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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Tanker fra en ”tilflytter”. 
 

Min mand og jeg flyttede til Mårslet i juli 2007 i et nyt byggeri på Nymarks Al-
le. 
En af de første dage mødte jeg en bekendt i Brugsen, der sagde til mig, at hun 
havde boet i byen en del år og stadigvæk blev betragtet som tilflytter. Det tænk-
te jeg lidt over, især da vi også har nået den alder, hvor børnene er flyttet hjem-
mefra, og man derfor ikke naturligt kommer til at møde andre forældre i skolen 
og idrætsforeningen. 
 
Heldigvis var det et nyt byggeri, vi flyttede ind i. Alle var i samme båd, hække-
ne var ikke blevet plantet, græsplænerne ikke sået til, grundejerforeningen ikke 
blevet stiftet o.s.v. Alene disse ting gør, at man kommer til at kende naboerne. 
Vi har været heldige. Vi har gode naboer, og det er et dejligt område, vi bor i. 
Efter at have boet i Mårslet et stykke tid inviterede Fællesrådet til en visionsdag 
på Testrup Højskole hvor emnet var: 8320 i 2020 Visioner for fremtiden. Jeg 
deltog i dette seminar. Det var spændende at høre om tanker for byen og områ-
det, samt ideer til Mårslets fremtid. Mange relevante emner blev drøftet bl.a.: 
Forskønnelse af torvet ved centret, bevaring af midtbyen, foreningslivet, grønne 
arealer og stier, miljø og ”den grønne by”. Status er nu, at der konkret er arbej-
det videre med en del af ideerne. Men stadigvæk nok at tage fat på… 
 
Senere kom jeg med i Brugsens bestyrelse. I den forbindelse har jeg i efteråret 
været med til at ansætte en ny uddeler til Super Brugsen Mårslet. Brugsen og 
Den Gamle Bydelsforening har også været i dialog om forskønnelse af torvet. 
Mon ikke der også findes en løsning på dette på et tidspunkt? 
 
I fællesrådssammenhæng er vi nogle stykker, der har været til møde med kom-
munen om Helhedsplan for Mårslet (referatet findes på nettet). Jeg synes efter-
hånden, at der tegner sig et billede af hvad der sker i vores lokalsamfund. Jeg er 
også imponeret over alle de frivillige kræfter, der arbejder for byen og engagerer 
sig i lokalsamfundet. 
 
En sidste ting jeg vil nævne, som får stor betydning for vores by, er Beder Be-
ring vejen. Jeg er meget spændt på, hvornår der kommer til at ske noget. På mø-
det med kommunen vedr. Helhedsplanen forventede man ikke, at der kom en af-
gørelse i indeværende byrådsperiode, da der er valg til Byrådet den 19. novem-
ber i år. 
 
Ovenstående skal bidrage til at fortælle, at det ikke er kedeligt og svært at være 
”tilflytter”. Vi er blevet taget godt imod i alle sammenhæng. Vi er glade for at 
bo i Mårslet, og vi opfatter ikke os selv som tilflyttere (længere). 
 
Rigtig godt nytår til alle i 8320 
Anette Poulsen 
Suppleant i Fællesrådet. 
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Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Repræsentantskabsmøde 26. febru-
ar 
Hvis du vil have indflydelse på Fæl-
lesrådets arbejde, har du muligheden 
ved at møde op og deltage i debatten 
på repræsentantskabsmødet. Som an-
nonceret andetsteds bliver mødet i år 
holdt 26. februar kl. 19.30 i Borger-
huset. 
Alle kan deltage i mødet, men stem-
meret har kun repræsentanter for for-
eninger, andre grupper og institutio-
ner som er medlem af fællesrådet.  
Forretningsudvalgets skriftlige beret-
ning vil fra 11. februar kunne læses 
på www.maarslet.net. 
 
Afprøvning af nye former for bor-
gerinddragelse 
Aarhus Kommune vil gerne være med 
til at afprøve nye måder at inddrage 
borgerne på når den kommende hel-
hedsplan for Mårslet skal i offentlig 
høring. 
Det er konklusionen efter tre repræ-
sentanter for Mårslet Fællesråd u de-
cember mødtes med repræsentanter 
for magistratsafdelingen for Teknik 
og Miljø. 
Målet er at flere mårslettere skal kom-
me til orde end det normalt sker med 
traditionelle borgermøder og skriftli-
ge høringsprocedurer. Endnu er det 
uvist hvordan det konkret skal ske. 
Nogle af de muligheder der kan over-
vejes er fokusgrupper og brug af soci-
ale medier på nettet. 

Afprøvningen af de nye metoder må 
dog vente en rum tid endnu, da arbej-
det med en Helhedsplan formentlig 
først kan sættes i værk efter kommu-
nalvalget i november 2013. 
Helhedsplanen skal nemlig først laves 
i forlængelse af at linjeføringen for 
Bering-Bedervejen bliver fastlagt, da 
trafikforholdene i Mårslet vil blive 
påvirket af om hvor tæt Bering-
Bedervejen kommer på vores by. Og 
Bering-Bedervejens placering bliver 
næppe besluttet på denne side af kom-
munevalget. 
Referat fra mødet med kommenen 
ligger på www.maarslet.net 
 
Kvaliteter i bymiljøet i Mårslet  
Den gamle del af Mårslet har arkitek-
tonisk set mange kvaliteter, men ikke 
nok til at blive udpeget til særligt be-
varingsværdigt kulturmiljø. 
Det er konklusionen fra Aarhus Kom-
munes afdeling Planlægning og Byg-
geri, efter arkitekterne i afdelingen 
har tygget på de kommentarer som 
Mårslet Fællesråd og Mårslet Gamle 
Bydels Beboerforening sendte til 
kommunen om dens Planstrategi 
2011. 
Her slog fællesrådet og foreningen til 
lyd for at det gamle bymiljø skal be-
vares. 
Men selv om de kommunale arkitek-
ter altså ikke finder Mårslets kvalite-
ter helt enestående og ubetinget beva-
ringsværdige, vil de dog godt være 

med til at tage hensyn til dem i den 
fremtidige byudvikling. 
Som de selv skriver: ”De bymæssige 
kvaliteter står fortsat beskrevet i kom-
muneatlasset, som bør indgå i vurde-
ringer i forbindelse med sagsbehand-
ling”. Og de slutter forsonende deres 
kommentar af med disse ord: 
”Selvom Mårslets bykerne således ik-
ke udpeges som kulturmiljø, vurderes 
der ikke at være principiel uoverens-
stemmelse mellem synspunkterne fra 
Mårslet Fællesråd og Mårslet Gamle 
Bydels Beboerforening og den frem-
lagte temaplan”. 
Også landskabet omkring Mårslet 
blev diskuteret i forbindelse med 
Planstrategi 2011. Kommunens em-
bedsmænd er enige i, at det smukke 
landskab ikke skal ødelægges af f.eks. 
jordvolde i forbindelse med anlæg af 
Bering-Bedervejen og andre nye til-
tag. 
Kommentarerne fra Planlægning og 
Byggeri er offentliggjort i forbindelse 
med at forslaget til Kommuneplan 
2013 er sendt i offentlig høring. . 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Repræsentantskabsmøde i 
Mårslet Fællesråd 

 
Tirsdag 26. februar kl. 19.30 

i Borgerhuset, Banevej 2, Mårslet 
 

Mødet er åbent for alle interesserede. Men kun repræsentanter for medlemsgrupper/-foreninger har stemmeret. Hver 
medlemsgruppe har to stemmer og kan sende en eller to repræsentanter. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere 
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i det forløbne år 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent 
7. Indkomne forslag, herunder forretningsudvalget forslag til arbejdsområder i det kommende år 
8. Valg til forretningsudvalget 
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant- 
10. Eventuelt 
 
Ad pkt. 8, valg til FU: På valg er John Engelbrechtsen, Poul Hakon Poulsen, Jacob Lind og Per Henrik Hansen. Jacob 
Lind ønsker ikke at genopstille.  
Desuden er suppleanterne Lars Munk og Anette Poulsen på valg. 
De øvrige tre FU-medlemmer er ikke på valg i år. 
 
Medlemsgrupper kan indtil tirsdag 19. februar indsende forslag der ønskes behandlet på mødet. Eventuelle forslag skal 
sendes til FU’s formand John Engelbrechtsen, Ovesdal 30, 8320 Mårslet, email: john.engelbrechtsen@8320.dk. 
 
FU’s skriftlige beretning vil fra 11. februar kunne læses på www.maarslet.net. 
 
Medlemsgrupper og personlige medlemmer får indkaldelse per brev. 
 
Mårslet Fællesråd, FU, januar 2013. Per Henrik Hansen, sekretær.---- 
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Meld dig ind i Mårslet Stilaug 
For 13 år siden i forbindelse med 
Mårslet Fællesråds projekt ”Fra være-
by til leveby” blev der uofficielt etab-
leret et stilaug, som etablerede flere 
trampestier  i og omkring Mårslet. 
Stilauget er en underafdeling af Mår-
slet Fællesråd. Fra Fællesrådets side 
deltager Poul H. Poulsen og Jacob 
Lind. Der ud over er Emma Søe og 
Jørgen Brandt Andersen med. 
Vedligeholdelsen og udvidelsen af 
stierne er sket i begrænset omfang 
ved frivillig lokal arbejdskraft. Når 
der har været aktiviteter, har der væ-
ret deltagelse af en hel del frivillige, 
men ikke noget vi har overblik over, 
hverken hvem det var, eller hvem der 
gerne vil deltage frem over. 
Vi har derfor besluttet at gøre Stilau-
get officiel som en slags forening 
man kan melde sig ind i.  Det er så 
tanken, at vi i fællesskab kan plan-

lægge, vedligeholde og komme med 
ønsker om nye stier, som vi via Kom-
munens Grønne Puljer kan få Kom-
munen til at hjælpe os med at etable-
re. Der skal måske etableres en orga-
nisation med formand, bestyrelse m.v. 
Foreningen skal (fortsat) være en un-
derafdeling af Fællesrådet. Medlem-
merne skal være kontingentfrie, idet 
vi forventer at omkostninger, som vi 
ikke kan få dækket af Kommunen, vil 
blive dækket af Mårslet Fællesråd.  
Vi forventer at få en lang medlemsli-
ste (alle medlemmer med e-
mailadresse), så når der er behov for 
vedligeholdelse af stier, eller beskæ-
ring langs stierne m.v., så vil det blive 
udsendt på mail, og så forventer vi, at 
nogle medlemmer melder sig til at 
gøre en indsats. 
Kommunen har spurgt, om vi er inte-
resserede få en ”værktøjskasse” med 

de remedier, som er nødvendige for 
os for at vedligeholde stierne og be-
plantningen langs stierne. Vi har tak-
ket ja og afventer besked fra dem, om 
vi får den tildelt. 
Så det du som medlem kan forvente 
at skulle yde er kun en frivillig ar-
bejdsindsats et par timer et par gange 
om året. Jo flere vi bliver, desto færre 
arbejdstimer til den enkelte. 
Har du gavn og glæde af de stier som 
findes i og omkring Mårslet, og vil du 
gerne være med til at vedligeholde og 
evt. udvide dem med en arbejdsind-
sats nogle få timer om året, så mød op 
til stiftende generalforsamling i Hal-
huset   tirsdag den 5.februar  kl. 19.30  
eller tilmeld dig til Jacob Lind 
(jacoblind@profibermail.dk) som 
medlem.  

Jacob Lind 

Kort om kort over Mårslet  
Bevæger du dig ofte rundt i Mårslet-
området og ønsker inspiration til nye 
ture i landskabet, så kan du finde in-
spiration til dette på et kort som vi har 
indlagt i dette nummer. På kortet er 
der aftegnet markveje, lokalveje, al-
mindelige veje og  stier som er ind-
lagt af Kommunen for os.  Måske 

findes der stier som du kender men 
som ikke er på kortet eller stier som 
du mener ikke bør være på kortet eller 
andet som kan forbedres, så kontakt 
undertegnede, for det er tanken at vi 
vil optrykke kortet en gang mere og i 
ajourført stand og formentlig som et 
satellitkort. Du kan se mere om stier 

og veje i Århus Kommune på Kom-
munens hjemmeside som der her er et 
link til:  http://gis.aarhus.dk/
MGEWebsites/NaturMiljoe/
Lodsejerinformation3.5/kort.htm 

 
Jacob lind   

e-mail: jacoblind@profibermail.dk 
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GENERALFORSAMLINGER 

I TMG’s afdelinger 

ONSDAG D. 27. FEBRUAR KL. 19.00 
I skolens kantine (indgang fra P-pladsen) 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

 
19.00-20.00 : De enkelte afdelinger har generalforsamlinger  

i de tilstødende klasselokaler. 
20.00-20.30 : Gratis PIZZA TIL ALLE (øl og vand kan købes) 

herunder overrækkelse af pokaler. 
20.30-21.30 : HOLD ILDEN BRÆNDENDE 

Vil du vide mere om hvad det giver socialt  og personligt at være frivillig? Vil du vide mere om 
hvordan man holder andres ild brændende? Så mød op og få svarene ved et foredrag om at motive-
re på den gode måde. At motivere hinanden i en bestyrelse, at motivere trænere, instruktører og 
andre frivillige til at brænde med gejst og lyst til at blive ved i arbejdet. Hvorfor vælger man at bli-
ve frivillig, hvad skal der til for at trives i rollen og hvad får man ud af det. 
Manden der vil inspirere med sin viden om motivation er Thomas Pape. Han er mårsletter og arbej-
der til daglig med oplæg og rådgivning om motivation og stressforebyggelse via sit firma Spine. 
Han vil tale om at motivere frivillige og om at motivere sig selv til at bevare sin interesse og passi-
on for sine opgaver. Han vil undersøge, hvad der får andre til at brænde, f.eks. anerkendelse, sam-
menhold, sundhed, uddannelse. Og han vil beskrive hvordan fælles mål og retning kan være med til 
at kickstarte en motiveret indsats i en forening – og dermed hjælpe en ny udvikling på vej. 

 
Badminton – Basket – Cykelmotion – Dart – Fodbold - Gymnastik –  

Håndbold – Motion – Petanque – Tennis – Volley 
 
 

Hovedgeneralforsamlingen er 20 marts  kl. 19.30 i HalHuset 
Dagsorden iflg. vedtægterne 

Generalforsamling Mårslet Vandværk 
Mårslet Vandværk a.m.b.a. afholder generalforsamling 

i Mårslet borgerhus tirsdag den 19. marts kl..19.30 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Erfarings-netværk til 
andelsboligforeningerne i Mårslet? 

Hvad gør I med energiattest? Hvor-
dan håndterer I huslejerestancer? Ad-
ministrerer I selv? Hvilken afskriv-
ning bruger I?  Kan I anbefale en re-
visor? Og en snerydder? 
Vi er mange andelsforeninger her i 
byen – nye og gamle – som sidder 
med viden og erfaringer, andre kan 
have glæde af og vores forslag er, at 
vi laver et netværk hvor vi kan spørge 
hos hinanden og måske endda bruge 
hinanden som opmand, skulle der 

blive brug for sådan en? 
Vi tænker ikke en forening med ved-
tægter og kontingent, men en telefon- 
og adresseliste som det er i orden at 
bruge når spørgsmålene trænger sig 
på. Vi tænker også at vi mødes af og 
til en eller to fra hver forening for at 
få ansigter på kontaktlisten.  
Lad os mødes og se, hvad der er basis 
for:  
Tid:  
Tirsdag d. 19. februar kl. 17.00 

Sted: Finder vi, når vi har en fornem-
melse af, hvor mange der er interesse-
rede. 
Send en mail til pe8320@mail.dk, 
hvis I er interesserede. 
 

Venlig hilsen 
Henrik Gram Nielsen 

 
Formand, ABF Præsteengen  

(syv år gammel andelsforening med 
otte boliger) 
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Skov bag Langballevænget? 
I december udgaven af Mårslet-bladet 
kunne man læse om Århus kommunes 
ønske om etablere en skov på marken 
mellem Langballevænget og jernba-
nen, markeret med rødt på nedenstå-
ende kort. Kommunes primære for-

mål med skovrejsningen er at beskyt-
te grundvandet, der er en drikke-
vandsboring ved stjernen på kortet i 
den lille lund øst for Langballevæn-
get. Det ser dog ikke ud til at skoven 
bliver til noget i denne omgang, da 

der er modstand fra nogle af beboerne 
på Langballevænget. Bekymringen 
går, så vidt jeg har forstået, blandt 
andet på øget trafik på en af adgangs-
vejene til skoven, markeret med sti-
plet lysegul streg på kortet. 

Set i et lidt større perspektiv forekom-
mer det lidt ærgerligt at Mårslet som 
by går glip af denne mulighed for at 
etablere et bynært naturområde. De 
positive argumenter for en skov i om-
rådet er flere: 
 
− Beskyttelse af grundvandet; det 

er oven i købet vort eget drik-
kevand her i Mårslet der er på 
spil… 

 
− Et bynært naturområde til glæ-

de for en stor del af byens be-
boere. 
 

− Hvis den foreslåede skov blev 
suppleret med et stykke skov 
nord for Giberåen / øst for 
Langballevænget (grøn marke-
ring) kunne der skabes en sam-
menhæng til Vilhelmsborgsko-
ven. Det ville sikkert give gode 
muligheder for dyrelivet og 
sikkert ekstra beskyttelse af 
grundvandet. 
 

− Gående adgang til skovområdet 
syd for Langballevænget kunne 
oplagt ske fra cykelstien (lilla 
streg) til Vilhelmsborg langs 
jernbanen eller via trampestien 
(orange streger).  

 
− I etableringsfasen vil der sik-

kert være noget kørende trafik. 
Det kunne måske også ske via 
cykelstien, på samme måde 
som det netop er sket i forbin-
delse med reparation af fjerne-
varmeledningen ved åen? 

 
− Skovbrynet op mod parcelhus-

kvarteret bør udformes med 
passende lav bevoksning, så 
solindfald i haverne ikke påvir-
kes. 
 

− Hvis marken syd for Langbal-
levænget ikke længere skal 
dyrkes, kan den ubevogtede 
overkørsel over jernbanen fra 
Eskegårdsvej måske helt sløj-
fes? I så fald slipper det halve 

Mårslet måske for at høre på 
Oddergrisens hylen tidligt og 
sent ved denne overkørsel.  
 

− På sigt kunne marken (blå mar-
kering) syd for banen mellem 
Eskegårdsvej, Giberåen og 
rensningsanlægget måske også 
etableres som skov. Udstyk-
ning på dette areal kommer 
næppe på tale grundet byggeli-
nieafstand til jernbane, rense-
anlæg og åen. 

 
Der kan sikkert findes flere gode 
argumenter for et skovrejsnings-
projekt i området. Og der er måske 
også nogle ulemper, jeg ikke lige 
kan få øje på. Uanset hvad synes 
jeg projektet fortjener en nærmere 
undersøgelse og en bredere debat. 
 
 

Erhardt Nielsen 
Langballevej 130 
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Indvielse af Klub Midgaards nye indendørsstadion  

Onsdag d. 21. november blev bør-
nechampagnerne skudt af, da 5.-6. 
klasses ”Indretnings- og Arkitekt-
hold” kunne præsentere Klub Mid-
gaards splinternye farverige mini 
indendørsstadion.  
 
Humøret var højt og de kreative ideer 
var mange, da projektet fra ”Skrot til 
Slot” i det gamle kedelige puderum 
gik i luften. 5.- 6. klasses ”Indretnings
- og Arkitekthold” havde fået til op-
gave at omdanne puderummet til et 
nyt indendørsstadion. 
 
Efter 1 ½ uges kreativt malerarbejde 
og ikke mindst kanon samarbejde på 
kryds og tværs af holdet, var rummet 
forvandlet til et personligt stemnings-

fyldt stadion, med jublende farverige 
tilskuere, store reklamebannere, vilde 
hooligans, cheerleaders, dommer og 
dronningen på VIP pladsen. 
 
Onsdag eftermiddag blev den røde 
snor så klippet over. Forældre, venner 
og søskende var inviteret til indviel-
sen, og der blev holdt tale og serveret 
røde pølser og sodavand til alle - 
sponsoreret af Super Brugsen.  
 
Den første bold blev kastet, og rum-
met er allerede blevet brugt til for-
skellige turneringer i både fodbold, 
håndbold, hockey og dans.  
 
Vi ser frem til mange sjove aktiviteter 
i vores stadion, og det kreative hold 

har flere planer om nye store projek-
ter.  

Af Kathrine Iversen, 
Klub Midgaard 

Efter Shaimaas tale fik Sofie den sto-
re ære af at klippe den røde snor 
over. 
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Kalender for klub Midgaard 
Forår 2013 
 
Januar. 
Uge 3 – filmprojekt 6.kl 
Uge 4 – filmprojekt 5.kl. 
18. – diskotek 5.kl. 
 
Februar. 
6. – Fastelavnsfest kl.17-20.30 
Uge 9 – Fifa turnering. 
 
Marts. 
15. Diskotek i Malling 6. Kl. 
Uge 12. Temauge 
Uge 13. Opstart medlemsråd. 
 
April.  
10. Knæk dag i Solbjerg 
Uge 16. Film færdiggøres 
17. Midgaard Rock Festival m. foræl-
dre og søskende. 
24. Street Basketcup 
 
Maj. 
3-4.- Overnatning 6. kl. 
7. Knæk dag i Malling 
20. Bordtennis turnering 
22. Filmfestival/Galla i Beder for 
5,6,7 klassesmedlemmer. 
 
Juni. 
14-15. -Adventure Camp for 5,6,7 
klassesmedlemmer 
12,19,26.- Besøgsdage for 6.kl i 
Club7 up. 
26.- Knæk dag i Beder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billederne er taget af ”pressechef” 
Ahmad og ”presseassistent” Josephi-
ne  
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Mårslet Fritidsklub er et meget inspi-
rerende sted. Vi er nogle engagerede 
unge mennesker, som synes, at MFK 
er et sted, hvor vi nyder at være. For 
det meste hygger vi os bare, spiller 
pool, Playstation, er kreative eller er 
bare sammen med vores venner og 
veninder. Vi laver blandt andet turne-
ringer. Fodbold og Just Dance, for 
eksempel. Hver dag er der mad. En-
ten rugbrød, frugt eller varmt mad. 
Hver torsdag aften har vi madklub til 

kl. 21.00, hvor vi selv hjælper til med 
at lave maden, købe ind og dække 
bord. Op til to gange om ugen har vi 
hallen. Der spiller vi fodbold eller 
battleball. Om sommeren, spiller vi 
basket på basketbanen, eller laver spil 
og aktiviteter. 
 
 Inden for det sidste stykke tid, har vi 
snakket meget om vores afslutnings-
tur. Til et stormøde blandt medlem-
merne kom vi frem til at skulle vælge 

mellem København, Hamburg og 
Samsø. Vi har hver især taget stilling 
til, hvor vi ville hen. Alle havde én 
stemme, så det kunne blive afgjort på 
demokratisk vis. Da alle havde stemt, 
viste det sig at det blev København. 
En tur i maj, som vi ser meget frem 
til, med tivolitur og shopping. 

 
Ellen Eskildsen Kridal,  

Ida-Marie Bedsted Andresen 

At gå i Club7Up 

Club7up kalenderen  
JANUAR    Af med jule flæsket club7up              uge 2                          
   Club7up lanovernatning drenge            19-20 jan                                                                            
   Filmprojekt Club7up                        Start uge 3                   
   zumba hver  mandag kl.15-16             uge 2-6/ uge 8-12                                                                           
   Instruktør udefra             
   Hal og gymnastiksal                           ons / man/fre  
    

FEBRUAR     Fastelavnsaften club7up                     7.feb                                                                                        
      Fifa turnering club7up                      
                            Club7up fest 7 årgang                        22.feb                   
                            Hal og gymnastiksal                            ons / man/fre 
                            Zumba hver mandag kl. 15-16              fra  Uge 8 
 

MARTS        Påsketema Samarbejdsøvelser              uge 12                       
   Club Midgaard og Club7up           
   Hal og gymnastiksal                            ons / man/fre      
   Zumba hver mandag kl.15-16  
             

APRIL     Basket cup                                                                      

                   Blå mandagsfest                29 april  
                          Dags ture til Sprækkebjerget i Volby             
                          Hal og gymnastiksal                             ons / man/fre 
    Afslutningstur  Club7up                      9-11 maj     København    
       

MAJ                Filmfestival 5-6-7                                   22 maj                  
                        Highschool Disko fest sam arb.             24 maj                                                                                                      
                        Ungdomsklub overgang for 7- 8 klasser  
 

JUNI                Fritidscenter Oddervej arrangerer       14-15 juni           Alle                                                                     
      Sommercamp for 5-6-7  
                            Nærmere info følger i Marts 2013 
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

I det nye år kommer der til at ske 
mange nye spændende ting i Klub 
Midgaard. 
 
I løbet af januar bliver klubbens nye 
musiklokale bygget op. Der vil blive 
mulighed for både at spille musik 
hvis man er øvet og har lyst til at lave 
et klubband, men også hvis man godt 
kunne tænke sig at lære et instrument 
at kende helt fra bunden, vil der blive 
lavet nogle intro-forløb. Der er altså 
plads til alle!  
 
Det er meningen med musiklokalet, at 
kunne tilbyde medlemmerne noget 
nyt og anderledes i forhold til hvad de 
før har mødt i klubben. I et pædago-
gisk perspektiv er det ønsket at med-
lemmerne får mulighed for at møde 
hinanden i nogle andre rammer, hvor 
de er med til at skabe en kultur om-
kring musikken som forhåbentlig kan 
udvikle sig til hele Klub Midgaard. 
 
Til april vil vi for at markere åbnin-
gen af lokalet for første gang nogen-
sinde afholde "Midgaard Rockfesti-
val". Her får medlemmerne lov til at 
vise hvad de kan på scenen. Så kære 
forældre, bedsteforældre og søskende 
sæt kryds i kalenderen onsdag den 17. 
april. 
 

Vi vil også kunne tilbyde Club7 Up, 
ungdomsklub/ Klub M og ungdoms-
skolen mulighed for at spille musik i 
lokalerne. 
 
Scenen er din. 
 
Den 1. Februar holder vi i Klub Mid-
gaard 'Scenen er din'. Et arrangement 
for forældre, søskende og bedstefor-
ældre. 
 
Her arbejder vi intensivt i en uge på 
at finde så mange forskellige ” talen-
ter” i klubben som muligt, for så at 
vise det frem fredag aften. Talentet 
kan spænde vidt, lige fra dans til 
jonglering med fodbold eller måske 
spiller man en sang på sin guitar. Der 
er ingen grænser for, hvad man kan 
optræde med! Find dit indre talent 
frem og indtag scenen foran dine ven-
ner og forældre, søskende m.fl! 
 
Fastelavnsfest 
 
Onsdag den 6. Februar holder vi fa-
stelavnsfest i klubben. Det bliver en 
aften med alt hvad der hører sig til en 
sådan fest. Fede udklædninger, tøn-
deslagning, kattekonge og dronning, 
fastelavnsboller og selvfølgelig mas-
ser af godt humør!  
 

Festen bliver afholdt i forbindelse 
med vores aftenåbning fra kl.17.00-
20.30. 
 
Så på med udklædningen og få var-
met køllearmen op, så er du klar til 
årets store fastelavnsfest i Klub Mid-
gaard! 
 
Zumba 
Hver mandag indtil vinterferien kan 
du sammen med piger fra Klub MIdg-
gaard og Club7 UP gå til Zumba i 
Gymnastiksalen på Mårslet skole i 
tidsrummet fra kl.15.00-16.00. Skulle 
du ikke komme med på dette hold, 
starter der et nyt mandag den 18. fe-
bruar, som slutter mandag den 18 
marts. Vi har en instruktør på, der er 
Zumba vant, så kom og dans sammen 
med mange andre piger. Det er super 
sjovt og alle kan være med. 
 
Gocart. 
På torsdage (indtil crossbanen er ble-
vet renoveret) tilbyder vi 5&6 klasses 
medlemmer at køre Gocart i Beder 
Fritidsklub. Vi fylder vores bus og 
triller derover. De har en bane og 
dragter, så du kommer højest hjem 
med lidt mudder i ansigtet og en sjov 
oplevelse rigere. 

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

Lederen 
Af KURT IVERSEN, KONSTITUERET SKOLELEDER 

Godt nytår 
Jeg vil gerne starte med at ønske alle 
et godt nytår. Hvor er det livsbekræf-
tende, når man efter en ferie går på 
skolens gange og får følgende kom-
mentar med på vejen af børnene og 
de unge mennesker: ”Godmorgen 
Kurt, håber du har haft en god ferie. 
Det har vi, og det har været en dejlig 
ferie. Nu skal du høre, jeg fik en…”.   
 
Det nye år 
Det at starte et nyt år er ligesom at 
bladre om på et nyt og uskrevet blad i 
hæftet. På det nye og uskrevne blad 
kommer der helt sikket til at stå man-
ge spændende ting. Det første, der 
kommer til at stå, er ”Velkommen til 
Inge Pedersen – skolens nye skolele-
der”. Inge kommer fra Tranbjerg 
Skole, hvor hun har været skoleleder i 
knap tre år. Før hun blev skoleleder 
på Tranbjerg Skole, var hun pædago-
gisk leder på Møllevangsskolen. Inge 
har derfor en god ballast som leder, 
når hun nu starter på Mårslet Skole. 
Vi ser alle frem til samarbejdet. 
 
 På det overordnede skolepolitiske 
niveau fremlagde regeringen lige før 
jul et udkast til en ny skolereform. 
Udkastet ser på mange måder spæn-
dende ud. Der stilles forslag om, at 
eleverne får en længere skoledag med 
flere timer og nye fag, aktivitetsfag, 
at man starter med engelsk fra første 
klasse og at der bliver lektiecafe for 

alle skolens elever. Det er bare nogle 
af de forslag, regeringen har med i 
udkastet til en ny skolereform. Mange 
af forslagene er for mig at se med til 
at styrke elevernes læring, udbygge 
fagligheden, men lige så vigtigt, så er 
der elementer i udkastet, der under-
støtter elevernes sociale kompetencer. 
På de indre linjer har vi et håb om, at 
vi – trods indefrysning af skolens 
overskud – fortsat vil være i stand til 
at opretholde det nuværende aktivi-
tetsniveau for eleverne, der bl.a. be-
står af hytteture, lejrture, skolefester, 
ekskursioner, etc. Alle aktiviteter, der 
er med til at give eleverne en bredere 
forståelse af det samfund, de er en del 
af, og samtidig er det disse aktivite-
ter, der er med til at omsætte den teo-
ri, eleverne arbejder med i hverdagen, 
til praksis. 
 
Kys og Kør 
Jeg tror ikke, det har forbigået nogens 
opmærksomhed, at der er myldretid 
ved og omkring skolen mellem 07.45 
– 08.15. Mange biler propper sam-
men på skolens P – pladser og på ve-
jene tæt ved skolen. Denne trafik er 
ikke mindre i tiden, hvor det er mørkt 
og koldt om morgenen. Til at afhjæl-
pe dette vil vi gerne opfordre til, at 
forældre, der afleverer deres børn i 
bil, benytter sig af de ”Kys og Kør” 
områder, der er ved P – pladserne. 
Ved at bruge ”Kys og Kør” områder-
ne er det vores opfattelse at trafikken 

glider nemmere, og der opstår færre 
farlige situationer.  
 
Indskrivning 
Som noget nyt har der været elektro-
nisk indskrivning af nye skolebørn. 
Det har i al sin enkelthed foregået på 
den måde, at forældre til kommende 
skolebørn har kunnet indmelde bør-
nene på Mårslet Skole via et link på 
skolens hjemmeside. Selv om der har 
været elektronisk indskrivning, og 
dermed forenklet skolens administra-
tion på området, så har vi fastholdt 
muligheden for at forældre og børn 
kunne komme forbi skolen og få en 
snak med en af skolens ledere, se de 
lokaler, hvor børnehaveklasserne går 
samt møde SFO´ en. Det fandt sted 
onsdag den 9. januar og torsdag den 
10. januar. Der var mange, der benyt-
tede sig af denne mulighed. Det er vi 
rigtig glade for. 
 
Der er 100 mulige børnehaveklasse-
børn i skoledistriktet til kommende 
skoleår. Først ultimo marts / primo 
april får vi udmelding fra forvaltnin-
gen om antallet kommende børneha-
veklassebørn og får dermed klarhed 
over, hvor mange klasser vi opretter. 
Først efter udmeldingen fra forvalt-
ningen påbegyndes klassedannelser-
ne.  Vi forventer, at vi igen til næste 
skoleår skal have fire børnehaveklas-
ser.  
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Skolebestyrelsen har ordet 
Af Jakob  de Place Bjørn 

Så er endnu et år gået og skolebesty-
relsen vil gerne i denne udgave af 
Mårslet Bladet orientere om de ting, 
der har rørt sig i skolebestyrelsens 
arbejde i det forgangne år, samt orien-
tere om de emner, vi forventer kom-
mer til at fylde møderne og aktivite-
terne for bestyrelsen i det kommende 
år. 
 
En af de væsentligste begivenheder i 
det forgange år har været Århus 
Kommunes planer om, og gennemfø-
relse af, sammenlægninger af en lang 
række af kommunens skoler. Mårslet 
Skole var fra starten af processen ikke 
en del af planerne om sammenlægnin-
gerne, men skolen blev alligevel en 
aktiv brik i det puslespil, da skolens 
leder gennem de sidste mange år, Bo-
dil Hvid orienterede kommunen om 
hendes planer om pensionering med 
udgangen af 2012. Det betød, at År-
hus Kommune valgte at inddrage 
Mårslet Skole i de samlede planer om 
nye skoleledere. Fra 1. februar har 

Mårslet Skole således ny leder. Det er 
Inge Pedersen, som tiltræder stillin-
gen som ny skoleleder. Hun kommer 
fra en stilling som skoleleder på Tran-
bjerg Skole.  
 
Arbejdet i skolebestyrelsen har været 
koncentreret om temaerne: Trivsel, 
Rummelighed/Inklusion og Skole-
hjem samarbejdet. Det er emner som 
også vil præge det kommende år. Em-
nerne har været diskuteret på besty-
relsesmøderne med henblik på at ud-
arbejde politikker og retningslinjer 
for de enkelte temaer, som efterføl-
gende er blevet fremlagt for lærerkol-
legiet for implementering på skolen.  
 
Skolebestyrelsen afholder sit første 
møde i 2013 den 2. februar. Mødet er 
et heldagsmøde, hvor det er intentio-
nen at gå i dybden med de temaer, 
som bestyrelsesarbejdet vil være fo-
kuseret på i 2013. Udover de allerede 
nævnte temaer, vil bestyrelsen i 2013 
fokusere på den kommende folkesko-

lereform. Endvidere vil elevtrivsels-
undersøgelsen blive diskuteret med 
henblik på at udarbejde eventuelle 
handlingsplaner, baseret på resultater-
ne fra denne undersøgelse. 
 
I 2012 så ”Kys & Kør” kampagnen 
dagens lys. Dette skete som et led i 
skolens mål om at skabe robuste børn, 
der er parate til alderssvarende udfor-
dringer. At kampagnen også har re-
sulteret i mindre kaotiske trafikale 
forhold omkring skolen i peak hours 
(0745-0805) er helt klart også en ge-
vinst. Kampagnen blev modtaget po-
sitivt af børn, forældre og skolens 
ansatte. Flere har berettet om udtalel-
ser, som ”Far, jeg kan altså godt selv 
finde ind til klassen…du behøver ikke 
gå med!”. Børnene både kan og vil 
gerne selv  komme i skole. Fra besty-
relsens side vil vi gøre vores bedste 
for i dialog med kommune og politi at 
skaffe sikre skoleveje, så forældrene 
trygt kan sende børnene af sted på 
egen hånd til skole.  
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O. klasserne hjalp det flyvende tæppe med Heerup 
Af Lone B. Thuesen, Mårslet skoles venner 

Vidste I godt, at der i kældrene under 
Aros findes et flyvende tæppe, som er 
interesseret i kunst? Når museet luk-
ker, flyver det rundt og kigger på alle 
de udstillede værker –og hvis tæppet 
støder på et kunstværk, det ikke for-
står, lægger det sig foran maleriet el-
ler skulpturen.  
 
Det ved alle børnene i Mårslet Skoles 
0. klasser i hvert fald. De har nemlig 
selv været med til at snige sig rundt 
på Aros for at finde ud af, hvor tæp-
pet havde lagt sig. Og da det endelig 
var lokaliseret, blev det overmandet 
og holdt nede af en hel klasse på over 
20 børn, som satte sig på det.  

Heldigvis for Fortælletæppet, som det 
hedder, hjalp børnene det til gengæld 
med at forstå det billede, som det 
havde lagt sig foran. Det var Henry 
Heerups kæmpe maleri fra 1956 
”Rembrandt fantasi”. Børnene viste 
sig nemlig at være ret kloge på male-
ren og hans kunst, fordi de havde ar-
bejdet med emnet i en hel uge, inden 
de lagde vejen forbi Aros. Hvilket 
tilfælde. 
 
Så de fik øje på maleren selv med sin 
cykel og nissen på skulderen og på 
nogle af de symboler, som de vidste, 
han brugte meget; nemlig hjulet, 
stjernen og hjertet.  

De fik sat ord på Rembrandt med det 
flammende hår, den ældre maler med 
sin hund, møllen, alle de heftige far-
ver, han holdt så meget af og tusind 
andre ting, de mange kunstkendere 
fik øje på. 
 
Hver af klasserne var på tur for sig –
på billedet er det 0.A, som giver For-
tælletæppet en hjælpende hånd med 
Henry Heerup. Turen på Fortælletæp-
pet blev til med økonomisk hjælp fra 
Mårslet Skoles Venner. 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 

Mårslet skole får i samarbejde med 
LIÅ – Læreruddannelsen i Århus – 
tre lærerstuderende i praktik fra Sin-
gapore fra d. 15. maj og fem uger 
frem. 
 
Der kommer i alt fem studerende, 
som skal bo i lokalsamfundene i hhv. 
Malling og Mårslet, og det ser indtil 
videre ud til, at tre personer skal have 
privat indkvartering i Mårslet. 
 
De studerende er specielt udvalgte og 
er yderst motiverede for at komme til 
Danmark. De taler et udmærket en-
gelsk, da det er undervisningssprog i 
Singapore.  

De studerende vil udover deres prak-
tik på skolen gerne indgå i fx lokale 
arrangementer for at lære om den 
danske kultur. 
Der vil være en økonomisk kompen-
sation i form af 3000 kr. pr. studeren-
de. 
 
Såfremt der er en umiddelbar interes-
se for deltagelse i dette projekt, kon-
takt da venligst skolen på tlf.nr. 8713 
9640 for yderligere oplysninger. 
 
Venlig hilsen 
Britta Lehim Pedersen 
Koordinator 

Telefon: 87139640 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
 
 
 
Adm. leder 
Gitte Kristensen  
gbo@aarhus.dk 
 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kvil@aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
 
 
Værestedet Flash 
 
 
Skolebestyrelsen 
Formand: 
Rikke Lysholm 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
maarsletskolesven-
ner@hotmail.dk 
 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
Jacob.steen@hotmail.com 
 
 

Besøg fra Singapore i Mårslet 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

februar 2013 

Fastelavn 

Til fastelavn klæder vi os ud, gør os 
til en anden, spiller roller. Det er kun 
for sjov, men det er så til gengæld 
også sjovt! Børnene elsker det: at 
kunne være prinsesse eller ridder bare 
for en dag -– det er skægt. Før i tiden 
var der store fester, hvor rollerne blev 
byttet om, sådan at det til fastelavn 
var helt i orden at gøre grin med auto-
riteterne – præsten, læreren, forældre-
ne, dommeren osv.  
 
De små og afmægtige blev ophøjet og 
de fine og magtfulde pillet ned fra 
deres piedestal. Så var der fest i byen. 
 
Maskespil  
- statusskift 
Det var jo faktisk også det, Jesus gjor-
de igen og igen. Han ophøjede de 
små: børnene, de fattige, enkerne, 
kvinderne, de syge og urene; men de 
skriftkloge, farisæerne, lederne, de 
rige og rigtige blev irettesat og deres 
myndighed anfægtet. Når det skete, så 
var der fest blandt de små. Men det er 
klart, at de mægtige blev vrede over 
denne venden op og ned på høj og 
lav. Vi hører da også i hele fastetiden 
i kirken om, hvordan de pønser på at 
gøre det af med Jesus, der sådan tilla-
der sig, - sågar på Guds vegne -, at 
forkynde nye tider og nye normer.  
 
I fastetiden lægger de religiøse ledere 
de planer, der udføres i påsken. Men 
tæppet bliver revet væk under fødder-
ne på de magtfulde, og deres maskepi 
bliver afsløret påskemorgen, for da 
hører vi den underfulde historie om, 
at Gud selv ophøjer den fornedrede. 
Jesus bliver oprejst fra de døde og 

indsættes som Kristus, som konge i 
gudsrige til alle tider for alle folk. Så 
er fastetiden forbi, maskerne faldet, 
og der skal igen festes. 
 
Forstillelse  
- den onde maske 
Når man forstiller sig, lader man som 
om noget andet er tilfældet. Forstillel-
se er spil for galleriet, er bedrag og 
list. Man kan gøre det direkte ved at 
stille sig uærlig an og sige nogle di-
rekte usandheder. Man kan også for-
stille sig stille og undlade at sige og 
gøre noget, men bare lade tingene 
udvikle sig i den skæve retning for at 
skade den anden.  
 
Forstillelse har altid til hensigt at 
skuffe eller skade den anden. Det er 
det falske og hule komediespil. Det 
ser vi mange steder: i familien, når 
uærlighed og afstand mellem familie-
medlemmer driver sit nedbrydende 
spil. I klasseværelset eller blandt kol-
legaer, når der sladres i krogene, 
mens facaden er på plads i det kølige 
møde.  
 
Masken  
– en beskyttelse 
Masken kan også være en nødvendig 
beskyttelse. Er man total åben over 
for ens omgivelser, er man meget sår-
bar. Det hører med til at blive voksen 
at finde en maske til de forskellige 
relationer, man indgår i.  
 
Det er ikke det samme som uærlig 
maskepi. Vi har og spiller forskellige 
roller i forskellige sammenhænge, og 
alle behøver ikke at kende en helt til 
bunds. På arbejdspladsen udfylder 
man én rolle, derhjemme en anden, i 
forhold til børn og børnebørn gælder 
andre regler, og er man sammen med 

sin elskede eller sine venner, åbner 
man for særlige sider af ens væsen. 
Hvem er man så, sådan rigtigt? Ja, det 
er vel ikke til at sige. Men vi føler 
nok hver især, hvor vi kan være os 
selv, være afslappet og netop uforstilt. 
Som regel er det jo derhjemme, hvor 
vi ikke skal leve op til alverdens krav, 
men ligesom i vores egen lille rede 
kan være os selv. 
 
Maskefri rum  
– kirken 
Men hvordan det end er, så er kirken i 
hvert fald et maskefrit rum. For Guds 
ansigt er vi dem, vi er. Gud ser igen-
nem os, ser os bag masken, bag alle 
anstrengelser, ser styrker og svaghe-
der, MEN han ser først og fremmest 
sit eget elskede barn. Derfor er det 
faktisk dejligt, at vi ikke ser så meget 
på hinanden i kirken.  
 
Vi sidder alle på bænkene og har 
samme blikretning mod alteret, mod 
øst. Så snart vi ser på hinanden, tager 
vi en pæn maske på; men over for 
Gud hverken kan eller skal vi stille os 
an, men bare være. Det er en sårbar 
position, og vi ønsker egentlig ikke, at 
andre skal se det. Alligevel er det og-
så dejligt befriende, at vi kan være 
sammen i denne nøgenhed for Gud.  
 
Vi er lige med hinanden og lige for 
Gud. Det er det gode fællesskab i fæl-
les accept af vores menneskelighed, 
og det er fælles glæde over vores fa-
milieskab med Jesus. 
 
 

Hanne Davidsen 



 MÅRSLET-bladet  FEBRUAR 2013 20 

 

 
Februar 

 
 
SØNDAG d. 3. februar kl. 17.00 
Musik og meditationsgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 10. februar kl. 10.00 
Familiegudstjeneste 
Fastelavnssøndag 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 17. februar kl. 10.00  
1.s. i fasten 
Matt. 4,1-11 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 24. februar kl. 10.00 
2.s. i fasten 
Matt. 15,21-28 
Mette Maria Kristensen 
 

Marts 
 

SØNDAG d. 3. marts kl. 10.00 
Minikonfirmandafslutning 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 10. marts kl. 10.00 
Sogneindsamling 
Hanne Davidsen 
 
 

SØNDAG d. 17. marts kl. 11.30 
Anne Vejbæk 
 
TORSDAG d. 21. marts kl. 15.00 
Påskespil 
Åben forestilling 
Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 22. marts kl. 10.00  
Påskespil 
For 0.-1.klasserne på Mårslet Skole 
Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 22. marts kl. 11.00 
Påskespil 
For 2.,3. og 4. klasserne på  
Mårslet Skole 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 24. marts kl. 10.00 
Palmesøndag 
Mette Maria 
 
TORSDAG d. 28. marts kl. 19.30 
Skærtorsdag 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 29. marts kl. 10.00 
Langfredag 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 31. marts kl. 10.00 
Påskedag 
Hanne Davidsen 
 
 
 

Kirketiderne Fastelavnsgudstjeneste  
10. februar kl. 10.00 

Tema:  KLOVN 

Der holdes fastelavnsgudstjeneste for 
alle børnefamilier søndag den 10. 
februar kl. 10.00 i Mårslet kirke. Te-
maet for gudstjenesten er KLOVN. 
Man er velkommen til at komme ud-
klædt til gudstjenesten og gerne som 
klovn, men alle former for udklæd-
ning er tilladt.  
 
Efter gudstjenesten er der tøndeslag-
ning ved Sognehuset og i præste-
gårdshaven. Til sidst indbydes alle til 
hjemmebagte fastelavnsboller, safte-
vand/kaffe og traditionelle fastelavns-
lege i Sognehuset. 
 

Hanne Davidsen 

Gregoriansk Aftensang 

Der er Gregoriansk Aftensang i Mår-
slet Kirke d. 4. og den 18. februar – 
som altid i lige uger. Vi gør opmærk-
som på, at der er plads til mange fle-
re i sværdsiden, så kom frisk, Mårslet
-mænd! 

Programmet er således, at man enten 
er med fra kl. 17.15, hvor der er in-
troduktion og indøvning, eller dukker 
op til kl. 17.55, hvor selve aftensan-
gen starter. Og man behøver ikke at 
synge med (selvom det faktisk er 
meget nemt). Vi sidder oppe i kir-
kens kor, hvilket skaber en helt sær-
lig stemning. 

Yderligere oplysninger på Mårslet 
Kirkes hjemmeside. 

Eva Wildt Nielsen 

Folkekirkens nye logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det folkekirkelige kors er betegnelsen 
for det, der i fremtiden skal være fol-
kekirkens kendetegn. 
 
Logoet er udarbejdet af designere fra 
firmaet Jacob Jensen Design med 

hjælp fra en folkekirkelig arbejds-
gruppe. 
 
Udgangspunktet er et stiliseret Dag-
markors omkranset af en cirkelform, 
der symboliserer døbefonten. Der er 
rundt om korset indsat en række små 
symboler, så som hjertet, kirken, du-
en, englen, ankeret, fisken og skibet. 
 
Tanken er, at logoet skal være let at 
bruge samt have et udtryk, der er 
holdbart både i tid og mange sammen-
hænge. 

Mette Bugge 
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Kildevang 
 

Onsdag d. 6. februar  
gudstjeneste kl. 14.30  

 
Vi begynder med en kop kaffe 

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

 

Mårslet 
Hyggeklub 

 

Et børneliv med  
violiner og sang 

 
Torsdag d. 14. februar  

kl. 14.00 

Amalia Asmild og søskende. 3 søstre 
på 9,11 og 13 år fortæller sammen 
med deres mor om at være en musik-
familie. Hvordan er dagligdagen, og 
hvordan føles det at stå på scenen 
med et stykke musik, man selv har 
komponeret, og spille det sammen 
med Bent Fabricius-Bjerre, når man 
bare er 11 år. Der vil blive sunget og 
spillet masser af musik. 
 
Der serveres kaffe/te med hjemmebag 
pris 40 kr. 

Mandagscaféen  
 

mandag den 11. februar 
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. 

Musik og meditations-
gudstjeneste 

 
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 skumringstime, hvor der 
veksles mellem orgelmusik, solosang, 
korsang, fællessang, lystænding og 
læsninger.  
 
Vi vil også ved gudstjenesten 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 

Sorggruppe 
 
Sidste år gennemførtes to forløb med i 
alt 10 deltagere. I gruppen gives gensi-
dig støtte til at bære den sorg, man har 
fået ved at miste en af sine kære. Sorg-
gruppen er et samarbejde mellem Tiset 
og Mårslet sogne. 
 
Næste forløb starter torsdag den 21. 
februar kl. 16.00 i Mårslet Sognehus, 
Obstrupvej 4a, 8320 Mårslet. Ønsker 
du at deltage, så ret venligst henven-
delse til sognepræst Hanne Davidsen, 
tlf. 8629 0234. 

 
 

Gruppen ledes af Susanne Lauritsen 
og Kaj Lolholm 

 

”Ingen mor skal se  
sit barn dø af sult” 

 
Under dette motto deltager Mårslet 
Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps 
årlige sogneindsamling. 
 

Det gør vi søndag  
den 10. marts 2013 

 
Vi vil gerne lokalt  være med til at 
yde en indsats i bekæmpelsen af 
akut sult rundt omkring i verden og 
ikke mindst aktivt medvirke til at 
bekæmpe årsagerne hertil ved lang-
sigtet udviklingshjælp og ved at 
arbejde for menneskers ret til at leve 
et værdigt liv.  
 
Vi gør det sammen med flere end 
1300 andre sogne og omkring 
20.000 frivillige indsamlere.  
 
Ved sogneindsamlingen i 2012 – 
som i øvrigt var 14. år i træk - sam-
lede 65 frivillige i Mårslet Sogn 
34.298,50 kroner ind. På landsplan 
samlede 20.000 indsamlere 15 mio. 
kroner. 
Indsamlingen sættes i gang kl. 10.00 
i Sognehuset, Obstrupvej 4A, hvor 
menighedsrådet vil være vært ved  et 
mindre traktement såvel før som 
efter selve indsamlingen. 
 
Sæt  X i din kalender og meld dig 
allerede nu som indsamler på tlf. 
8629 0629 / 4011 0175 eller på e-
mail: k.lunderskov@gmail.com. 
 

Med venlig hilsen 
Knud Lunderskov 
Langballevænget 6 



 MÅRSLET-bladet  FEBRUAR 2013 22 

 

Mårslet Indremission  
Februar: 

 
Onsdag den 27. februar har vi vores 
årlige drøftelse af arbejdet i Mårslet 
IndreMission.                                                                                                                   

Årsdrøftelsen er kl. 19.30 hos Dorthe 
og Peter B. Bjerge, Baneleddet 6.                                                                              
Alle interesserede er velkommen. 

Glutenfri alterbrød 
Da vi har erfaret, at der er nogle kir-
kegængere, der ikke kan tåle gluten, 
har vi indkøbt nogle glutenfri alter-
brød. Man er altså velkommen til in-
den gudstjenestens begyndelse at give 
præsten et praj, hvis man ønsket et af 
de glutenfri alterbrød ved nadveren. 

Mette Maria Kristensen og  
Hanne Davidsen 

Studiedagene om Krop og Kristendom 
er nu godt begyndt. De to næste stu-
diedage er 2. februar i Tiset sognehus 
og lørdag den 23. februar kl. 9.30-
12.00 i Mårslet Sognehus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sognepræst og sexolog Benedikte 
Vejlby Bakkesgaard kommer til Tiset 
Sognehus den 2. februar og taler om: 
 
Mennesket som religiøst og 

seksuelt væsen 
 
Herom skriver hun: ”Når sjælen læn-
ges er det i top at ha´ en krop” – så-
dan synger Peter Freudin og Jimmy 
Jørgensen i en dejlig, danselysten 
sang. Men kristendommen har histo-
risk set haft et negativt syn på den 
menneskelige seksualitet, som nært 
forbundet med synd.  
 
Vi har helliget seksualiteten til ægte-
skabet – men det er meget langt fra 
det samme, som at den betragtes som 
hellig. Men mennesket er skabt som 
et seksuelt væsen – seksualiteten er 
gudgivet og gudvillet. Og det seksuel-
le møde har skær og duft af guddom-
melig mening.  
 

Hvis vi forsøger at befri seksualiteten 
for århundreders skam og forbehold, 
får vi måske en vej til mere gudsnær-
vær i vores liv og verden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har fornøjelsen af i Mårslet at kun-
ne byde velkommen til overlæge dr. 
med. Johannes Hartling, der vil holde 
foredrag over emnet : 
 

Krop og person.  
Sundhed og  

sundhedsdyrkelse.  
 
Herom skriver han: 
Sundhed er en uvurderlig tilstand, og 
derfor skal den bevares. Men skal den 
bevares for enhver pris - koste hvad 
det vil? Dyrkelse af sundhed kan blive 
en ”isme” – ”sundhedisme”, og ismer 
går som bekendt uden for deres viden-
skabelige grundlag og går ud over 
mennesker og medmenneskelighed. 

 

 

Hanne Davidsen  
 

 

Turen går til  
Skt. Petersborg 

 
Foredrag 

 
I forbindelse med sognerejsen til Skt. 
Petersborg indbydes der til foredrag 
onsdag den 27. februar kl. 19.30 i 
Sognehuset.  
 
Skal man ikke med på rejsen, men er 
interesseret i emnerne for foredrage-
ne, er man meget velkommen til at 
komme. 
 
Aftenen vil forløbe således: 
19.30: Foredrag om Zarens Rusland 
ved lektor Jørgen Granum-Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffepause 
 
21.00 Foredrag med musikeksempler: 
Den russisk-ortodokse kirkes musik 
ved Jørgen Kraglund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foredrag, kaffe og kage: 50 kr. 
 
 
 

Hanne Davidsen 
Fotos: Privat   

 
 

Studiedage 
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Koncert i Mårslet kirke 
 

”Lydiah Wairimu Gospel” 
 

Søndag den 24. februar kl. 15.00  
 

 
 

Lydiah Wairimu er født i Kenya, men 
har siden 1997 boet i Danmark. Hun 
bliver beskrevet som "den lille kvinde 
med den store stemme".  
 
Hendes måde at synge på er energisk 
og dynamisk – med stor variation – og 
hendes optræden er varm og medriven-
de.  
 
Det oplevede undertegnede og de store 
piger i Mårslet Kirkes Kor i den grad 
ved et uforglemmeligt gospelstævne i 
efteråret 2012.  
 

Lydiah Wairimu er bestemt en kapa-
citet indenfor gospelgenren. Hun laver 
utallige workshops, underviser kor, 
laver firmaevents og solooptrædener 
ved bryllupper og forskellige andre 
begivenheder rundt i landet.  
Hvert år afholder hun sommerkurser i 
gospelsang på Vestjyllands Højskole i 
Ringkøbing.  
 
Hvert andet år optræder hun med Lem-
vig Gospelkor som opvarmning for 
Oslo Gospel Choir til de store julekon-
certer i Lemvig.  
 

Desuden leder hun hvert år en gospel-
workshop for skandinaviske deltagere i 
Alanya, Tyrkiet. 
 
Ved koncerten i Mårslet kirke optræ-
den Lydiah Wairimu med sit eget 
gospelkor samt pianist, Lars Hvelp-
lund. 
 
 
Entré kr. 60,- ved indgangen. 
 
 

Pia Labohn 
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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 
Keld Schmidt-Møller  
Ovesdal 38 
Tlf. 8629 3410 
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 forbin-

delse med højtider og ferier. 

Kirkesiderne for februar 
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 afholdes menighedsrådsmøde   
 

Onsdag d. 20. februar kl. 19.00 
I Sognehuset. 

 
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 lige fra 
adresser og aktivitets-kalendre, til 
info om hvordan man gør i forbin-
delse med navneændring.  

http://maarslet-kirke.dk  

Børneklubberne 
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”At presse blomster med Inger Høj-
mark” (121 sider) så dagens lys i slut-
ningen af 2012. Heri øser Inger Høj-
mark ud af sin store viden om danske 
vilde blomster, og om hvordan man 
kan presse dem og bruge dem til for-
skellige dekorative formål.  
 
Inger Højmark har arbejdet med og 
undervist i disse ting i 15 år, så hun 
ved, hvad hun skriver om. Der fortæl-
les grundigt om, hvor man kan finde 
de forskellige blomster, og om hvor-
dan man skal behandle dem ude i na-
turen, og når man komme hjem. Be-
skrivelserne er båret af en dyb respekt 
og begejstring for naturen. Det poin-
teres f.eks. ofte, at man skal lade de 
fredede planter stå. Man ser Inger 
Højmark for sig i praktisk tøj og gum-
mistøvler derude i naturen med næsen 
rettet nedad og blikket nysgerrigt på 
opdagelse efter de små, smukke og 
ofte ganske uanseelige blomster.  
 
Man fornemmer gennem hele bogen 
denne glæde ved at gå op opdagelse i 
naturen, og man kommer uvilkårlig til 
at tænke på Brorsons salme: ”Op, al 
den ting”, hvor vi hører om salmedig- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terens undren over naturens mangfol-
dighed. Det er morsomt, at læse alle 
de underlige og sjove blomsternavne 
som Hvas-randfrø, humlesneglebælg, 
bidende stenurt, kødet hundeknæ, 
liden lærkespore, skovgaltetand; og så 
de mere kendte: ranunkel, vorterod, 
vejbred, cikorie, forglemmigej osv. – 
der er rigtig mange! 
  
Når de fine blomster og blade så er 
kommet hjem og er blevet omhygge-
ligt presset kan næste skridt tages: 
den kreative dekoration. Inger Høj-
mark har mange fine forslag til, hvor-
dan man kan lave pæne ting af de 
smukke vilde blomster. Der er trin-for 
trin gennemgang af, hvordan man 
skal/kan bære sig af. Man kan lave 
kort, æsker, billeder, uroer og meget 
andet – alt bliver nøje gennemgået.  
 
Inger Højmark fortrækker den enkle 
fremstilling, der lader blomsten i al 
sin lidenhed afsløre det store og 
smukke. Det er evnen til at se det sto-
re i det små, der viser sig i Inger Høj-
marks blomsterkunst. 
  
 
 

Bogen er rigt illustreret af nogle af de  
mange fine ting, som Inger Højmark 
gennem tiden har kreeret. Det er vir-
kelig en styrke ved bogen, at man kan 
se hvor smukke resultater, der kan 
komme ud af arbejdet med blomster. 
Man får demonstreret at enkle greb 
har stor effekt. Afslutningsvis er der i 
bogen en billedserie, der viser, hvad 
man kan gå videre med, når man er 
blevet rigtig dygtig. Her vises eksem-
pler på kort, hvor Inger Højmark me-
get fint og yndigt illustrerer bl.a. nog-
le af H.C. Andersens eventyr. Men 
bogens sigte er ikke at vise egne pro-
dukter, men først og fremmest at op-
muntre læseren til selv at gå i gang.  
 
Med ”At presse blomster med Inger 
Højmark” i hånden har man et godt 
redskab til at påbegynde en måske ny 
hobby – og dermed mulighed for bå-
de at glæde sig selv og andre med 
herlige ting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogen kan købes hos Inger Højmark, 
Hørretløkken 253B, 8320 Mårslet, 
telefon 86298313 
 

Hanne Davidsen 

En yndig og praktisk bog om at presse blomster 
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Multihuset er på vej – med din hjælp 

1,6 millioner kroner. Det er dét beløb 
Aarhus Kommune har bevilget til 
Mårslet Multihus i 2013. Og det er 
dén bevilling styregruppen bag multi-
hallen og nu mellemfasen multihuset 
har arbejdet for at få i hus siden april 
2006. 
 
Jubelen var da også til at høre, da vi 
fik meddelelsen om at have fået den i 
særklasse største bevilling for 2013 af 
alle ansøgere til Fritid og Kulturs an-
lægspulje. 
 
I bevillingen opfordres vi i styregrup-
pen samtidig til at søge det resterende 
beløb på 700.000 kroner fra 2014-
puljen. Det beløb, vi ikke fik i denne 
omgang som svar på vores ansøgning 

om 2.250.000 kroner. 
 
Men det står også klart for os selv, at 
der skal mere til at rejse huset end 
kommunens flotte bevilling. 
 
Byens borgere og erhvervsliv skal 
selv samle 1,5 millioner kroner sam-
men for at kunne gøre det hus, der er 
tænkt som byens nye forsamlingshus, 
til virkelighed.  
 
To forudsætninger 
 
For det første gør Aarhus Kommune 
det klart, at vi kun har en chance for 
at få bevilget de sidste 700.000 kro-
ner, hvis ”foreningen fortsætter sin 
indsamling af midler til finansiering 

af etablering af Mårslet MultiHus”. 
 
For det andet er det også styregrup-
pens afgørende prøve for, om mår-
sletterne fortsat ønsker et fælleshus at 
mødes i til idræt, motion, kultur og 
oplevelser. 
 
Tror du som mårsletter nok på projek-
tet til at støtte det økonomisk? Er ti-
dens økonomiske usikkerhed fortsat 
så stor, at du som mårsletter hellere 
vil beholde pengene som tryghed? 
Eller det nu vi alle rykker for at skabe 
vores allesammens mødested? 
 
Kravet er enkelt: Byen skal selv skaf-
fe 1,5 millioner kroner ud over de 
750.000 kr. vi allerede har stående på 

To små foldere med en beskrivelse af og et budget for Mårslet MultiHus fik sammen med et møde mellem styregruppen 
og rådmand Marc Perrera samt de første arkitekttegninger, Aarhus Kommune til at bevilge 1,6 millioner kroner til vo-
res projekt. 
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kontoen. Det vil sige mindre end 
1000 kroner per husstand i 8320. 
 
Vi er ved at forberede en husstands-
indsamling til april-maj. Får vi den 
vigtige økonomiske opbakning, har vi 
det bedste afsæt til at søge midler hos 
en række fonde, der har afventet én 
ting: At vi fik bevillingen fra Aarhus 
Kommune som bevis på, at man dér 
tror på vores projekts holdbarhed. 
 
Husets indhold 
 
Mårslet MultiHus bliver en mindre 
udgave af multihallen, men bygges 
sådan, at den senere kan udbygges til 
en multihal. Den er stadig vores am-
bition i styregruppen. 
 
Det nye multihus bliver 1500-1600 
kvadratmeter fordelt på en 500 kva-
dratmeter gymnastikhal med indbyg-
get springgrav, et par badmintonbaner 
og plads til andre motionstilbud som 
zumba, boksefitness, bodycombat, 

microhåndbold, street dance osv. 
 
Sammen med den bygges et multihus 
med 300 kvadratmeter foreningsbase-
ret motionscenter til at aflyse vores 
nuværende pavillon. Der vil både væ-
re fitness og indoor cykling. 
 
I den bygning vil også være et fleksi-
belt fest- og mødelokale på op mod 
200 kvadratmeter med plads til op 
mod 80 mennesker. 
 
Desuden vil en café med tilhørende 
køkkenfaciliteter på sammenlagt 200 
kvadratmeter blive samlingsstedet for 
idrætsudøvere, familiespisning, fester 
o. lign. med op til 60 deltagere. 
 
Depoter og omklædningsrum vil der 
selvfølgelig også blive plads til. 
 
Arbejdet organiseres 
 
I januar har styregruppen taget hul på 
det store forarbejde med husstands-

indsamling, indholdstegning, budget-
lægning, fundraising, kommunikation 
osv. 
 
Vi får brug for mange hænder og ho-
veder til at hjælpe os på vej. Sidder 
du derfor med specialviden på et om-
råde, henvend dig endelig og være 
med. Vil du tilbyde din hjælp til at 
løse en eller anden opgave – eller har 
du en god idé til at skaffe penge, hen-
vender du dig også bare til os. Det er 
der allerede flere, der har gjort. 
 
Vil du bare gerne følge med i arbejdet 
med multihuset, vil vi med tiden læg-
ge oplysninger på www.multihal.nu 
eller senere www.multihus.nu 
 
Læs bevillingen på www.multihus.dk 
 

Steen Bille, medlem af styregruppen 
med Kurt Kirkedal som formand,  

Erling Sørensen og Jens Thomsen.  
bille1113@hotmail.com 
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Mårsletpiger er uddannet i Girlpower 

Når man skal lære andre piger, hvad 
det vil sige at have spejderpige-
Girlpower, er det nødvendigt at være 
godt klædt på til opgaven. Og det er 
de piger, som er patruljeledere hos De 
Grønne Pigespejdere i Mårslet. 
En af dem er Anne Schramm, som går 
i 9. Klasse og har været pigespejder i 
syv år. Hun har været på De Grønne 
Pigespejderes tre Ungleder-kurser, 
som er en uddannelse til patruljeleder, 
der strækker sig over tre års efterårs-
ferier. 
 
”Formålet med kurset er, at man læ-
rer, hvordan man leder en gruppe 
spejdere. Men man lærer en masse 
ting, som man også kan bruge udenfor 
spejderlivet. For eksempel noget med 
økonomi, planlægning og psykologi,” 
fortæller Anne. 
 
Det er hårdt og koldt 
Selvom det er rigtig fedt at være af 
sted med en masse nye mennesker, 
husker hun det også som virkelig 
hårdt at være på kursus med de seje 
spejderpiger.  
 
”Man er udenfor stort set hele tiden –
og der i efterårsferien var det vildt 
koldt det første år. Vi skulle bygge en 

bivuak, som vi skulle sove i –i sne-
vejr. Man laver også al mad på bål og 
jeg har virkelig slæbt meget vand,” 
griner hun. 
 
Kan man det, kan man alt 
Men på trods af alle strabadserne som 
kan virke uoverstigelige, når man står 
i dem, synes hun, det har været virke-
lig fedt. Hun har lært en masse nye 
mennesker at kende og føler, hun har 
udviklet sig personligt. 
 
”Jeg synes, man får en større selvtillid 
efter sådan et kursus, fordi man opda-
ger, at man kan mere, end man tror. 
Når man kommer hjem, tænker man, 
at nu kan man overleve alt! Jeg har 
lært noget nyt om mig selv, og så har 
jeg selvfølgelig lært en masse redska-
ber, jeg kan bruge i både spejder- og 
hverdagslivet,” siger Anne Schramm.  
 
Spejd er sejt –pigespejd er endnu 
sejere 
Hun ved godt, at mange synes, det er 
lidt nørdet at være spejder. Men Anne 
synes, det er sejt. Når man er spejder, 
bliver man nemlig mere selvstændig, 
fordi man lærer at klare sig selv. Man 
skal ikke være den bedste til noget –
som hvis man konkurrerer med andre 
på et sportshold –man skal bare være 
en god kammerat. Og er man pige-

spejder er det endnu sejere, for så 
kommer der ikke lige nogle drenge og 
overtager opgaverne. Man må selv 
kløve brændet, tænde bålet, rejse bi-
vuakken og slæbe spandene med 
vand. Se dét er Girlpower. 
 
Tak til juletræskunderne 
Endnu før den grønne låge gik op 
klokken 10.00 lørdag den 8. december 
og dermed startede årets salg af jule-
træer, stod der folk i kø på fortovet 
foran spejderhuset.  
 
Måske var det nogen af dem, der gik 
forgæves på andendagen sidste år, 
hvor de bedste træer allerede havde 
forladt pladsen om lørdagen. 
 
Vores træer var i år generelt meget 
store, så det kunne være svært at finde 
noget til alle dem, der kom og ønske-
de et lille smalt træ. Men langt de fle-
ste som dukkede op for at høste sig et 
juletræ –og dermed støtte de grønne 
spejdere i Mårslet –fik noget med sig 
hjem.  
 
Så mange tak til alle jer der støttede 
os igen, til jer der købte hos os for 
første gang og til de frivillige, der gav 
en hånd med. 
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Badminton 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

17.00 - 22.00 

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 

TMG Badminton står (næsten) uden bestyrelse 
På den kommende generalforsamling 
d. 27. februar 2013 fratræder vores 
trofaste kasserer Steen. Steen har ud-
ført et stort stykke arbejde for klub-
ben gennem en årrække, og vi er me-
get taknemmelige for hans og hans 
kone Jyttes store indsats. 
 
Vores webmaster, Peter, tager sig af 
opdateringer på hjemmesiden, når vi 
ellers får sendt besked til ham. Peter 
varetager fortsat denne opgave. 
 
Vi har længe forsøgt at få nye kræfter 

ind i bestyrelsen og ydermere få spar-
ket lidt gang i ungdomsarbejdet. Det 
har imidlertid desværre vist sig at 
være ganske vanskeligt. 
 
Det er egentligt ret ærgerligt, da klub-
ben har økonomi til en styrket indsats 
overfor ungdomsspillerne. Vi mang-
ler simpelthen hænder til det prakti-
ske. 
 
Klubbens medlemmer opfordres der-
for til at komme til generalforsamlin-
gen, for at vi i fællesskab kan finde 

en løsning på klubbens fremtid. 
 
Kan man ikke deltage på generalfor-
samlingen, er formanden altid modta-
gelig for en mail eller en opringning 
(begge muligheder findes via hjem-
mesiden tmgbadminton.dk). 
 
Der er stærkt brug for al den opbak-
ning klubben kan få. 
 

Med venlig hilsen 
TMG Badminton 

Jesper Holm, formand 
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Håndbold 

TMG håndbold donere spillertøj til Mombasa…….. 
I fremtiden skal man ikke blive cho-
keret hvis man tager turen til Momba-
sa i Kenya og oplever det lokale fod-
boldhold (håndboldhold) rende rundt i 
TMG håndboldtrøjer med reklamer 
for Cinox, Sminipac, KK ventilation, 
Djurslands Bank, Riising eller andre 
lokale virksomheder fra Mårslet. 
 
I forbindelse med at TMG Håndbold 
vha. en stor opbakning fra det lokale 
erhvervsliv, sidste år fik fornyet deres 
spillertøj besluttede man sig for at 
donere alt det ”gamle” tøj til et sted 
hvor der var andre der kunne få glæde 
af det aflagte spillertøj. 
 
Brian Mathiasen er kendt i den brede 
befolkning for sit store engagement i 
Mombasa hvor han gang på gang for-
mår at skabe opmærksomhed og 
sponsorstøtte til hans mange projekter 
i Mombasa der spænder vidt. 
 
Han har startet flere bokseklubber op 
i Kenya og med hans store erfaring, 
som boksetræner i Århus var det me-
get nærliggende at udnytte hans store 
kompetencer indenfor denne sport.  
 
Brian Mathiasen har dog ligeledes 
formået at få etableret flere fodbold-
hold og i Mombasa er det ikke ensbe-
tydende med at man er så privilegeret 
at man har de ”rigtige” fodboldstøvler 
– sporten udøves oftest i bare tæer – 
men tøjet efter bl.a. TMG håndbolds 
donation skulle nu være på plads.   
 
Brian fortæller selv om sin gerning i 
Mombasa:  
”Jeg fik kendskab til Mombasa og 
Kenya gennem mit arbejde som pro-
fessionel boksetræner. I 2004 begynd-
te jeg at støtte en fattig bokseklub i 
Mombasa med brugt bokseudstyr, og 
siden da har pro-jektet udviklet sig 
kolossalt. Vi hjælper nu både fod-
boldklubber og flere bokseklubber. Vi 
sponserer også mange fattige familier, 
som bor i forskellige slumkvarterer i 
Mombasa. Jeg finder danske spon-

sorer, som gerne vil hjælpe en fattig 
familie på rette vej. Familiesponsorer-
ne hjælper hver en fattig familie i 
Mombasa, og især i slumkvarteret 
Mikindani, hvor vi har valgt at lægge 
de fleste kræfter. Hver familiesponsor 
betaler 3.000 kr. for et år, som betales 
på en gang, og efter det år evalueres 
situationen.  
Det er meningen, at den fattige fami-
lie skal udvikle sig og få et bedre liv 
via den hjælpende hånd fra Danmark.  
Vi arbejder hele tiden på at forbedre 
situationen for vores kenyanske fami-
lier. Men ideen er, at det skal være 
hjælp til selvhjælp. Vi giver dem fi-
skestangen, og så må de selv fange 
fiskene.  
 
Support Mombasa har fået bygget et 
børnehjem for forældreløse børn i 
’alderen 2-10 år. Børnehjem-met er 
med tiden vokset, så der nu bor 11 
børn, og der er kommet vandforsy-
ning, køkkenhave, legeplads og hus-
dyr til.  
Der kan findes mere om projektet på 
www.support-mombasa.com” 
Brian er en fantastisk ildsjæl med et 
kæmpe engagement i at skabe nogle 
fantastiske muligheder for mennesker 
der ikke er så privilegeret som 
os……. 
 
Det store engagement koster naturlig-
vis penge og Brian Mathiasen er kon-
stant ude efter muligheder for at finde 
nye sponsorer og lige nu søges efter 

midler til at fragte den næste contai-
ner til Mombasa, som bl.a. vil inde-
holde spillertøjet fra  TMG Håndbold. 
 
Det kunne være skægt at vi om et år 
vil kunne læse at der nu er etableret et 
håndboldhold i Mombasa…… 
 
Kig ind på hjemmesiden 
www.support-mombasa.com – et en-
gagement og et arbejde der gør en 
forskel. 
Vi er stolte over at vi må være en lille 
del af det store arbejde Brian laver i 
Mombasa. 

Børnehjemmet Upendo Childrens 
Home 

Upendo børnene sammen med Brian 
Mathiasen 

Emma Bau fra TMG Håndbold overækker her Brian Mathiasen trøjerne fra TMG 
Håndbold – flankeret af et udpluk fra U 10 pigerne.  
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Håndbold 

En fantastisk tøsetur for TMG håndboldpigerne 

De var der alle sammen – profilerne 
fra det danske landshold………… 
men pigerne fra TMG Håndbold satte 
også sit præg på stemningen i NRGI 
arenaen, da det danske landshold spil-
lede kamp mod Slovenien den 6/1 – 
2013.  
55 piger og deres trænere havde taget 
turen ind for at bakke det danske 
landshold op i kampen mod Slovenien 
og som resultatet viste blev det til en 
overbevisende sejr. 
Kampen og stemningen var helt i top 
- men kampen efter det sidste fløjt var 
nok den mest intense da samtlige 
TMG spillere entrerede banen på jagt 
efter autografer. 
1 time efter sidste fløjt var de sidste 
autografer tegnet og en stor flok piger 
vendte næsen hjem mod Mårslet, en 
stor oplevelse rigere – en dejlig tur og 
en god oplevelse for både små og sto-
re  

3 forventningsfulde U10 piger klar 
til landskamp   

Et lille udpluk af de mange U10 – U12 og U 14 piger fra Mårslet  

Autografjagt  Mikkel Hansen i et flyvende hopskud  

Hjertestarter på Testrup Højskole  
Testrup Borgerforening og en række sponsorer i Byen har støttet Testrup Højskole i indkøb af en hjertestarter. Den er 
den placeret i højskolens gård og er tilgængelig uden nøgle. (evt. præcisering i form af billede) 
  
De private sponsorer der har støttet indkøbet er: 
Superbrugsen i Mårslet 
Testrup Købmandshandel 
Antik 
Testrupgård 
Spareparts?? (har glemt det præcise navn) 
ElearningSpecialist 
  
Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Testrup Borgerforening 
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Motion 

Nyt fra motionscentret 

Mårslet Motionscenter har flere nye 
ting i støbeskeen og et problem at 
fortælle om denne gang. 
 
Allerførst må jeg sige, at vi er gået 
ind i det år med flere medlemmer. 
Godt 390 er vi på i starten af januar 
og vi ser nu fyldte hold i indoor cyk-
ling. 
 
Også det ungdomshold i indoor cyk-
ling, som kører hver torsdag aften, er 
nu begyndt at melde om fuldt booke-
de cykler. 
 
I fitnessdelen har vi nu bestilt nyt ud-
styr i form af to nye redskaber: dels et 
Easy Chin Cip stativ og en Scott 
Bench. Ud over det er der bestilt flere 
vægtskiver og ekstra udstyr. 
 
De to nye redskaber har været efter-
spurgt. Dels dip-stativet, der er et 
multifunktionelt udstyr i form af et 

tårn, hvor man kan udføre en bred 
vifte af overkrops- og mave/ryg øvel-
ser. 
 
Scott Bench’en bruges mest til at træ-
ne biceps og hjælper med at stabilise-
re albueleddene ved tunge armløft 
med curlstang eller lige vægtstang. 
 
Desuden giver de nye, små vægtski-
ver en bedre fleksibilitet og minime-
rer behovet for omflytning af vægtski-
verne. 
 
De to nye redskaber leveres senest i 
februar. 
 
Desuden har vi købt nye wellness bol-
de, ankelbælter og måtter. 
Aktive løbere 
 
I TMG motions udendørs tilbud har 
løbeskolen været aktiv hele vinteren 
med intervaltræning torsdag eftermid-

dage og fællesløb søndag formiddage. 
 
En halv snes løbere møder op hver 
gang, hvor mindst én af vore trænere 
står klar til at styre træningsturen. 
 
Løbeskolen starter et nyt 12 ugers 
forløb omkring 1. april, men læs mere 
om det i de næste MårsletBlade. 
 
Også løbetrænere var med, da vi før 
jul inviterede instruktører, bestyrel-
sesmedlemmer og sponsorer med til 
en hyggelig julefrokost – som vi holdt 
i fitnesslokalet! 
 
27 mødte frem til en festlig sammen-
komst på tværs af opgaver i TMG 
motion! Så tak til medlemmerne, der 
accepterede, at vi lukkede centret al-
lerede kl. 16 den lørdag. 
 
Kontingentet stiger 
 
Allerede 1. januar tog vi hul på en 
trinvis regulering af kontingentet. Ef-
ter halvandet år mener bestyrelsen, at 
tiden er kommet til at sætte kontin-
gentsatserne op.  
 
Begrundelsen er vores ønske om at 
stille med ens-uddannede instruktører, 
så vi sørger både for at uddanne nye 
på DGI’s 40 timers grunduddannelser 
og for at efteruddanne andre. 
 
Vi forsøger også at opbygge en øko-
nomi, så vi kan imødekomme flere af 
de ønsker til f.eks. udstyr, som vore 
aktive medlemmer efterspørger. 
 
Satserne er allerede steget lidt, men 
per 1. februar indfører vi de nye, faste 
satser: 
 

• Voksen: ½ år   1.100 kr. 
• Voksen:  1 år:  2.000 kr. 
• Ung 15-17 år:  ½ år:   800 kr. 
• Ung 15-17 år:   1 år: 1400 kr. 

  

27 instruktører, løbetrænere, bestyrelsesmedlemmer og sponsorer hyggede sig 
til en fælles julefrokost  - i fitnesslokalet!  
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Motion 

Hærværk i centret 
Desværre har vi også været ude for 
flere omgange af hærværk i centret i 
starten af januar. 
 
Et aflåst skab i køkken er flere gange 
brudt op i jagten på en kop til at drik-
ke vand med frem for at medbringe 
sin egen vanddunk. 
 
I to omgange er overliggerstænger i 
mændenes brusebad brækket af og 
smidt på gulvet. Der er sikkert en el-
ler flere personer, der har lavet arm-
hævninger på den. 
Vi beklager blot, at det sker, og vi 
ærgrer os over at se en af instruktø-
rerne bruge tid på at reparere ødelagte 
ting frem for at gøre det, han ellers 
gerne vil bruge frivillig tid på: At for-
bedre dele af centret. 
 
Ifølge husreglerne vil hærværk føre 
til eksklusion af TMG motion og der-

med motionscentret. 
 
MEN bestyrelsen kan kun glæde sig 
over at nærme os centrets anden fød-
selsdag 12. marts med det vi selv sy-
nes er et velfungerende center. Hel-
digvis får vi også mange positive 
kommentarer om stedet og om de 
dygtige og engagerede instruktører, vi 
har. 
 
Hvis du har en god idé til, hvordan vi 
kan fejre vores anden fødselsdag, giv 
mig en melding på mail og vi kan 
planlægge en skæg og hyggelig event 
for alle medlemmerne. 
 
Følg os i øvrigt på vores blog: tmg-
fitness.blogspot.com og på Facebook: 
www.facebook.com/tmgmotion 
 

Steen Bille, formand TMG motion  
bille1113@hotmail.com 

Flere gange er der lavet hærværk i 
centret, dels ødelagte brusebads-
stænger og dels et aflåst skab, der 
brækkes op for en kops skyld. 
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Tennis 

Kære Mårsletboer ! 
 
 
Vi indbyder til to stormøder for Tennisfadelingen (mindre kan ikke gøre det for at sæsonen bliver fantastisk !) :  
 

1) INFOMØDE Tirsdag d.19.februar kl 19.00 i Halhuset 
 
Hvor der bliver frit lejde for medlemmer gamle som nye til at komme  med input og forslag så sæsonen bliver SU-
PERGOD ! 
Hele bestyrelsen vil også være til stede. 
 
2) Generalforsamling d. 27.februar kl 19.00 i C-huset/skolen,  
hvor vi jvf vedtægterne holder den officielle GF efterfulgt af pizza og foredrag (se fælles annonce for alle forenin-
ger fra TMG) 

 
TMG Tennis råder over en meget hyggelig klub i midten af Mårslet Naturpark, 4 gode baner og en aktiv bestyrelse samt 
gode muligheder for både at lære at spille eller forbedre dit niveau uanset hvad du kommer med i bagagen. Vi gør meget 
ud af det er en ”åben” Klub, så det er nemt at finde makkere, gerne flere,  i kraft af åbne turneringer, træning, drop-ind’s 
og meget andet.  
 
Vi starter den nye sæson i slutningen af April, se vores hjemmeside (www.tmg-tennis.dk) mht flere informationer om 
kontingent, banebooking, træning og så hvidere J ! 
 
Kom til vores Infomøde og  Generalforsamling og hør mere : Klubben er… din !! 
 

Mvh/Bestyrelsen  

Generalforsamling og første info om sæsonen 2013 !  

Mårsletbladets venner 
Gennem de sidste 14 år har Mårslet-
bladets venner bidraget med ikke 
mindre end 179.000 til bladets økono-
mi. Hvis vi ikke havde modtaget disse 
midler ville bladet alt andet lige hav-
de haft en negativ formue på ca. 
50.000. Bland andet takket være disse 
midler har vi kunnet tillade os ikke at 
begrænse sideantallet og kunnet tryk-
ke bladet i farver. Hvilket er en frihed 
vi har kunnet glæde os meget over.  
Og bladets økonomi i dag gør at vi 
ikke er bundet af begrænsninger i 
sideantal og ej heller til ikke at trykke 
det i farver. Det er bare så dejligt.  Så 
vi ønsker at fortsætte med den årlige 

opfordring om at give en ”hund” til 
Mårsletbladet.  
 Den økonomiske frihed vi i dag har 
opnået kunne måske bruges til at lave 
noget ekstra i bladet. F.eks. et stort 
kort over hele Mårslet med de stier og 
veje som i dag findes. Det kunne må-
ske være i form af et eller andet arran-
gement f.eks. et foredrag eller lignen-
de. Er der nogen som har et forslag så 
kom med det. Ud over økonomiske 
bidrag, så ser vi gerne byens borgere 
bidrage til bladet med aktuelt læse-
stof. I Mårslet findes der langt over 
60 foreninger. Hvis bare en del af 
disse foreninger ville fortælle lidt om 

hvad der rører sig i Mårslet, så kunne 
dette også være et bidrag til bladet og 
være medvirkende til at skabe mere 
liv i bladet. 
I bladet finder du et indbetalingskort. 
Indbetaler du via posthus, bank eller 
netbank (reg.nr. 5072 konto1091531) 
er du med til at støtte bladet og der-
med skabe økonomisk stabilitet for 
bladet. 
Tusind tak til Bladets venner for de 
fine bidrag. Det både varmer og moti-
verer. 
 

Bladgruppen. 

Giv en         til Mårsletbladet 
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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 
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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  
FEBRUAR 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 

Onsdag d. 6. feb. kl. 14.00: 
Gudstjeneste 
  
Torsdag d. 7. feb. kl. 11.30: 
”Tag selv bord” Pris 50 kr. 
  
Søndag d. 10. feb. kl. 14.00: 
Banko 
  
Mandag d. 11. feb. kl.14.00: 
Syng med Uffe Torp 
  
Onsdag d. 13. feb. kl. 14.00: 
Spille eftermiddag 
  
Mandag d. 25. feb. kl. 14.00: 
Modeopvising og tøjsalg med Karina Dyhr 

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl. 
15.00 -17.00 samt den første lørdag i hver måned mel-
lem kl. 10.00 -12.00. 
 
Henvendelse om Genbrugsen til: 
Karen Kristensen 86 29 04 47 
Villy Pedersen 86 29 45 79 
Henry Lander 86 29 14 82 
  
1. tors. i mdr. serverer caféen på Kildevang  
,,Tag selv bord” kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,- 
  
Sundhedsklinikkens åbningstid: 
 Torsdag kl. 9.00-14.00, 
men kun eefter aftale ml. kl. 13-14. 
 Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 
 Tlf.: 8713 4432 
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Kildevangs Venneforening 
Vi ønsker alle et rigtig 
GODT NYTÅR 
 
Vi starter i år 2013 med arrangemen-
ter: 
Banko spil søndag den 27.01.2013 kl. 
14.00 i  Caféen på Kildevang med 
Amerikansk lotteri, kaffe og Æbleka-

ge til kr. 25,00, øl og vand kan købes. 
 
Forårsfest fredag den 15.03.2013 kl. 
18.00-23.00, en rigtig hyggelig aften, 
vi glæder os til at se rigtig mange. 
Middag, musik og dans. Pris 130,00. 
Vin, øl ,vand kan købes. Amerikansk 
lotteri. 

Tilmelding til Inger Christiansen, 
tlf. 2292 3016, eller i caféen senest 
den 08.03.13 

 
Med venlig hilsen 
Venneforeningen 

Inger Christiansen 
Formand 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00  
17.00 - 22.00 
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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. 

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

Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16:00 
til 17:30 undt. juli og december. 
Indgang fra skolens lille parke-
ringsplads på Obstrupvej. 
Her vil medlemmer af Lokalhi-
storisk Forening være til stede for 
en snak, tegning af medlemskab, 
og evt. modtagelse af arkiv-
materiale eller andet. 
http://maarsletegnsarkiv.dk   

Næste gang er Egnsarkivet åbent onsdag d. 13. og onsdag d. 27. februar fra  
kl. 16:00 til 17:30. *  E-mail: maarsletegnsarkiv@gmail.com 

Mårslet Sogns Menighedsråd i 1984-88. 
 

Forrest: Edvard Borgbjerg, Nina Møller, 
Valborg Rasmussen, Hanne Torp Jensen 
og sognepræst Martin Kontni.  
Bagest: Ove Sørensen, Keld Danielsen, 
Marthin Hansen og Poul Nørlem. 

 

* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 
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Pas på ved stationen  
Når der holder et tog på stationen i 
Mårslet, så er det ikke for at vente på, 
at du kommer godt over sporene. Det 
venter på et tog, som kommer fra den 
modsatte retning. Derfor er det vigtigt 
at se sig godt for –og at tale med sine 
børn om det. 
 
Det stod torsdag den 3. Januar meget 
klart for Helle Bruhn, som overvære-
de en situation, hvor en dreng på cy-
kel var tæt på at blive ramt af toget 
ved stationen. 
 
”Der holdt et tog i spor 2 med retning 
mod Aarhus. Det ventede på toget, 
der kom fra Aarhus. Der kom en 
dreng på cykel, som kun så det ven-
tende tog men ikke opdagede, at der 
kom ét fra den anden side,” fortæller 
hun. 
 
Togføreren, der holdt og ventede, dyt-
tede da han så drengen køre –og hel-

digvis opfattede drengen faren og nå-
ede over. 
 
”Jeg tror simpelthen, at mange børn 
glemmer at toget holder stille for at 
vente på det andet tog, ikke for at 
vente på at vi krydser sporet,” siger 
Helle Bruhn, som var virkelig rystet 
ovenpå oplevelsen. Drengen fortsatte 
i fuld fart ned ad Langballevej –
sandsynligvis selv noget chokeret. 
 
Helle Bruhn oplever, at de nye tog 
kører hurtigere ind på stationen end 
de gamle røde, hvilket hun tror også 
kan snyde dem, der mener, de kan nå 
at krydse. Hendes opfordring lyder 
derfor på at kigge sig rigtigt godt for 
–eller endnu bedre –at vente til der 
ikke længere holder nogen tog på sta-
tionen. 
 
Erik Hansen, som er projektleder på 
Aarhus Nærbane, fortæller at indkør-

selshastigheden til stationerne er max 
30 km i timen, ligesom det var for de 
gamle tog.  
”Men det kan godt være, at de gamle 
tog kørte langsommere end det, fordi 
deres bremseeffekt ikke var så god 
som på de nye tog. Samtidig er de nye 
tog smallere og mere lydsvage –det 
kan måske være med til, at det synes 
som om, de kører hurtigere,” fortæller 
han. 
 
Den nye køreplan betyder, at toget 
mod Aarhus går på minuttal 10 og 40 
og det mod Odder på minuttal 11 og 
41, derfor krydser de to togsæt hinan-
den to gange i timen på Mårslet Stati-
on. 

 
/LBT 

(Kilde Mårslet Net) 
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9.30-17.30 

Nyt poolbillard på lokalcenter Kildevang  

Det tog sin tid, Men i dagene efter jul, 
inden det nyindkøbte poolbillard kom 
med fragtmanden. Om det var fragt-
manden eller MM-konsol, der var 
skyld i den så endda meget sene leve-

ring, står stadig her i det uvisse. Sne-
vejr og andet fik skylden. Men nu er 
det her i kælderen under Kildevang. 
 
Mandag er for mig og mine venner 
den dag vi mødes og spiller poolbil-
lard. Det poolbord vi spiller på er bå-
de skævt og temmelig slidt, så vi har 
længe gået og ønsket os et andet og 
bedre. 
Vi søgte 4 – 5 fonde, men fik natur-
ligvis pæne afslag. Også Århus kom-
munes paragraf 18 fik et pænt brev, 
selvom personalet på Kildevang ikke 
mente at chancerne var store. Men 
BINGO, de ville da støtte med det 

fulde beløb 4500 kr. Lige det vi øn-
sker os. 
 
Vennerne og jeg spiller pool om man-
dagen i små 4 timer, men da det nye 
bord står der hele tiden, er der også 
mulighed for andre af byens efterløn-
nere og pensionister til at forsøge sig 
i dette hyggelige spil. Man skal lige 
tjekke om der er andre aktiviteter i 
kælderen. Spørg oven på  
Vi, der spiller om mandagen, hjælper 
gerne nye spillere med gode råd og 
reglerne. Bare kom an. 
 

Kaj Christensen 86 291350. 
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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 

Vilhelmsborg Festspil vil sejle ud og finde 
Skatteøen i 2013 – vil du med? 

Skatteøen er befolket med farverige, 
farlige sørøvere, pirrelige pirater, dej-
lige damer, englændere og andet 
godtfolk. En sangglad flok, der elsker 
Sebastians sange og melodier. 
 
Derfor søger Festspillet lige nu skue-
spillere, sangere og dansere, der på 
frivillig basis vil deltage i Skatteøen. 
Til denne produktion søger vi specielt 
Jim, som er en dreng på 12-13 år, der 
skal kunne jonglere med mange re-

plikker (kan gerne spilles af én der er 
ældre, afhænger af udseende) + 
MÆND, MÆND, mænd.! Men alle 
kvindelige deltagere bliver selvfølge-
lig også pænt modtaget, for dem kan 
vi slet ikke undvære.  
 
Vil du høre mere, så kom til infor-
mationsmøde fredag 4. januar 2013 
kl. 15-18 i vores lokaler på Gjelle-
rupvej 89, 8230 Åbyhøj.  
 
Her vil instruktør Frank Gundersen, 
kapelmester Thomas Christiansen og 
koreograf Jakob Sheppard Hermann 
fortælle om historien, ideer og roller. 
De vil puste liv i sejlene og forsøge at 
holde fast i en humoristisk slingrekurs 
over bølgen blå. 
 
Alle håber på mange tilmeldte til au-
dition, og ser frem til et sjovt forår i 
prøvesalen og en skøn sommer på 
scenen i Vilhelmsborg Park. 
Læs mere om prøveplan, roller, betin-
gelser: www.vbf.dk 

Tilmelding til audition via 
www.vbf.dk  inden 20. januar 2013. 
Audition vil foregå i weekenden 26.
-27.januar 2013 i Århus C. 
 
Yderligere informationer og henven-
delser fra pressen henvises til Sekre-
tariatsleder Lone Nielsson på tlf. 
21690213 / vilhelmsborgfest-
spil@hotmail.com  Se også 
www.vbf.dk  

Spillested: 
Terrassehaven til Vilhelmsborg Gods, 
Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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