00: 
Pia Koller viser lysbilleder fra New York og 
Washington 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

december 2012 /januar 2013 

Da kristendommen for over 1000 år 
siden blev indført i Norden udspandt 
der sig selvfølgelig en kamp mellem 
de gamle traditioner for fejring af de 
nordiske guder og de nye kristne 
skikke.  
 
Blandt andet var det en udbredt og 
elsket tradition at drikke øl ved sol-
hvervsfesten. Men kongen var klog, 
så i stedet for at tilintetgøre den he-
denske skik, så kristnede han den.  I 
stedet for at drikke Jul til Odins, 
Njords, Frejs og Thors ære  skulle 
man rette sine drikkehorn til de nye 
kristne guddomme, Jesus og jomfru 
Maria. Det hedder i et gammelt skrift: 
”Kong Olav afskaffede blot og blot-
drikkelag, men lod i stedet i føjelig-
hed overfor almuen indføre højtids-
drikkkelag om jul og påske, St. 
Hansøl og Høstøl om Mikkelsmesse.”   
 
 
Således skulle juleblotet ved midvin-
ter erstattes af juledrikkelaget. Det 
var en slags sammenskudsfester. Det 
blev besluttet, at folk skulle gå sam-
men tre og tre, og således holde fest 
med sine naboer til jul med sit hjem-
mebryggede øl. Det var simpelthen 
bestemt ved lov, og overholdt man 
ikke den bestemmelse, skulle man 
betale bøder til bispen!  
 
Ved festen skulle man velsigne øllet 
som tak til Kristus og Sankta Maria 
”til år og fred”. 
 
Julefrokosten 
Måske kan vi henføre vores moderne 
julefrokoster til den gamle skik, for 
her kommer vi jo også sammen – ofte 
er det sammenskudsgilder -, vi drik-
ker øl (og snaps), skåler og spiser.  
 
 

Et herligt muntert fællesskab. Det er 
naboer eller kolleger, der mødes. 
Men nu er måltidet imidlertid blevet 
totalt afsakraliseret, for vi hylder ikke 
nogen gud ved julefrokosten. 
 
Julemiddagen 
Det gør vi måske snarere ved jule-
middagen. Her er det dog i de fleste 
hjem rødvin, der skåles i. De fleste 
takker nok ikke Gud ved måltidet, 
men alle ved dog, at vi fejrer jul, for-
di Guds søn, Vorherre Jesus Kristus 
er blevet født. Vi er sammen i famili-
en, og der synges salmer og danses 
om juletræet. 
 
Fællesskab 
Men før som nu fejres julefesten i 
fællesskab. Det kan imidlertid godt 
give anledning til en del diskussioner: 
Hvem skal inviteres med, hvor skal 
den holdes, hvem skal have gaver, 
hvem bestemmer menuen osv.  
 
Vi kan godt romantisere omkring 
festen, men virkeligheden er ofte en 
anden. Forventninger om harmoni og 
glæde er ofte tårnhøje, og det kan 
være svært at leve op til. Men der er 
hjælp at hente, når der er børn i fami-
lien, for så lader man dem sætte dags-
ordenen, og det vil de fleste bøje sig 
for.  
 
En anden løsning er at huske på, hvad 
julen egentlig handler om: At Gud 
sendte sin søn til verden for at frelse 
os mennesker. Og hvad betyder så 
det? Ja, det afgørende er, at livets 
lykke ikke afhænger af, hvad vi præ-
sterer. Vi skal lægge fokus et andet 
sted end os selv, og det vi kan skabe. 
Fokus er den anden (medmennesket) 
og Den Anden (Gud). Det er jo en 
enorm aflastning ikke at skulle være 

så optaget af sig selv.  
 
Juleaftens gavegivning er udtryk for 
en folkelig forståelse af, hvad julen 
betyder: At vi skal komme til hinan-
den, fordi Gud kommer til os; give os 
hen til hinanden, fordi Gud giver sig 
selv til os. Han elsker os og derfor 
skylder vi også at elske hinanden. 
Derfor de mange julehjerter! 
 
Jul alene 
Men man kan også fejre jul alene. 
Det kan faktisk være en salighed. Så 
er der tid til fordybelse. Så er der mu-
lighed for i ro og fred at læse salmer-
ne og juleevangeliet og lytte til noget 
af den dejlige julemusik, der findes. 
Så er man fri for al den udvortes jule-
hurlumhej.  
 
Helt alene bliver man aldrig, for Gud 
kom jo til verden. Der er mulighed 
for fællesskab med ham i bøn og stil-
hed. 
 
Glædelig Jul og Godt Nytår! 
 

Hanne Davidsen 

Juleøl og julefest 
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December 

 
LØRDAG d. 1. dec. kl. ca, 16.30 
Juletræstænding 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 2. dec. kl. 10.00 
1.søndag i advent 
Matt. 21,1-9 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 5. dec. kl. 9.30 
Dagplejer og vuggestuer 
Mette Maria Kristensen 
 
TORSDAG d. 6. dec. kl. 9.30 
Dagplejer og vuggestuer 
Mette Maria Kristensen 
 
TORSDAG d. 6. dec. kl. 14.00 
Adventsfest for seniorer 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 9. dec. kl. 16.00 
2. søndag i advent 
Musikgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 16. dec. kl. 10.00 
3. søndag i advent 
Matt. 11,2-10 
Mette Maria Kristensen 
 
ONSDAG d. 19. dec. kl. 15.00 
Krybbespil 
Åben forestilling samt for forældre 
og pårørende 
Hanne Davidsen 
 

TORSDAG d. 20. dec. kl. 10.00 
Krybbespil for 0. klasserne 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 20. dec. kl. 11.00 
Krybbespil for børnehaver 
(Mårslet Dagtilbud) 
Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 21. dec.  
kl. 8.10 + 9.00 
Skolen juleafslutning 
5. - 9. klasse  
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 21. dec.  
kl. 9.50 + 10.40 
Krybbespil 
1.- 4. klasse  
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 23. dec. kl. 17.00 
4. søndag i advent 
Lillejuleaftensgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
MANDAG d. 24. dec.  
kl . 13.00 + 14.00 
Juleaftensgudstjeneste 
Luk. 2,1-14 
Mette Maria Kristensen 
 
MANDAG d. 24. dec.  
kl. 15.00 + 16.00 
Juleaftensgudstjeneste 
Luk. 2,1-14 
Hanne Davidsen 
 
TIRSDAG d. 25. dec. kl. 10.00 
Juledag 
Luk. 2,1-14 
Hanne Davidsen 
 
 

ONSDAG d. 26. dec. kl. 10.00 
2. juledag 
Matt. 23,34-39 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 30. dec.  
GUDSTJENESTEN AFLYST 
 

Januar 
 

TIRSDAG d. 1. jan. kl. 14.30  
Nytårsdag 
Luk. 2,21 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 6. jan. kl. 10.00  
Helligtrekongerssøndag 
Matt. 2,1-12 
Ole Davidsen 
 
SØNDAG d. 13. jan. kl. 11.00  
1. s.e. helligtrekonger 
Spejdernes nytårsoptakt 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 13. jan. kl. 16.00 
1. s.e. helligtrekonger 
Ungdomsgudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 20. jan. kl. 9.00 
Sidste s.e. helligtrekonger 
Matt. 17,1-9 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 27. jan. kl. 10.00 
Søndag septuagesima 
Matt. 20,1-16 
Hanne Davidsen 

Kirketiderne 

Søndag den 9. december kl. 16.00 
inviteres til musikgudstjeneste med 
Kirkens Kor. Gudstjenesten indledes 
med Lucia-optog.  
 
Temaet for gudstjenesten er TRÆET. 
Kirken pyntes med stjerner og lys, og 
vi skal høre bibelske fortællinger og 
digte om TRÆET – lige fra kundska-

bens træ til juletræet. Digteren Jens 
Rosendal har skrevet nogle fine digte 
om træet i digtsamlingen ”Da blom-
strer rosen”. Gudstjenesten forløber 
som en vekslen mellem læsning, fæl-
lessang, solosang, korsang og orgel-
musik. Så kom og oplev en stem-
ningsfuld og dejlig adventsgudstjene-
ste. 

Musikgudstjeneste 
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Kildevang 
 

Onsdag d. 20. december kl. 14.30  
 

Julegudstjeneste 
 
 

Onsdag d. 2. januar kl. 14.30  
 

Nytårsgudstjeneste 
 
 

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

kl. ca.14.30 er  
gudstjeneste med altergang.  

 
Prædikant Hanne Davidsen. 

Adventsfest for seniorer 
 
Menig-

hedsrådet indbyder til ad-ventsfest 
for seniorer i Mårslet Sognehus tors-
dag den 6. december. 

 
Program: 

kl. 14.00 gudstjeneste i kirken, hvor 
Kirkens Korskole synger og går i 
Lucia-optog, prædikant: Hanne Da-
vidsen 
 
kl. 15.00 adventshygge i Sognehuset: 
 

Kaffebord med julehjemmebag 
 

Kirkens Korskole synger  
muntre julesange 

 
Fællessang 

 
Oplæsning af et par hyggelige julehi-

storier ved  
Hanne Davidsen 

 
Udlodning af julestjerner og julede-

korationer 
 
Arrangementet slutter ca. kl. 16.30. 
Der kører bus fra Kildevang kl. 
13.40 til kirken.  
 
Ønsker man transport fra hjemmet, 
er man velkommen til at ringe til 
kirketjener Allan Vindfeldt tirsdag-
fredag mellem 8.00-8.30 på telefon 
86298190.  
 
Der vil også blive arrangeret kørsel 
for dårligt gående fra kirke til sogne-
hus. 

 
 

Adventsfestudvalget: Else Kjemtrup 
og Else Svendsen 

Juletræstænding 
 
Det er blevet en rigtig hyggelig tradi-
tion med juletræstænding i Mårslet 
ved kirkens parkeringsplads. Så igen 
i år glæder vi os til juletræslaugets 
fine arrangement lørdag den 1. de-
cember. 
  
Som vanligt inviteres alle ind i kir-
ken som afslutning på arran-
gementet til julesang og hygge. 
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Mandagscaféen  
 

mandag den 10. december og  
mandag den 14. januar 

kl. 9.30 – 11.00 
i Sognehuset 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak 

i et uforpligtende samvær med 
andre fra Mårslet Sogn. 

- og så er det tilmed helt gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minikonfirmanderne og kirkens kors-
kole opfører igen i år det store kryb-
bespil. Her er der alt, hvad der skal til 
for at komme i rigtig julestemning: 
Engle, hyrder, de vise mænd og na-
turligvis Josef og Maria med det lille 
Jesusbarn.  
 
Spillet er derforuden krydret med 
soldater, konge, kejser, akrobater og 
ikke at forglemme Korskolen, som 
synger sange, der understøtter hand-
lingen. Tilsammen en fore-stilling der 
med farver, dans,   rytme og bevægel-
se fortæller jule-evangeliet i øjenhøj-
de. 
 
Oversigt over opførelserne kan ses i 
gudstjenestelisten. Som det fremgår 
af listen danner krybbespillet ramme 
om skolens juleafslutning for 0.- 4. 
kl. Byens børnehavebørn er også ble-
vet inviteret til en forestilling.   
 

 
 Sognepræst Hanne Davidsen,  

Sognemedhjælper Mette Bugge  

Foto: Jørgen Lauritsen 

Krybbespil Julekoncert 
i Mårslet kirke med 

”naura” 
 Tirsdag den 11. december kl. 19.30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”naura” er et rytmisk vokal-
ensemble, der leverer rytmisk vokal-
musik af høj kvalitet.  
 
Koret består af 20 dygtige og am-
bitiøse sangere, hvis baggrund spæn-
der bredt og således tæller både stude-
rende og færdiguddannede sangere..  
 
Koret synger 6-stemmigt a cappella 
og har til daglig hjemme i Århus.  
 
Ved Aarhus Vocal Festival 2011 
vandt ”naura” 1. præmien i korkate-
gorien. 
 
 Repertoiret spænder bredt - 
fra  Rhythm’n & Blues-lyden i Alicia 
Keys, over danske kunstnere som 
Randi Laubek, Oh Land og Julie Ma-
ria, til traditionelle sange med  
 
 
nordisk islæt - altid med et glimt i øjet 
og musikalsk overskud! 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved koncerten i Mårslet kirke vil jule-
musik selvfølgelig være på  
 
repertoiret – bl.a. George Michael’s 
”Last Christmas”, Nat King Cole’s  
 
”The Christmas Song” samt ”Pagten” 
fra en TV-julekalender for år tilbage. 
 
naura dirigeres af Line Groth Riis, 
som er både sanger og medleder i det 
århusianske kor ”Vocal Line”. 
 
Flere oplysninger om koret på 
www.naura.dk samt på facebook 
 
  
Entré kr. 75,- ved indgangen. 
 

 
 
 

Pia Labohn 
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Spejdernes nytårsoptakt 
 

søndag den 13. januar  
kl. 11.00 

– en gudstjeneste for hele familien. 
Familiegudstjenesten er bygget op 
om søndagsgudstjenestens faste ritu-
al, hvor der er mulighed for dåb.  
 
Koret medvirker ved gudstjenesten, 
hvor sognepræst Mette Maria Kris-
tensen prædiker. Prædikenen vil være 
kort og målrettet børn. Under 
gudstjenesten er der altergang med 
alkoholfri vin.  
 
Alle er velkomne til at deltage. 
 

Tag din bamse med til 
børne bamse gudstjeneste 

Onsdag den 30. januar  
kl. 17.00, 2013 

 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 
fortæller, om dengang Elisabeth fik 
besøg af en engel. Sammen skal vi 
synge salmer, bede fadervor og 
måske får vi også besøg af en engel. 
 
Gudstjenestens form er afslappet og 
der er plads til børn i alle aldre. 
Efter gudstjenesten spiser vi sammen 
i Sognehuset. 
 
Maden koster 20 kr. pr. voksen og 10 
kr. pr. barn. 

 
Mette Marie Kristensen 

Ungdomsgudstjeneste 
søndag den 13. januar 

kl.16.00 

Vi skal synge, tænde lys og være 
sammen om at fejre gudstjeneste. 
Lovsangsbandet Break Free kommer 
og spiller rytmisk  musik til de sange, 
som vi skal synge. Gudstjenesten er 
kortere og programmet er anderledes 
end ved en traditionel søndags 
gudstjeneste.  

Konfirmanderne medvirker og alle er 
velkomne til at deltage i guds-
tjenesten. 
 

  
Mette Maria Kristensen 

Musik og meditationsguds-
tjeneste 

 
Der indbydes til en stille eftertankens 
stund søndag den 3. februar kl. 17.00 i 
Mårslet kirke. Vi er tæt på kyndelmis-
se, så lysets metaforik vil være i cen-
trum i denne skum-ringstime, hvor der 
veksles mellem orgelmusik, solosang, 
korsang, fællessang, lystænding og 
læsninger.  
 
Vi vil også ved gudstjeneste betragte 
nogle af P.C Skovgaards romantiske 
guldalderbilleder. Ved gudstjenesten 
medvirker Kirkens Kor.   
 
Lad os mødes i kirken i tusmørket, og 
dér tænde lys, finde fred og nye kræf-
ter til at møde livet, der heldigvis hele 
tiden kalder på os. 

Hanne Davidsen 

De danske kirkegårde har i mange år 
haft underskud, og det gælder også 
Mårslet kirkegård. Det betyder, at der 
har været større udgifter forbundet 
med at passe gravstederne, end 
indtægterne har kunnet dække. På 
baggrund af lovkrav om en ensartet 
prisstruktur på kirkegårde i et ligning-
sområde, har budgetudvalget for 
provstierne i Århus Kommune 
besluttet, at der for de væsentligste 
ydelser skal være ens pris uanset 
hvilken kirkegård i kommunen, man 
ønsker at blive bisat eller begravet på.  
 
De nye takster er trådt i kraft 1. sep-
tember 2012 og reguleres årligt pr. 1. 
januar i overensstemmelse med Fi-
nansministeriets generelle pris og 
lønindeks. For aftaler indgået inden 1. 
september 2012 gælder dog de gamle 
takster indtil 31. december 2012. 
 
Prisen for ekstra ydelser såsom 
grandækning, sommerblomster mv. 
bestemmes lokalt. Årsregningerne 
skal fremover opkræves som forud-
betaling. Det vil sige, der sendes 
regninger ud for 2013-aftaler ca. 15. 
marts 2013. Indgåede aftaler er 
bindende for et år ad gangen og  
 

kan opsiges ved udløb af kalenderåret. 
Hvis der ønskes ændringer i aftalerne 
for 2013, bedes det venligst meddelt 
graveren senest 31. december 2012. 

 
Nye takster  

Renholdelse, grandækning og blom-
ster på årsregning fra 1. september 
2012 inkl. moms. 
 
Renholdelse af kistegravsted m/1 
plads kr. 813,00 
Renholdelse af kistegravsted m/2 
pladser kr. 1218,00 
Renholdelse af yderligere pr. plads 
udover 2 pladser kr. 406,00 
Renholdelse af urnegravsted  
kr. 625,00 
Grandækning m/1 plads kr. 500,00 
Grandækning m/2 pladser kr. 650,00 
Grandækning af yderligere pr. plads 
ud over 2 pladser kr. 150,00 
Grandækning af urnegravsted  
kr. 500,00 
Stedmoder (forårs) pr. stk. kr.15,00 
Isbegonier (sommerblomster) pr. stk. 
kr.15,00   

Takststigninger på kirkegården 



 MÅRSLET-bladet  DECEMBER 2012/JANUAR 2013 22 

 

Mårslet menighedsråd indbyder igen i 
samarbejde med Tiset, Astrup og 
Tranbjerg menighedsråd til Kirkens 
Studiedage. Temaet bliver denne gang: 
Kroppen  kristeligt og kulturelt betrag-
tet – dengang, nu og hinsides. 
 
Det første foredrag er den 26. januar i 
Astrups nye sognehus, hvor lektor Ulla 
Morre Bidstrup kommer. Overskriften 
for hendes foredrag er:  

Krop, Kristus og Kirkegang 
Herom skriver hun: 
 
Den protestantiske kristendom er ble-
vet beskrevet som en kristendom for 
hovedet. I grunden er den dog så 
kropslig som tænkes kan.  Hvori består 
denne kropslighed, og hvordan gør 
den sig gældende i gudstjenestens og 
de kirkelige handlingers fællesskab og 
ritualer? 
 
 De øvrige studiedage er:  
 

 2/2 Sognepræst og sexolog 
Benedikte Bakkesgaard   

Tiset  
Om erotik og religion 

 
 23/2 Overlæge, dr.med.  

Ole J. Hartling  
Mårslet 

 Krop og person  
Sundhed og sundhedsdyrkelse   

 
 9/3 Sognepræst, emer.  

Johannes Værge  
Tranbjerg 

 Om kødets opstandelse  
– med streg under kødets 

 
Alle dage mødes vi kl. 9.30-12.00 
Pris: 75 kr. for alle fire foredrag, 25 kr. 
for et enkelt foredrag – inkl. formid-
dagskaffe. 
 
Tilmelding og betaling ved første mø-
degang. 

Kirkens studiedage 
Tema: Krop og Kristendom Mårslet Kirkes Spirekor, 

Korskole og Kor 
 

  Mårslet Kirkes Spirekor,  Kors-
kole og Kor starter igen efter julefe-

rien i uge 2 i Sognehuset. 
 

 Spirekoret starter onsdag  
den 9. januar kl. 15.30.  

Spirekoret synger fra kl. 15.30 – 
16.15 og er for børn i 2. og 3. klasse.  
Nye sangere optages efter henven-
delse til korleder Pia Labohn IN-

DEN korstart. 
 

 Korskolen starter torsdag  
den 10. januar kl. 14.30.  

Korskolen synger fra kl. 14.30 – 
15.30 og er for børn i 4. og 5. klasse.  
Nye sangere optages efter henven-
delse til korleder Pia Labohn IN-

DEN korstart. 
 

 Koret starter torsdag  
den 10. januar kl. 15.30.  

Koret synger fra kl. 15.30 – 17 og 
er for børn fra 6. klasse og opefter.  
Nye sangere optages efter henven-
delse til korleder Pia Labohn IN-

DEN korstart. 
 

 Yderligere info om korene kan ses 
på kirkens hjemmeside  

Babysalmesang forår 2013 
 

Et gratis tilbud for babyer 
(0-10 mdr.) og deres foræl-

dre 
 
Nu er der mulighed for at tilmelde sig 
forårets hold i babysalmesang.   
 
Det starter i kirken, hvor vi synger 
og leger til salmer og sange. For ek-
sempel danser vi lidt med barnet på 
armen eller lader den lilles sanser 
skærpes af lyden fra et klokkespil, 
farverne fra blafrende kulørte tørklæ-
der, den sprøde lyd af rasleæg eller 
sæbebobler der flyver og pludseligt 
forsvinder.  
 
Efter 30-40 min. er børnene mætte af 
oplevelser, og vi går over i Sognehu-
set, hvor vi holder babycafé frem til 
kl. 12.00. Her er der mulighed for at få 
en kop kaffe/te og en småkage, spise 
sin evt. medbragte mad samt lære nog-
le af de andre forældre/børn at kende.   
 
Forløbet består af 10 på hinanden føl-
gende tirsdage med undtagelse af tirs-
dag den 12. februar  
(uge 7/vinterferien).  

 
Første gang er 

Tirsdag den 8. januar  
Hold 1 kl. 9.50  
Hold 2 kl.10.30 

 
Tilmelding kan ske på  
tlf.: 2216 6792 eller på  
mail: mb@maarslet-kirke.dk  
 
Der er plads til højst 10 babyer pr. 
hold og tilmelding sker efter først til 
mølle princippet, hvorfor det er en god 
ide at være hurtig med tilmeldingen. 
 
Jeg glæder mig til at se babyer med 
forældre tirsdag den 8. januar. 

 

Sognemedhjælper Mette Bugge 

Minikonfirmandstart  
 

Mårslet Kirke tilbyder eleverne i 3. 
B og C at gå til Minikonfirmand-
undervisning en gang om ugen efter 
skoletid. Sæsonen går fra uge 2 
(januar) og frem til påske. Første 
mødegang for B og C klasserne: 
Onsdag den 9. januar  
kl. 14.00-15.30 (3.B) 
Torsdag den 10. januar  
kl. 13.00-14.30 (3.C) 

 
Konfirmandstart 

 

Konfirmanderne begynder i uge 1. 

Hanne Davidsen, Mette Maria Kri-
stensen, Mette Bugge 
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Mårslet Indremission de-
cember: 

 
Adventsfest for hele fami-

lien i  
Mårslet Indre Mission 

 
Onsdag den 5. december afholder vi 
vor traditionsrige adventsfest. Der vil 
i løbet af aftenen blive fortalt julehis-
torie, vi vil sammen synge nogle af 
de kendte christmas carrols og 
julesange. Vi spiser de ligeså 
velkendte æbleskiver og sluttelig, 
traditionen tro, er der amerikansk 
lotteri, med mange fine gevinster. Vi 
medbringer hver især en gevinst til 
udlodning.  
 
Aftenen starter kl. 19.00 hos Dorthe 
og Peter Bjerge, Baneleddet 6 og alle 
er meget velkommen til at deltage. 
Mød bare op. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

januar: 
 

 Bag facaden i  
"Smilets by" Århus 

Onsdag den 23. Januar kl. 19.30 får 
vi besøg af Ruben Sortberg, der er 
daglig leder af Gadecafeen i Århus. 
Vi vil få et indblik bag facaden i 
"Smilets by" Århus. 
 
Ruben vil fortælle om Gadecaféens 
arbejde i Frelsens Hærs bygning i 
Klostergade 54. 
Gadecafeen er et værested for hjem-
løse og misbrugere - et "helle" midt i 
menneskers hårde liv på gaden. Her 
foregår der opsøgende arbejde på 
gadeplan. Formålet er at hjælpe og 
motivere misbrugere og hjemløse til 
at starte et nyt liv. 
 
Ruben Sortberg er 45 år og fra 1/7 
2012 ansat i en projektstilling i Gade-
cafeen. 
 
Mødet foregår i sognehuset og alle 
er hjerteligt velkomne. 

Turen går til Skt. Petersborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som omtalt i de forrige numre (se og-
så kirkens hjemmeside) arrangerer 
sognepræst Hanne Davidsen og lektor 
Jørgen Granum-Jensen en tur til Skt. 
Petersborg i uge 22 2013. Der er sta-
dig pladser tilbage, så man er velkom-
men til at melde sig til ved at skrive til 
hda@km.dk (Hanne Davidsens mail-
adresse) eller ringe til 86290234. 
 
I forbindelse med turen indbydes der 
til to foredragsaftner i Mårslet Sog-
nehus, Obstrupvej 4a: 

Onsdag den 27. februar kl. 19.30 
1. del: Zarens Rusland ved Jørgen 
Granum-Jensen; 2. del: Om den rus-
sisk-ortodokse kirkes musik ved Jør-
gen Kraglund. 

Torsdag 10. april kl. 19.30 
1. del. Revolutionen 1917 og tiden, 
der fulgte - ved Jørgen Granum-
Jensen; 2. del: Om udvalgte kunstvær-
ker fra Vinterpaladser ved Jørgen 
Thorendahl. 
Entre: 50 kr.  

Hanne Davidsen 
Det nye menighedsråd: 

 
Anders Kristoffersen 

Ellen Albæk 
Else Kjemtrup 
Else Svendsen 

Keld Schmidt-Møller  
Kirsten Schmidt Nielsen 
Niels Kristian Overgaard 

Rene Lunderskov 
Susanne Lauritsen 

 
 Suppleanter: 

Torben Petersen 
Lene Oszadlik 

Rakel Yde Olsen 

Tak for gaver! 
 
Den 7. oktober havde vi en herlig 
indvielse af vores nye ombyggede 
sognehus. I den glade anledning  
modtog vi mange skønne gaver, som 
vi er meget taknemmelig for. Så her-
med skal lyde en stor tak til alle gi-
verne.  Vi glæder os til at tage gaver-
ne i brug og indkøbe nye højskole-
sangbøger. Også tak til alle de frem-
mødte, som var med til at gøre dagen 
så festlig. 
 
På menighedsrådets vegne 
Erik L. Sørensen (formand for rådet) 
og Knud Lunderskov (formand for 
byggeudvalget) 

Gregoriansk Aftensang 
Gregoriansk Aftensang i Mårslet Kir-
ke afholdes - grundet julehelligdage 
og aflysning - kun på følgende datoer i 
december og januar måned: 
10. december 2012 
7. januar 2013 
21. januar 2013 
Program: 
Kl. 17.15-17.45: Introduktion og ind-
øvning 
17.55: Gregoriansk Aftensang 
Aftensangen varer ca. 35 minutter.  
Yderligere oplysninger findes i folde-
ren som står i våbenhuset, eller man 
kan ringe til Eva Wildt Nielsen på 
2013 4070 
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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  
Træffes normalt på kirkekontoret i  
Sognehuset, Obstrupvej 4A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
Tlf. 8629 3440  
hmb@maarslet-kirke.dk 
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 
avj@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 
 
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 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. 

Kirkesiderne for december/januar 
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. 10.00 - 11.00   
Fredag er fridag 

Sognepræsterne 

Menighedsrådet 
 

Der vil blive afholdt menigheds-
rådsmøde i januar. Datoen vil blive 

oplyst på kirkens hjemmeside. 
 

 
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 - 16.00. 
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 
præstegården, 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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Badminton 

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 

Nyhedsbrev, efterår 2012 
Så er vi ca. halvejs i efterårssæsonen, 
og det er blevet tid til en kort status. 
 
I ungdomsafdelingen har vi næsten 
fået fyldt vores hold op. Vores U15 er 
helt fyldt og miniton og er også pænt 
besat. Der er enkelte ledige pladser 
På U11 og U13. Tjek hjemmesiden 
for træningstider. Der kommer stadig 
nye til, og det synes vi jo er dejligt. 
 
Ungdomsafdelingen sendte 15 spille-
re, vores trænere og 2 ”tanter” til 
Fjerritslev. Turen indeholder mange 
traditioner og ligger altid 1. weekend 
i november. Programmet er næsten 
altid det samme og middagen lørdag 
aften er altid flæskesteg. Der er ind-
lagt en masse træning, 2 ture i svøm-
mehallen og altid rigelig plads til leg, 

sjov og guf. Tilbagemeldingerne ty-
der på at det var en dejlig tur. 
 
Ungdomsafdelingen er næsten på 
plads med et tilbud om en klubdragt. 
Information kommer ud på hjemmesi-
den og til ungdomsspillerne, når det 
er klar.  
 
Blandt vore seniorer er der fyldt næ-
sten helt op om onsdagen, mens der 
er ledige, men sene, tider mandag 
aften til baneleje. Lørdag morgen er 
der få pladser tilbage. 
 
Bestyrelsen har haft et roligt efterår, 
og skal nu til at se frem mod den 
kommende generalforsamling. Sagen 
er nemlig den, at klubbens kasserer 
gennem en årrække, Steen B. Hansen, 

takker af. Steen har gennem hele sit 
virke været en stor støtte og har ud-
fyldt en vigtig plads på fornem vis. 
Til den kommende generalforsamling 
for klubben brug for mindst 1 nyt 
medlem af bestyrelsen og helst 2. 
Steens rolle bliver svær for en enkelt-
person at føre videre. Bestyrelsen 
består lige nu af, Peter Rasmussen 
(webmaster), Steen B. Hansen 
(kasserer) og Jesper Holm (Formand). 
Vi får brug for hjælp. 
 

 
På foreningens vegne 

 
Jesper Holm, form. 
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Fodbold 

Team Århus Syd vinder af Veronello Cup 2012 
Team Århus Syd´s U-18 piger har i 
efterårsferien været til Veronello Cup 
ved Gardasøen i Italien. 19 fodboldpi-
ger og 2 trænere deltog i turen, som 
afslutning på en god efterårssæson. 
Pigerne der deltog, var en god blan-
ding af spillere fra vores A-rækkehold 
og vores mesterrækkehold. 
 
Pigerne havde til turen fået et helt nyt 
spillesæt i lilla/sort, og en flot sweat-
shirt. Tøjet var primært sponseret af 
IT-konsulenthuset Silverbullet. Her-
udover har der været sponsorindtæg-
ter fra OK, Nykredit Invest og Super 
Brugsen i Beder samt tilskud fra 
BMI´s støtteforening samt moder-
klubberne BMI og TMG. 
 
Vi drog af sted fra Mårslet lørdag 
formiddag, og kørte med U-17 dren-
gene fra Tjele Vest Sport. Turen tog 
22 timer før vi ramte Gardaland i Ita-
lien søndag morgen. På vejen gennem 
Tyskland gjorde vores chauffør op-
mærksom på, at han altid havde en 
stor pokal stående i forruden, når han 
kørte hjem fra internationale ung-
domsturneringer, så presset var lagt 
fra start. 
 
Søndagen startede med åbningscer-
moni, hvorefter pigerne havde hele 
resten af dagen fri i parken. Om afte-
nen blev vi indlogeret i bungalows på 
en campingplads i Peschiera.  
 
Mandag blev det så alvor. Til hver 
kamp måtte vi bruge 16 spillere, så 
der var 3 der sad over, og samtidig 
havde vi 5 udskiftningsspillere, som 
helst alle skulle have rimelig spilletid, 
så der var gang i svingdøren. Desvær-
re var det blevet regnvejr, så de flotte 
græsbaner var meget bløde, og blev 
hurtigt vanskelige at spille på. 
 
Første kamp var mod turneringens 
eneste ”udenlandske” hold fra HPS 

Helsinki fra Finland. Alle øvrige 15 U
-18 hold var fra Danmark. Kampen 
blev helt lige, og det meste spil fore-
gik på midten af banen. Vi havde 1 
stor chance, men desværre gik bolden 
lige forbi mål på Christines langskud. 
Helsinki blev holdt fra store chancer, 
og så endte det 0-0. 
 
Næste kamp mandag var mod FK 
Allerød, og stadig stod det ned i stæn-
ger. Det bar kampen også tydeligt 
præg af, og vi fik aldrig vores spil til 
at flyde. Midt i 1. halvleg kom vi dog 
foran 1-0, efter et godt løb af Laura i 
højre side og et flot indlæg. Stine 
pressede Allerød spilleren så meget, 
at hun lavede selvmål. Herefter sad vi 
på det meste, og midt i 2. halvleg har 
vi chancen for at lukke kampen, da 
Christine pludselig var fri. Desværre 
overplacerer hun sin afslutning, og i 
stedet udligner Allerød midt i halvle-
gen, og kampen ender 1-1. 
 
Mandag aften var der foredrag på 
campingpladsen med Luna Christofi, 
som er ekspertfodboldkommentator 
for TV 3 og med Jesper Thygesen, 
som er eksperfodboldkommentator på 
TV2Sport. Luna Christofi fortalte 
anekdoter fra sit kommentatorliv, 
hvor hendes vigtigste opgaver er at få 
interview med de største stjerner i 
Champions League. Underholdningen 
med Jesper Thygesen var en optakt til 
landkampen tirsdag mellem Italien og 
Danmark, som de fleste af de danske 
deltagere skulle ind og se. Sidst i un-
derholdningen var pigerne fra Team 
Århus Syd på scenen og dansede 
Gangnam Style, mens Jesper spillede 
guitar og sang. 
 
Mandagens 2 resultater var ikke den 
bedste optakt til tirsdagen 2 sidste 
puljekampe. Vi havde behov for lidt 
hjælp, og samtidig skulle vi vinde 
vores 2 kampe, og gerne stort, hvis vi 

skulle have chancen for at komme 
videre til semifinalen. Første kamp 
tirsdag var mod IF Skjold Sæby. En 
kamp vi forventede at ville dominere. 
Vejret var blevet godt – solskin og ca. 
20 grader.  
 
Vi sad da også på det hele, og presse-
de Sæby helt tilbage på banen. Det 
blev 1-0 i 1. Halvleg på et mål af 
Christine, og i pausen havde vi en 
snak om at være positive og komme 
med den rigtige indstilling og tro på 
sig selv. Det gav bonus, og på mål af 
Laura og Stine vandt vi flot 3-0.  
 
Inden den sidste puljekamp skulle 
Helsinki spille mod Allerød. Hvis vi 
med en sejr i vores sidste puljekamp 
skulle have mulighed for at komme i 
semifinalen skulle Helsinki maksi-
malt have 1 point, og helst ikke score 
ret mange mål. Kampen endte 0-0 og 
lige pludselig så det, som aftenen før 
havde set næsten umuligt ud, ud til 
skulle kunne lykkedes. Vi skulle vin-
de den sidste kamp med minimum 2 
overskydende mål, og puljesejren og 
dermed semifinalen ville være vores. 
 
Kampen mod Frederikshavn FI II, 
blev en kamp som vi fuldstændig do-
minerede fra første fløjt. Vi produce-
rede rigeligt med chancer, men kunne 
ikke rigtigt få bolden ind. Forsvar og 
midtbane dominerede til gengæld 
fuldstændigt. 0-0 til pausen, og træ-
nerteamet lavede en vurdering af, 
hvornår vi skulle satse hele butikken. 
Det blev aftalt at vi ventede 5 minut-
ter, og da der stadig stod 0-0 flyttede 
vi 2 spillere længere frem. Det gav 
bonus, og midt i halvlegen scorede 
Christine på et rigtig flot langskud 
som flot dykkede ind under overlæg-
geren. Tiden var så småt ved at rinde 
ud, og vi satsede endnu mere offen-
sivt med 3 angribere. Med kun 3 mi-
nutter tilbage kom forløsningen, da 



 MÅRSLET-bladet  DECEMBER 2012/JANUAR 2013 27 

 

Christine med et lidt forkølet skud fik 
bolden ind ved den fjerneste stolpe, 
og semifinalen var i hus.   
 
Tirsdag aften gik turen til landskamp 
i Milano mellem Italien og Danmark. 
Det blev en stor oplevelse på et flot 
og anderledes stadion. Ca. 5.000 dan-
ske fans var på plads, og det gav en 
helt fantastisk stemning. Desværre 
leverede landsholdet ikke varen og 
tabte som bekendt 3-1. 
 
Onsdag var der så semifinale kl. 13 
mod Støvring IF. Et rigtig godt me-
sterrækkehold, og en helt lige kamp. 
Kampen største chance var til os, men 
igen var marginalerne ikke på vores 
side. Støvring blev holdt fra chancer, 
og så endte kampen 0-0 og vi skulle 
ud i straffespark med 5 spark til hver. 
 
Sofie startede med at brænde, da bol-
den uheldigt gik via overlæggeren 
ned på keeperen og i spil. Støvring 
scorede, Katja scorede, Støvring sco-
rede og AK scorede. Therese var me-
get uheldig med ikke at tage det 2. 
spark, og i frustration kylede hun sin 
vandflaske hen af banen. Om det var 
det der gav udslaget ved vi ikke, men 
de 2 næste spark fra Støvring blev 
helt sikkert reddet af Therese. Da Mia 
samtidig scorede stod Anne nu tilbage 

og kunne bringe os i finalen. Anne 
satte bolden helt sikkert i nettet og 
pigerne var helt vildt glade. 
 
Vi var hermed i finalen kl. 16:25 mod 
Frederikshavn FI I, som havde slået 
Skovbakkens mesterrækkehold ud i 
semifinalen med en sejr på 1-0. 
 
Finalen blev en ensidig affære, hvor 
vi pressede Frederikshavn over hele 
banen. Dog havde Frederikshavn 
kampen første chance efter 30 sek., 
men heldigvis gik bolden forbi mål. 
Allerede efter 10 minutter kom vi 
foran 1-0 på et hovedstødsmål af 
Christine efter et rigtig flot indlæg af 
Sofie fra venstre side. Vi fik virkelig 
sat vores spil flot, og var dygtige til at 
komme over kanterne. Desværre fik 
vi ikke lige prikket bolden i mål og så 
stod den 1-0 til pause. Vi blev enige 
om, at pokalen med de store ører 
skulle med os hjem, og pigerne viste i 
anden halvleg en rigtig flot fight og 
rigtig flot spil, hvor vi gang på gang 
var lige ved og næsten. Igen var vi 
totalt dominerende i vores bagerste 
rækker, og Frederikshavns ellers 2 
dygtige angribere fik aldrig chancen. 
Efter 2 x 25 minutter var det slut og 
sejren i Veronello Cup 2012 var vo-
res. 
 

Præmieoverrækkelsen forgik i teltet 
lige ved bane 1, hvor pigerne under 
stor applaus fra U-17 drengene fra 
Tjele Vest Sport, som vi delte bus 
med på turen, fik overrakt medaljer 
og pokalen med de store ører. Fina-
lens bedste spiller gik meget fortjent 
til Caroline Carlsen, som ellers ikke 
havde haft sin bedste turnering, men 
som da det var alvor, virkelig kunne 
løfte sit spil, og viste sit store potenti-
ale.  
 
Alle 16 spillere i finalen gjorde det 
rigtig flot, og det var fuldt fortjent, at 
det blev Team Århus Syd der tog po-
kalen med hjem. 
 
Torsdag formiddag gik det så hjem 
med 22 timer i bus, og med pokalen i 
forruden. Da vi ankom til Mårslet 
fredag morgen blev pigerne til deres 
store overraskelse modtaget af deres 
forældre med det store morgenbord, 
taler og stor hyldest.  
 
Trænerteamet Danny Nielsen og Jør-
gen Bertelsen vil gerne takke pigerne 
for en helt fantastisk tur. 
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Motion 

Mårslets løbeskole fortsætter 
Mens du læser disse ord løber et halvt 
hundrede motionister i TMG motions 
løbeskole ud af sæsonen med en an-
derledes løbetur og fælles hygge ved 
en slut-event. 
 
Som en udløber af Mårslet Motions-
center er det nu lykkedes at samle to 
gange 50 løbemotionister til fælles 
træning fordelt på tre klasser to gange 
om ugen. 
 
Men det stopper ikke med efterårssæ-
sonen. Rosen fra deltagerne, begynde-
re, letøvede og erfarne løbere, til de 
frivillige trænere og til konceptet gør 
beslutningen let: 
 
Vi fortsætter med en ny 12 ugers lø-

beskole fra starten af april 2013. Alle 
12-14 løbetrænere siger ja til at tage 
endnu en tørn - fordi tilbagemeldin-
gerne har været så positive og fordi 
de har det hyggeligt sammen… 
 
 Du kan læse mere om forårets skole-
start i februar-nummeret af Mårslet-
Bladet, men bare for at give et indtryk 
af trænernes engagement, så vil de på 
skifte tilbyde efterårets deltagere to 
ugentlige særtræninger igennem vin-
teren. 
 
Desuden ønsker trænerholdet at åbne 
forårets 12 ugers forløb for børn op til 
15 år også. Eneste betingelse er blot, 
at de følges med deres forælder eller 
forældre. Gør de det, vil det være gra-

tis for dem at deltage i løbetræningen 
tirsdage og torsdage kl. 17. 
 
Prisen for at være med vil være den 
samme som i efteråret: Gratis for 
medlemmer af motionscentret og 200 
kr. for andre mårslettere over 15 år. 
 
Centernyt 
Motionscentret fortsætter også med at 
være en magnet for motionister. Op 
mod 360 mårslettere er i skrivende 
stund medlemmer, der mødes i fit-
nesslokalet og i rummet med indoor 
cyklerne. 
 
Medlemmer efterspørger indimellem 
nye træningsmaskiner. Bestyrelsen 
drøfter det på hvert møde, men der er 
bare et men. Økonomien.  Den er 
fortsat så stram, at vi trods stor velvil-
je ikke ønsker at investere i nye ma-
skiner  før februar. I disse dage beta-
ler vi store lånerater tilbage til TMG 
og Foreningsfitness. 
 
Men i bestyrelsen forsøger vi stadig 
at udvikle vores centertilbud til med-
lemmerne. I efteråret har vi uddannet 
to nye fitnessinstruktører og to nye 
indoor cykling instruktører samt vide-
reuddannet tre cykelinstruktører i ef-
teråret. 
 
Desuden har vi lanceret et hold indoor 
cykling for vore unge medlemmer 
mellem 15-20 år. 
 
Er du, der læser disse ord, blevet inte-
resseret i at blive medlem af motions-
centret, send en mail til: 
 
casatryk@hotmail.com 

 

Steen Bille, formand TMG motion 
Løbeskolen i Mårslet Motionscenter tager en ny start til april 2013 som cen-
trets udendørs motionstilbud med fælles løbetræning i tre klasser. 
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Gymnastik 

Gymnastiksalen emmer af liv  
Gymnastiksalen emmer af liv hver dag 
fra kl 16 og et stykke ud på de senere 
timer. Det er skønt at se børn og forældre 
møde op for at få rørt sig sammen, se de 
mere modne kvinder nyde en times zum-
ba, aerobic eller rytmisk gymnastik med 
reminiscenser fra 80érne og 90érne, eller 
nyde drenge og piger der samles omkring 
glæden ved at bevæge sig.  Herreholdet 
kører for fuld styrke hver torsdag og Mår-
slets springere får øvet spring ned i detal-
jen, så sikkerheden er høj. Instruktørerne 
melder godt fra deres hold, og flere har i 
den sidste tid haft glæde af et besøg af en 
DGI vejleder. Et besøg der giver feed-
back på undervisningen og dens indhold 

– til glæde for instruktørerne og derfor 
også for gymnasterne. 
 
Før jul drager vores zumba-, effekt- og 
aerobicinstruktør øst over på en længere 
rejse med familien. Vi ønsker dem alle en 
god oplevelse og glæder os til lidt østlig 
inspiration på holdene fremover. Annas 
hold om tirsdagen stopper derfor fra og 
med den 4. december, som annonceret 
ved sæsonstart. Bestyrelsen arbejder lige 
nu med flere muligheder for bevægelse 
om tirsdagen fra januar til slutningen af 
marts. Følg med på  
www.tmggymnastik.com hvor du også 
kan melde dig til, efterhånden som nye 

hold bliver slået op. 
 
Juleferien følger skolens, så i ugen op til 
jul slutter hvert hold af med lidt julehyg-
ge. Holdene hører nærmere fra instruktø-
rerne. 
 
TMG´s forårsopvisning bliver den 6. 
april, så den dato kan du allerede nu skri-
ve ind i den nye kalender. 
 
Glædelig jul og et bevægeligt 2013 øn-
sker instruktører og bestyrelse i TMG 
gymnastik. 
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Gitte fra Mårslet vandt den nye Skoda 

En indkøbstur i Bruun’s Galleri 
gav Gitte Jeppesen fra Mårslet 
uventet meget med hjem. For ud-
over indkøbsvarerne i kurven re-
sulterede turen også i en splinterny 
Skoda Citigo. Hun vandt nemlig 
Shells landsdækkende benzinspare-
konkurrence, der var på besøg i 
indkøbscentret. 
Få viden om at spare penge på ben-
zinbudgettet og vind en splinterny 

Skoda Citigo. Sådan lød opfordringen 
fra Shell og Skoda i den landsdæk-
kende Shell FuelSave kampagne om 
at lære danskerne nogle enkle tips til 
at få meget mere ud af de dyre dråber, 
vi hælder i tanken. Kampagneholdet 
besøgte shoppingcentre i København, 
Kolding, Roskilde, Odense og Århus 
for at sætte fokus på, hvordan de fle-
ste af os med nogle simple tips kan 
spare rigtig mange penge på benzin-

budgettet.  
Besøgende fik tips og tricks om, hvor-
dan bl.a. dæktryk, unødig bagage og 
valg af brændstof kan betyde meget 
for, hvor langt man kører på en tank-
fuld benzin. Og alle, der deltog i Shell 
FuelSaves kampagnespil, deltog i 
konkurrencen om brændstof og en 
splinterny ny Skoda Citigo. 
Hvert sted blev fem deltagere således 
præmieret med brændstof for 1.000 
kr. Og efter turen rundt i hele landet 
er én deltager nu blevet udtrukket 
som vinder af den helt nye Skoda Ci-
tigo. En fiks lille bybil, der med man-
ge km på literen i sig selv bidrager til 
at få meget mere ud af hver liter ben-
zin, og som Gitte Jeppesen fra Mår-
slet får overrakt på fredag af Peter 
Torp, der driver Shellstationerne i 
Århus og omegn. 
– Vi ville gerne sætte fokus på vores 
nye benzin, der til samme pris kører 
næsten 2 % længere på literen end 
almindelig blyfri 95 og dermed kan 
spare på de flestes benzinbudget. Og 
når vi så oven i købet får lov til at 
kunne give en bil væk, er det jo bare 
endnu bedre, fortæller Peter Torp, der 
på fredag overrækker Gitte Jeppesen 
nøglerne til familiens nye Skoda. 
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Egnsarkivets åbningstider: Onsdag d. 12. dec. og onsdag d. 9. og 23. januar 2013 og som altid fra kl. 16 til 17:30.  

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Mårsletkalenderen. 
Lokalhistorisk Forening udgiver 
igen i år en smuk hængekalender i 
størrelsen A4. (29 x 21 cm) 
Den indeholder 12 motiver fra årets 
gang i Mårslet og kan købes i Post-
butikken i SuperBrugsen, i REMA 
1000, i Egnsarkivet samt på jule-
markedet på Kildevang den 24. no-
vember og i Borgerhuset i weeken-
den 1.- 2. december. Pris 75,00 kr.  
Der er kun et begrænset oplag, så 
det er først til mølle….   

Lokalhistorisk Forening: 
Årligt kontingent: Personligt 50 kr. 
og husstandsmedlemskab 80 kr.  
Ring til  Ingerlise Wendland, på tlf. 
8629 2680 eller e-mail:  
wendland@mail.dk  
http://maarsletegnsarkiv.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. 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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FALDSKÆRM  LEG  DANS  TONS  TRICKS  FRÆS  RÆS  SPRING  STAFET 
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Nytårsluntningen  
Når nytårsaften og nat er nogenlunde 
overstået, og det igen bliver lyst, så er 
det om at komme videre med tilvæ-
relsen og det nye år. 
For at komme over det værste, arran-
gerer vi her i byen, på årets absolut 
første 
arrangement for børn og voksne. 
 
I samlet flok, med venner og naboer, 
går vi en nytårstur, - En nytårslunt-
ning, 
hvor vi i den friske luft runder godset 
Vilhelmsborg. 
I læ for den friske vind, nyder vi kaf-

fen, saftevand eller kildevand, og det 
gode selskab. Eventuelt stærkere drik-
ke bør medbringes hjemmefra, 
Nytårsluntningen  er non-profit.  
 
Bare mød op, og husk at tage børn og 
de unge mennesker med. 
 
Vel mødt, NYTÅRSDAG 1. januar 
kl. 13.30. Fra OK-tanken i midtbyen. 
 

Mårslet Juletræslaug. 

Glimt fra nytårsluntningen 1. januar 
2012.   Foto: Jørgen Lauritsen 
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* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

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

9.30-17.30 

Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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Spil Bridge i Mårslet 

  
Du kan nå det endnu,  

spilleaften er hver torsdag  
kl. 18.50 på pleje-

hjemmet 
  

Forhør nærmere  
Hos Jørgen 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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