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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Skov, skov ikke! 
I de sidste par numre af bladet har der været skrevet om skovrejsning på marken 
mellem Langballevænget og Jernbanen. I den anledning har jeg været i kontakt 
med en del personer og flere hos Kommunen. Tanken er formentlig opstået for-
di Midtjyske Jernbaner gerne vil have lukket overgangen fra Eskegårdsvej til 
den nævnte mark. Dette kunne ske ved at Kommunen købte jorden. Eller hvad 
med at grundejerforeningen selv købte jorden. Kommunen vil ikke og har ikke 
penge til bare at gå ud og købe jorden, men hvis det skal bruges til skovrejsning, 
så har og får man penge til det fra anden side. Derfor har Kommune lavet teg-
ninger og planer for hvordan det kunne lade sig gøre, men man vil ikke gå imod 
borgernes ønsker, så derfor er projektet droppet. I forbindelse med projektet har 
Kommunen vurderet hvad der er for og hvad der er imod. Herunder også ind-
virkningen på kulturlandskabet. Kommunens landskabsarkitekt ser ikke umid-
delbart noget større problem i ændringen af kulturlandskabet på området, men 
mener dog at det vil være et stort problem  hvis der blev skovrejsning på det ku-
perede terræn syd for jernbanen. Men hun har jo også en chef som går ind for 
meget skovrejsning og en kommune som gerne vil have meget skovrejsning  
bl.a. af hensyn til Kommunens CO2 regnskab. Mens en anden og uvildig land-
skabsarkitekt er mere betænkelig ved ændringen af kulturlandskabet. Om Kom-
munens plan om ny skovrejsning, kan man se at det kun er området syd for jern-
banen som er tænkt ind i ny skovrejsning. Kortet over området kan ses på Kom-
munens hjemmeside, bare søg i Google på nye skovrejsningsområder  Aarhus 
Kommune. I borgernes dispositionsplan  for Mårslet fra maj 2003  er der blevet 
lagt stor vægt på at Mårslet beholder sine grønne kiler ind til midtbyen d.v.s. 
området mod vest mellem Obstrupvej og Mustrupvej og området mellem Lang-
ballevænget og Giber å. Det samme er gældende for forslag til Kommuneplanen 
for 2009 for Mårslet. Begge steder lægger man stor vægt på at de 2 nævnte 
grønne kilers kulturlandskab bevares. Man kan vel godt beskytte grundvandet 
selv om man ikke planter skov, men det tæller bare mere med på Kommunens 
CO2 regnskab hvis man har plantet en skov! Det kan virke skræmmende at 
Kommunen pludselig kommer med et forslag om skovrejsning i en af de grønne 
kiler, uden det først har været oppe til en lokal større debat f.eks. i Fællesrådet. 
Men på den anden side så er det positivt at Kommunen selv tager initiativ til 
hurtigt at løse et problem med at lukke en jernbaneoverskæring og lave en skov-
rejsning, som man kan finde finansiering for og dermed forbedre Kommunens 
CO2 regnskab. 
Hvis Mårslets borgere virkelig har ment at de ønsker at bevare de grønne kiler 
som kulturlandskab, som beskrevet i  Borgernes dispositionsplan for Mårslet og 
i forslaget til Kommuneplanen,  så bør man vel holde fast i det. Men man har jo 
et standpunkt til man tager et nyt. Danmarks Naturfredningsforening og Natur 
og Museum har udgivet flere hæfter om det Danske kulturlandskab som kan væ-
re nyttige at læse og dermed få mere viden og forståelse om Danske Kulturland-
skab. 
 
Mårsletbladet har hermed afsluttet debatten om skovrejsning i de grønne kiler. 

Jacob Lind   
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Bedre bustider fra august 
Der bliver langt bedre koordinering 
mellem bus- og togafgange til og fra 
Mårslet når Midttrafiks nye kørepla-
ner træder i kraft i august. 
I dag kører bus og tog det meste af 
dagen næsten samtidig fra Mårslet 
mod Aarhus og omvendt. Men fra au-
gust kommer bussens afgangstider i 
dagtimerne til at ligge omtrent midt 
imellem togets afgange. 
Det fremgik af det udkast til nye kø-
replaner som Midttrafik havde i hø-
ring i januar. 
Der var dog et par skønhedspletter i 
den nye køreplan, hvilket Fællesrå-
dets forretningsudvalg (FU) påpegede 
i et høringssvar. 
Dels ville bus og tog fortsat have næ-
sten sammenfaldende afgangstider en 
del af lørdagen, og dels vil de begge 
køre fra Aarhus mod Mårslet kl. 
18.20 og 19.20 på hverdage, uden no-
gen afgange imellem. 
I et svar til FU skriver de ansvarlige 
for køreplanen at der i den endelige 
udgave vil blive ændret på tiderne om 
lørdagen. Men de samtidige afgange 
fra Aarhus på hverdage 18.20 og 
19.20 kan der desværre ikke ændres 

på. 
 
Tre spor på Bering-Bedervejen 
Den kommende Bering-Bedervej vil 
formentlig få to spor i den ene retning 
og et i den anden, af teknikkerne kal-
det en 2+1 løsning. Samme løsning 
kendes fra vejen mellem Aarhus og 
Grenaa, nærmere bestemt fra motor-
vejens afslutning frem til lufthavnen. 
Det er i hvert fald den model de kom-
munale planlæggere arbejder med for 
tiden. 
Det kom frem da Aarhus Kommunes 
afdeling Trafik og Veje 10. januar 
holdt et møde med fællesrådene i 
kommunens sydlige del om Bering-
Bedervejen. 
Andre oplysninger fra mødet er at der 
arbejdes med at tilslutningen til større 
veje skal ske via rundkørsler. 
Det er fortsat uvist præcis hvor vejen 
skal gå, herunder om vejen skal føres 
øst eller vest om Testrup. 
De kommunale embedsmænd forven-
ter at have et forslag til tre linjeførin-
ger klar midt i indeværende år. Deref-
ter bliver der en offentlig høring in-
den byrådet i 2014 skal vælge mellem 
de tre linjeføringer. 

Hvis alt får efter planen, kan vejen 
åbnes i 2018. 
Ved mødet var Mårslet Fællesråd re-
præsenteret af John Engelbrechtsen. 
Hans noter kan læses på maarslet.net 
under Aktuelle Links. Herfra er der 
også link til kommunens egen hjem-
meside om den kommende vej. 
 
Repræsentantskabsmøde 26. febru-
ar 
Fællesrådet holder repræsentantskabs-
møde 26. februar. Det vil sige efter 
deadline for nærværende blad. Så 
snart referatet er færdigt vil det blive 
lagt på maarslet.net. Det vil også bli-
ve trykt her i Mårslet-Bladet. 
 

PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Generalforsamling Mårslet Vandværk 
Mårslet Vandværk a.m.b.a. afholder generalforsamling 

i Mårslet borgerhus tirsdag den 19. marts kl..19.30 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

I Mårslet bladet februar 2013, læser 
jeg med stor forundring, at beboere på 
Langballevænget er imod etablering 
af skov i Mårslet. 
 
Årsagen skulle være øget trafik på 
Langballevænget. Jeg forstår ikke 
helt, hvad der menes. 
Er det trafik i etableringsfasen ? Det 
er klart, at der vil være nogle gener, 
men det er jo midlertidigt og sekun-
dært sat op imod fordelene ved en 
bynær skov; beskyttelse af drikkevan-

det, øget mulighed for at komme i 
naturen, godt for dyre- og naturliv i 
det hele taget. Begrundelser som både 
det enkelte menneske, samfundet og i 
øvrigt hele kloden har godt af! 
 
Eller er man bange for trafik, når sko-
ven er etableret? At hober af van-
drings- og naturglade mårsletborgere, 
skal gå forbi ens hæk? Jeg håber ikke, 
det er så indsnævert en holdning, der 
ligger til grund. Desuden kræver det 
bare en par gåture i skove, og se, hvor 

lidt den holdning giver mening. 
 
Hvis man bor i en landsby - tæt på 
naturen, forstår jeg slet ikke, man er 
imod skovrejsning. Hvis de, der ikke 
synes om naturen - eller kun vil nyde 
den hvis den skal nåes i bil, ses på TV 
eller hvad ved jeg - flyttede ind til 
byen, så var det jo win-win for alle... 
 

Venlige hilsner 
Lene Daugaard 

Skov 2013 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Super initiativ fra Brugsen, der fra 
dags dato tilbyder mårslettere at 
bruge den gamle bankbygning til 
afholdelse af arrangementer - og 
det vil ikke koste en krone. 
 
Den gamle bankbygning blev i efter-
året overtaget af SuperBrugsen og 
kommer fremover til at hedde Sæson 
shop, men dens formål er i første om-
gang mere end blot at tilbyde sæson-
prægede varer: SuperBrugsen vil 
nemlig stille bygningen gratis til rå-
dighed for alle, der har en idé eller et 
ønske om afholdelse af et arrange-
ment, men mangler stedet til det. 

Et ønske om et livligere Mårslet 
SuperBrugsens uddeler og bestyrel-
sen står sammen bag den nye idé. De 
håber at initiativet vil skabe livlighed 
og fornøjelser på byens torv: 
 
”Ingen ønsker, at den gamle bank-
bygning skal sygne hen, og vi i Be-
styrelsen mener, at vi kan bruge byg-
ningen til noget godt, og ikke mindst 
til at skabe liv og sjov,” forklarer be-
styrelsesmedlem Poul Granslev. Ud-
deler Troels Laursen supplerer: 

 
”Jeg forestiller mig, at det kan bruges 
til for eksempel noget som børneleg-
weekender, loppemarkeder, tøjbytte-
dage, Whisky-smagninger, ja næsten 
hvad som helst. Er man interesseret 
og har en idé, skal man endelig bare 
komme forbi mig i SuperBrugsen, og 
så tager vi en snak om det,” opfordrer 
han.  
 
Sæson shop med mere 
”Vi har længe gået med tanken om at 
købe den gamle bankbygning. Siden 
Nordea lukkede, har stedet haft skif-
tende ejere, men vi tror på, at en mere 
permanent løsning vil være godt for 
byen. Derfor har vi købt bygningen, 
og arbejder på at finde ud af, hvordan 
vi bedst muligt kan bruge den nye 
plads,” forklarer bestyrelsesmedlem 
Poul Granslev. 
Hvad lokalet på den lange bane skal 
bruges til, er endnu ikke besluttet, 
men indtil da vil det være en sæson 
shop, foruden den gratis udlejning til 
borgerarrangementer. De sæsonvarer, 
SuperBrugsen vil sælge derfra, er 

mobilt placeret, så lokalet nemt kan 
ryddes, inden et forestående arrange-
ment. Derfor er det eneste krav for 
lån af lokalet da også, at arrangemen-
tet strækker sig over minimum 2 da-
ge, så tilbuddet også giver mening 
logistisk set. 
 
Men hvorfor dette besvær med at kø-
re varer ud og ind, hvorfor ikke bare 
være en sæson shop? Fordi værdi og 
byliv skabes i sammenspil med bor-
gerne, forklarer uddeler Troels Laur-
sen: 

 
 ”Vi stiller et lokale til rådighed, hvil-
ket vi håber kan tiltrække arrange-
menter med ’lidt kød på’.  Det er ikke 
et festlokale, men derfor må arrange-
menterne gerne være festlige og sjo-
ve. Som udgangspunkt er vi åbne 
overfor alt. Tanken bag er nemlig at 
vi ønsker noget nyt, noget sjovt og 
noget livligt til byen og borgerne,” 
fortæller SuperBrugsens uddeler. 
 

Af Anna Kirstine Kaae 

SuperBrugsen udvider arealet og byens borgere 
kan gratis få del i lagkagen 
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STIPLET på Testrup Højskole i påsken 
Kunstgruppen STIPLET inviterer til 
påskeudstilling på Testrup Højskole. 
Igen i år vil skolens smukke musik-
hus danne rammen om en udstilling 
med maleri, akvarel, glas, foto m. m. 
Som noget særligt i år vil flere af de 
udstillende kunstnere tegne croquis 
efter model. Det foregår hver dag fra 
kl. 13 – 14. 
I år er temaet: ”det nøgne menneske” 
og hver deltagende kunstner kommer 
med et værk. Temavæggen er altid 
særlig spændende, da den enkelte 
kunstner jo har sin egen måde at for-
tolke og udtrykke sig på. 
Vi kan også byde på kaffe og hjem-
mebag i den lille cafe. 
 
STIPLET inviterer til fernisering d. 

31 marts kl. 11.00 – 12.00 
hvor vi byder på et glas og lidt godt 

til ganen. 
 

Udstillingen er 1 og 2 påskedag, beg-
ge dage fra kl. 11.00 til 17.00 
Det koster 20 kr. i entré. 
 
Kig ind i påsken... 
På foreningens vegne 

 
Bente Rind 
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

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

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

 
SKJULTE RØRSKADER: 

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

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

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 
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Beder Dyrlægehus slog dørene op 
13.6.12 i det gamle posthus/mejeri  i  
Beder. Beder Dyrlægehus er en ny-
startet dyreklinik i hjertet af Beder. 
Klinikken udspringer af Odder Dyre-
klinik der har drevet dyrlægepraksis i 
Odder siden 1984.  

Beder Dyrlægehus er en veludstyret 
smådyrspraksis med 3 faste smådyrs-
dyrlæger tilknyttet. Der er en velas-
sorteret petshop, samt salg af kvali-
tetsfoder på klinikken. Der er profes-
sionel vejledning i alt indenfor hunde, 

katte og gnaverfodring og aktivering. 
Det er altid muligt via personlig eller 
telefonisk kontakt at få et godt råd om 
kæledyr 
 
Beder Dyrlægehus er en moderne 
smådyrspraksis med eget røntgenrum, 
operationsstue, burrumlaboratorium 
og undersøgelsesrum. Her er der mu-
lighed for sundhedsundersøgelser, 
vaccinationer, behandling og operati-
on af dit kæledyr. Beder Dyrlægehus 
er dagligt bemandet med smådyrsdyr-
læger og veterinærsygeplejersker. 

Klinikken vil være åben alle hverdage 
fra 8-17.00 og holder konsultation 
efter aftale. Klinikken er tilsluttet en 
vagtordning så det er muligt at få til-
set sit kæledyr 24 timer  i døgnet. 
 
Tidsbestilling og vagttelefon: 
86930092 
 
www.bederdyrlaegehus.dk 
 
Mail: info@bederdyrlaegehus.dk 

Beder Dyrlægehus slog dørene op  

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

www.maarslet-bladet.dk 
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Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

 

  UNG I MÅRSLET          
 

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

Ungdomsklub - KlubM i Mårslet  
Nye åbningstider i ungdomsklub-
ben 
Pr.1.2.2013 
Mandag kl.12.00-22.00 
Onsdag kl.19.00-22.00 
Torsdag kl.18.00-22.00 
 
Nye medarbejdere. 
Anne Slot og Renato Leoncio Alves 
da Silva. 
Renato underviser i Capoeira. 
Anders har orlov til den 7. maj 2013 
 
Medlemskort. 
Kom og bliv medlem af KlubM og få 

dit eget kort. 
Der en medlemsfordele ved ture mm, 
ligesom du også vil kunne bruge det 
som dokumentation til andre klubfe-
ster i området. 
 
Aktivitetskalender med de største 
arrangementer. 
Derudover har vi hver aften forskelli-
geunderholdene spil. På enkelte ons-
dage vil vi tilbyde Championens 
league kampe på stor skærm i KlubM, 
ligesom du som medlem af klubM 
selv kan komme med forslag mm. 
 

Marts: 
8 – Festlig fredag kl.17.30-23.30. 
 
April: 
?  - Vandland en lørdag.  
? -  Fodboldturnering KlubM – me-
sterskab. 
? – Ungdomsklubfest KlubM. 
 
Maj: 
? – Grillaften i mindeparken 
?-  Fodboldgolf+forhindringsbane 
 
Juni: 
 8 - Djurs Sommerland 

Kalender for klub Midgaard Forår 2012 
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. 

Festlig fredag i KLUB M 
Fredag den. 8 marts åbner KlubM 
dørene til en festlig fredag i ung-
domsklubben. 
Vi starter kl.17.30 og lukker kl.23.30. 
 
Du kan tilmelde dig i klubben eller på 

facebook. Vi laver lækker mad sam-
men med jer. 
Kom med forslag til hvad I gerne vil -  
vi skal lave denne aften. 
 
Det koster  30,00 kr. 

Tilmelding nødvendig hvis du vil spi-
se med. Tilmelding Senest den 2. 
Marts. 
 

Hilsen 
Anne, Marie og Renato 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

 

  UNG I MÅRSLET          
 

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

Fra SFO/Expressen til Klub Midgaard  
Mårslet Skoles SFO Expressen og 
Klub Midgaard vil gerne invitere for-
ældre med børn i 4 klasse til møde om 
start i Klub Midgaard august 2013. 
 
Mødet bliver afholdt i Klub Mid-
gaard  
Torsdag den 7. marts kl.17.00-
18.00. 
 
Information. 
Alle børn med bopæl i Mårslet som er 
4 klasses børn kan optages i Klub 
Midgaard. Vi er et åbent klub/
legeplads tilbud og der er plads og 
rum til alle. 
 
Vores erfaring er, at der er mange 
børn/forældre der vælger tilbuddet til, 

hvilket vi er meget tilfredse med. 
Men i den henseende er vi bedst for-
beredt til at møde børnene til august, 
når indmeldelsespapirer er blevet ud-
fyldt og 
indsendt til pladsanvisningen/
forældrebetaling. 
Derfor inviterer vi til indskrivnings-
dage i juni. 
 
Vi ønsker vores kommende medlem-
mer får en god start i Klub Midgaard. 
Måske kender I Klub Midgaard i for-
vejen, men for at alle får set området, 
de fysiske rammer og vi kan komme 
til at lære hinanden at kende, bliver 
alle børn inviteret til et arrangement 
på Klub Midgaard. 
Vi har endnu ikke planlagt hvordan 
det skal foregå, men det kommer til at 

ske i løbet af forår/sommer. 
 
Hvis der er børn med særlige behov, 
vil vi i samarbejde med SFO/
expressen holde overgangsmøde for 
forældre med repræsentant af klubpæ-
dagog og expres pædagog. 
Disse møder indkalder vi til i samar-
bejde med SFO/Expressen. 
 
Vi håber der er stor interesse i mødet, 
og glæder os til at se jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Heidi Thomsen & Kirsten Sønderby 
Sfo Expressen     Fritidsleder Mårslet. 

Blå Mandagsfest 
Den 29/4 2013 afholdes der Blå Man-
dags fest for Mårslet Skoles konfir-
mander. Festen afholdes i Beder Fri-
tids- og Ungdomsklubs lokaler på 
Kirkebakken 41 i Beder. 
 
Det er 12. år i træk der holdes en stor 
fælles Blå Mandags fest. Festen er et 
samarbejde mellem de 3 fritidsklub-
ber i Beder, Malling, og Mårslet, Le-
gepladsen Svendgården i Beder og de 
2 ungdomsklubber i Beder og Mal-
ling. 
Vi har valgt at samarbejde omkring 
denne fest, da det giver os mulighed 
for at lave et stort arrangement, hvor 
de unges dag kan blive fejret med en 
stor fest i gode og trygge rammer 
sammen med deres klassekammerater 

og voksne, som de kender. 
Igen i år har vi formået, at få komike-
ren Simon Talbot til at komme og 
optræde. Han har før været en stor 
succes til Blå Mandags festerne, da 
han er god til at henvende sig til de 
unge. Herudover kommer musikeren 
Wafande også og giver et show i år.  
Historisk set er Blå Mandags festerne 
en stor succes, og det har hvert år væ-
ret en tradition for konfirmander i 
både Mårslet og de andre byer, at del-
tage i festen.  
 

Rasmus Kragelund Larsen, Mårslet 
Fritidsklub, CLUB7UP 
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Fastelavnsfest i Klub Midgaard  
Her på Midgaard fejrede vi fastelavn 
med både "slå katten af tønden", fa-
stelavnsboller og ikke mindst festlige 
udklædte deltagere. Vi havde valgt, at 
fejre denne tradition, en onsdag aften 
(6/2), hvor klubben havde "aften 
klub". Det var en hyggelig aften, hvor 
både medlemmer og voksne var ud-
klædte. Aftens højdepunkt var tønde 
slagning udenfor i mørket, kun oplyst 
af fakler. Da katte konge og dronning 
var fundet, spiste vi lækre fastelavns-
boller, som flere medlemmer havde 
været med til, at bage. De smagte rig-
tig MUMS!  

Kristoffer og Annelie 

En håndfuld skønne medlemmer: fra venstre, Laura, Adelena, Kirstine, Caroli-
na og Sidsel. 

Et bordfuld skønne medlemmer: fra venstre, Emilie O, Helene, Katrine, Jose-
phine, Cecilie og Elisabeth. 

Årets katte konger, dronning og 
prins: fra venstre Kirstine, Cecilie, 
Christian og Josephine. 

Lukas giver tønden "én på hatten"  
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Goddag til Mårslet 
Så kom dagen, fredag d. 1. februar, 
som jeg havde set frem til med stor 
forventning og glæde: Dagen, hvor 
jeg skulle starte på Mårslet Skole. Jeg 
havde fået besked om at ankomme på 
cykel og blev taget imod i skolegår-
den af 900 glade børn og medarbejde-
re, der vinkede med flag og bød mig 
velkommen. Det var et fantastisk syn! 
Senere samledes vi i hallen til fælles-
sang og musik, og jeg fik besøgt vo-
res 0. klasser. Om eftermiddagen var 
der reception med taler, sange og mu-
sik, og så var jeg sat ind med manér! 
 
Som Kurt Iversen skrev i sidste udga-
ve af Mårslet-bladet kommer jeg fra 
en skolelederstilling på Tranbjerg 
Skole og har inden da været pædago-
gisk leder på Møllevangskolen her i 
Århus. Tidligere har jeg arbejdet i 
AOF med jobrotation og i LO som 
skolekontaktmedarbejder.  
Jeg bor i Ajstrup og har 4 børn fra 19 
– 28 år og et enkelt barnebarn på snart 
2 år.  
 
”Hvad vil jeg med Mårslet Skole?”, 
er jeg blevet spurgt om og har til 
spørgsmålet svaret, at jeg i første om-
gang vil finde ud af, hvad Mårslet 
Skole vil med mig! Eller rettere: 
Hvad Mårslet Skole vil med sig selv, 
og hvad skolen arbejder med, så alle 

skolens børn og unge trives og lærer 
så meget, de kan.  
 
Skolens indsatsområder 
I skolens udviklingsplan er beskrevet 
6 indsatsområder, som er særligt i 
fokus i dette og næste skoleår, og som 
jeg kort vil beskrive her:  
En af indsatserne er skole-
hjemsamarbejdet, som skolebestyrel-
sen har sat på dagsordenen. 
Et fokus her er, hvordan forældrenes 
resurser i endnu højere grad kan brin-
ges ind i skolen, og hvordan vi kan 
blive endnu bedre til at samarbejde 
om elevernes faglige, personlige, so-
ciale og kulturelle udvikling.  
Et andet fokus er på elevernes ople-
velse af medbestemmelse og medind-
flydelse, som  seneste trivselsunder-
søgelse viste, at ikke var så høj, som 
ønsket. Arbejdsmiljøundersøgelser 
viser nemlig, at oplevelse af indfly-
delse har en positiv betydning for en-
gagementet og dermed også lysten til 
at lære.  
 
Et tredje indsatsområde er, at støtte de 
elever, der er særligt udsatte i forhold 
til ikke at få en ungdomsuddannelse, - 
det, der politisk benævnes som 95%-
målsætningen. På Mårslet Skole dre-
jer det sig heldigvis om forholdsvis få 
elever, der ikke får en ungdomsud-
dannelse. 

 
At styrke samarbejdet mellem SFO 
og undervisning er endnu et indsats-
område og er blevet væsentligt aktua-
liseret af regeringens udspil til en sko-
lereform. Regeringens forslag inde-
bærer bl.a. en længere skoledag og 
aktivitetstimer, som pædagoger og 
lærere skal samarbejde om.  
 
Et femte indsatsområde er IT som i 
endnu højere grad end nu skal være 
en naturlig og integreret del af børne-
nes og de unges læringsmiljøer. IT-
indsatsen er ikke kun lokal, men er 
også en del af område Oddervejs ud-
viklingsplan, hvor Mårslet skole er 
sammen med Kragelund, Skåde, Be-
der, Malling og Solbjerg skoledistrik-
ter. Endelig er IT en indsats i Børn & 
Unge.  
På Mårslet Skole har vi et spændende 
IT-projekt i gang, som I helt sikkert 
kommer til at høre mere om.  
 
Det sidste af skolens seks indsatsom-
råder er inklusion. Både nationalt, 
kommunalt og lokalt er inklusion på 
dagsordenen, og det er et område, 
hvor Mårslet Skole er meget langt 
med velbeskrevne strategier og proce-
durer. Derfor vil jeg sætte denne ind-
sats i fokus i dag. 

Lederen 
Af INGE PEDERSEN, SKOLELEDER 
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Forsat fra forrige side.. 
Inklusion – skolen som et fælles-
skab med plads til alle 
Inklusion lykkes når ”en elev har ud-
bytte af almenundervisningen og del-
tager aktivt i det sociale fællesskab i 
en almen klasse”. Sådan defineres 
inklusion af undervisningsministeriet, 
og det er også de kriterier, vi på Mår-
slet Skole vurderer vores indsatser i 
forhold til. At et barn trives og lærer 
er afgørende for, om vi tænker, at et 
barn eller en ung skal være på Mårslet 
Skole eller, om vi vil anbefale et an-
det skoletilbud. 
  
På landsplan har antallet af børn, som 
er blevet henvist til specialklasser, 
været støt stigende. Faktisk taler man 
om, at man for to år siden var nået et 
niveau, hvor 30% af resurserne til 
folkeskolen blev brugt til undervis-
ning i specialklasser eller på special-
skoler, – en resurse, man meget gerne 

vil have trukket en del af tilbage til 
folkeskolen og almenundervisningen.  
 
På Mårslet Skole vil denne udvikling 
ikke være særligt mærkbar. Skolen 
har altid understøttet, at flest mulige 
børn undervises lokalt og har tilpasset 
sit fritids- og undervisningstilbud til 
dette. Denne indsats er beskrevet i en 
folder fra ”Kridthuset”. 
 
Kridthuset  
Kridthuset er Mårslet Skoles kompe-
tencecenter for børn med særlige be-
hov. Det er ikke et fysisk sted, men et 
kompetencecenter med syv lærere, 
som på forskellig måde støtter op om 
elevers, klassers og kollegers trivsel 
og udvikling. 
 
Kridthuset vægter tidlig indsigt og 
hermed tidlig indsats. Støttelærerne 
laver læse- og stavetest i klasserne og 
vejleder lærerne ud fra resultaterne.   

Kridthuset giver faglig støtte til børn i 
dansk og matematik og lærer bl.a. 
elever med omfattende læse- og sta-
vevanskeligheder at bruge IT som 
hjælpeværktøj. Kridthuset hjælper 
også børn til fx at gebærde sig i sko-
lens små og store fællesskaber eller 
hjælper eleverne med at skabe over-
blik og ro, så de er i stand til at lære.  
Målet er at gøre børnene selvhjulpne. 
Derfor skal de lære strategier og have 
nogle redskaber, der hjælper dem i 
hverdagen, og som deres nærmeste 
voksne og kammerater også kan støtte 
op om. 
 
Kridthusets lærere vejleder og sparrer 
efter aftale også klassens lærere med 
fokus på klasserumsledelse, didaktik 
og relationskompetence, som er væ-
sentlige områder i forhold til under-
visningsdifferentiering og støtte til 
elever med særlige behov - altså støt-
te til inklusion.  
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Af  Didde Berthelsen 

Nyt fra 
Pigeaften 
I januar måned var pigerne i 3.klasse 
inviteret til pigeaften, og det var en 
stor succes. Der blev blandt andet 
lagt neglelak og sat hår til den helt 
store guldmedalje. Derudover var der 
disco i en af klasserne, hvor pigernes 
favoritter på Youtube satte gang i 
både smartboard og dansegulv. Det 
var en super hyggelig aften, og de 
fleste af os syntes godt at festen kun-
ne have varet ved og ved.. 
 
Forældrekaffe 
I slutningen af januar bød 
3.klassesgruppen også på forældre-
kaffe, denne gang med teaterforestil-
ling. Josephine fra 3.C. havde kreeret 
egen forestilling, som 13 børn havde 
brugt en tre uger på at øve. Det blev 
så vist to gange samme dag - vi havde 
nemlig inviteret 0.klasserne til gene-
ralprøve, og der kom en stor gruppe 
børn til det. Senere fik de så lov til at 
vise det for jer forældre, begge fore-
stillinger var en stor succes - Josephi-
ne er heldigvis i gang med stykke nr. 
to! 
 
Maskeprojekt 
0.klasserne har over flere uger arbej-
det med at lave masker, i forskellige 
udformninger. Der er blevet lavet 
masker af træ på værkstedet, og der-
udover kreeret masker af papmaché, 
gips og karton. En stor del af børnene 
har været med i processen, og der er 

kommet rigtig mange fine kreationer 
ud af den.  
 
’Den usynlige klassekammerat’ 
0.klasserne har på første forældremø-
de talt om begrebet ’den usynlige 
klassekammerat’. Begrebet dækker 
over jer forældres rolle i forhold til 
jeres børns dag i skole og SFO. I spil-
ler nemlig en vigtig rolle i deres soci-
ale liv, i form af at slå den gode tone 
an, tale positivt om de andre børn i 
klassen og være en god sparringspart-
ner for jeres børn, også i forhold til 
de fællesskaber han/hun indgår i. 
Dette ’arbejde’ fra jeres side håber vi 
selvfølgelig I forældre indgår i i hele 
jeres barns skoletid, til glæde for bå-
de jeres barns og klassens ve og vel. 
 
Cirkus 
Torsdag d. 7. februar havde 
1.klasserne om eftermiddagen invite-
ret til cirkusforestilling med Cirkus 
Fantastisk. Børnene lavede en rigtig 
fin forestilling, med blandt andet to 
cirkusdirektører, stærke mænd, akro-
bater og dansere. Alle deltagerne le-
vede sig meget ind i det, og der sad 
rigtig mange stolte forældre på tilsku-
errækkerne. 
 
Fastelavn 
0. - 3.klasse fejrede i starten af febru-
ar fastelavn på traditionel vis, med 
tøndeudsmykning og-slagning, ud-
klædning, og masser af hygge. Et par 

af grupperne valgte at slå katten af 
tønden udenfor, i det dejlige vinter-
vejr. 
 
4.klasserne holdt derimod fast i tradi-
tionen med at fejre Pinatá, den mexi-
kanske udgave af fastelavn. De havde 
selv fremstillet tønder af papmaché 
og derefter pyntet dem  - der var dog 
guf i tønderne og derudover blev der 
serveret lækre nachos. Der blev også 
spillet mexikansk musik, slået an på 
Rosario’s guitarstrenge, og det var en 
super hyggelig aften. 
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Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

På forældrerepræsentanterne i Skole-
bestyrelsens vegne vil vi gerne byde 
vores nye skoleleder Inge Pedersen 
hjertelig velkommen på Mårslet Sko-
le. En skole som overordnet set har et 
rigtig godt ry, både fagligt, men også 
som en god skole at være en del af, 
hvilket kan ses i elevernes karakter-
gennemsnit, trivselsundersøgelser, 
tilbagemeldinger fra elevrådet mv. 
Rigtig mange nye familier er flyttet til 
Mårslet over de senere år og mange 
nævner den gode skole som medvir-
kende årsag til dette sammen med det 
aktive foreningsliv. 
 
Dermed ikke sagt, at det er en perfekt 
skole, hvor intet kan blive bedre og 
alt skal være som det plejer. Så selv 
som ny leder på en velfungerende 
skole, skal der nok være noget at tage 
fat på. Både folkeskolen som helhed 
og Mårslet Skole er altid i udvikling, 
dels fordi den består af levende men-
nesker, og dels fordi der jævnligt 
kommer krav og forventninger ”oppe 
fra” fra politikkerne, men heldigvis 
også ”nede fra” fra dem, som dagligt 
er en del af Mårslet Skole.  
 
Som forældre er vi i høj grad også en 
del af hverdagen på skolen, både som 
”leverandører af råvarer” og som bæ-

rere af respekten for og opbakningen 
til skolen. I det materiale, som skole-
bestyrelsen modtager og arbejder 
med, står vi forældre omtalt som 
hjemmet eller forældrerepræsentanter, 
men også som ressourcepersoner. Vi 
vil meget gerne have at ansatte på 
skolen, tænker på os forældre som 
ressourcepersoner, som vil være med 
til at støtte op om skolen og dens akti-
viteter, og bidrage til at Mårslet Skole 
fortsat er en god skole. 
 
 I Mårslet er der et stort engagement 
blandt forældrene, hvilket ses ved 
kampvalg til forældreråd, stor opbak-
ning til diverse arrangementer på sko-
len – juleklippedag, skolefest mm - 
trafikvagter, der står i regn og slud, 
selv efter deres børn er holdt på sko-
len, og dirigerer trafik i mørke etc. 
etc. 
 
Vi håber, at vores skole med en enga-
geret skolebestyrelse og forældreflok 
bliver ved med at være i udvikling og 
et tilvalg for mange hundrede børne-
familier og medarbejdere. Vi ser frem 
til et stærkt samarbejde i Skolebesty-
relsen, hvor vi kan drage nytte af vo-
res forskellige tilgange til Mårslet 
Skole. 

Telefon: 87139640 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
Inge Pedersen 
 
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 Jensen 
 
 

Nyt fra skolebestyrelsen 
Skrevet af Tine Andresen (næstformand) og Rik-
ke Lysholm (formand) 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

marts 2013 

”Jeg tror ikke på Gud!” 
 Jo, undertegnede gør – bare rolig!  
Et menighedsråd har i en stillingsan-
nonce søgt ’en præst, der tror på Gud’ 
– ejendommeligt – det burde da være 
en selvfølge. Man kan så være urolig 
for, at menighedsrådet ønsker en 
præst, der udtrykker sin tro på en gan-
ske bestemt måde.  
 
Jeg har et sted læst, at Kaj Munk op-
muntrede en ung og usikker præst ved 
at sige, at han bare skulle klø på med 
at døbe, vi, prædike og begrave, så 
skulle troen nok blive bygget op ef-
terhånden. Han har ganske ret, for tro 
er en blanding af følelse og handling/
praksis – og det gælder ikke kun for 
præster. 
 
Tro er følelse 
Når tvivlen tager over, og præstens 
ord eller de bibelske fortællinger la-
der en kold, så skal man ikke fortviv-
le. Det kan ændre sig. Nogle menne-
sker har efter min mening en overop-
hedet forventning om inderlighed og 
afklarethed. Når så denne følelse ikke 
indfinder sig, bliver man enten ked af 
det eller ligeglad. Selvfølgelig er det 
dejligt, når troen melder sig i hjertet 
som en følelse af vished og tryghed, 
men sådan er det langt fra altid. 
 
Tro er handling 
Tro er ikke kun noget indre. Det er 
også noget ydre, nemlig handling, at 
man gør noget. En troshandling er 
f.eks. at lade sig konfirmere, eller 
lade sit barn døbe eller at gå til guds-
tjeneste. At man gør det, er ikke nød-
vendigvis motiveret af en stærk følel-
se af tro eller tilknytning, men kan 
simpelthen være begrundet i et ønske 
om, at værdighed og betydnings-
fuldhed skal omkranse og fortolke 
begivenheden eller det, man lige nu 
tumler med.  

Handlingen kan så muligvis være 
med til at skabe, bekræfte eller styrke 
følelsen af tro. Så ligesom tro og tvivl 
følges ad, sådan også med følelse og 
handling.  
 
Udmeldelse af folkekirken 
Når der er nogen, der melder sig ud af 
folkekirken hører man af og til denne 
begrundelse: ”Jeg tror ikke på Gud!” 
Det har altid undret mig, at netop dét 
skulle være begrundelse for en ud-
meldelse. Jeg mener jo, at folkekirken 
er en forsamling af tvivlende troende 
eller troende tvivlere; mennesker der 
søger efter sandheden om sig selv og 
Gud i det kristne betydningsunivers.   
 
Tro er jo en flygtig, bevægelig og 
foranderlig størrelse. Troen er som 
kærligheden en gave, og altså ikke 
noget, man sådan kan beslutte sig for, 
og så står det bare fast. Kirken der-
imod står fast. Den er der hele tiden 
med sit tilbud om markering af livets 
store begivenheder, med et åbent re-
fleksionsfællesskab og med ro og stil-
hed i en hektisk verden. Kirken er på 
en måde symbolet på en stedfortræd-
ende tro. Et vidnesbyrd om, at troen 
lever.  
 
I kirken lyses velsignelsen, og syn-
dernes forladelse tilsiges hver eneste 
søndag til dem, der kommer uanset 
om de tror eller tvivler. 
 
Konfirmation 
Det hænder også, at en alvorlig kon-
firmand finder ud af, at hun/han alli-
gevel ikke vil konfirmeres, for ”jeg 
tror ikke på Gud”. Konfirmanden er i 
den vildfarelse, at man ved konfirma-
tionen skal bekende, at man tror på 
Gud; men det som præsten spørger 
om – i hvert fald i Mårslet kirke – er: 
”Vil du konfirmeres i den kristne 

tro”; altså vi spørger ikke: ”Tror du 
på Gud”? Det afgørende ved både 
dåben og konfirmationen er ikke vo-
res famlende Ja, men Guds Ja til os 
vaklende og rådvilde mennesker. Man 
bliver konfirmeret ind i en kristen 
kultursammenhæng ifølge en gammel 
tradition, som man måske forstår eller 
ikke forstår. Det vigtige er, at man 
glæder sig over det; at man trods 
usikkerhed lader sig varme af de an-
erkendende ord, som siges ved kon-
firmationen. 
 
Påsketro 
I påskefortællingen hører vi om nogle 
kvinder, der kommer ud til Jesu grav 
og finder den tom. En engel fortæller 
dem, at Jesus er oprejst fra de døde. 
Først bliver de rædselsslagne, men 
bagefter bliver de ovenud glade. Først 
tvivler de og tror hverken deres øjne 
eller ører, men efterhånden kommer 
de til tro på, at det vildeste er sket.  
 
Da de så skal fortælle det glade bud-
skab videre til de mandlige disciple, 
bliver de mødt med stor skepsis. Tre 
af dem løber ud til graven for ved 
selvsyn at konstatere, at graven er 
tom. Men hvad skal det så betyde? Er 
graven røvet, var Jesus slet ikke helt 
død, har nogle flyttet hans lig, EL-
LER har Gud virkelig pustet liv i ham 
igen?  
 
Troen og tvivlen klæbede til hinanden 
lige fra begyndelsen, men som et un-
der voksede påsketroen frem, og 
kristne menigheder blev dannet til 
fejring af livets sejr. Og den lever 
endnu, troen. 
 
 

Fortsætter på næste side  
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Marts 
 

SØNDAG d. 3. marts kl. 10.00 
3.s.i. fasten 
Minikonfirmandafslutning 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 10. marts kl. 10.00 
Midfastesøndag 
Joh. 6,1-15 
Sogneindsamling 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 17. marts kl. 11.30 
Mariæ bebudelsesdag 
Luk. 1,26-38 
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 
Matt. 21,1-9 
Mette Maria Kristensen 
 
TORSDAG d. 28. marts kl. 19.30 
Skærtorsdag 
Matt. 26,17-30 
Mette Maria Kristensen 

FREDAG d. 29. marts kl. 10.00 
Langfredag 
Liturgisk gudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 31. marts kl. 10.00 
Påskedag 
Mark. 16,1-8 
Hanne Davidsen 
 

April 
 
MANDAG d. 1. april kl. 10.00 
2. påskedag 
Luk. 24,13-35 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 7. april kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 14. april kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 17. april kl. 17.00 
Børne Bamse gudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 21. april kl. 10.00 
Konfirmation 7.a 
Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 26. april kl. 9.00 
Konfirmation 7.b 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 26. april kl. 11.00 
Konfirmation 7.c 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 28. april kl. 10.00 
Konfirmation 7.d 
Mette Maria Kristensen 
 

Kildevang 
Onsdag d. 6. marts 

gudstjeneste kl. 14.30  
 

Vi begynder med en kop kaffe 
 kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30 

er gudstjeneste med altergang.  

Kirketiderne Fortsat fra foregående side 
 
Påsketro er, at man trods lidelse og 
nød sætter sin lid til, at Gud kan ska-
be liv og nye begyndelser. 
Påsketro er at forstå, at livet er en 
gave fra Gud og grundlæggende godt. 
Påsketro er at håbe på, at vi nu og i al 
evighed er i Guds hånd. 
Påsketro er en protest, en opstand, 
imod alle livshæmmende kræfter. 
Påsketro er hævdelsen af, at livet altid 
har forrang fremfor døden, altså at 
døden kun kan herske ved at nedbry-
de det gode liv. 
Påsketro er at have tillid til, at Gud 
har sat en stopper for denne nedbry-
delse. 
Påsketro er troen på, at Jesus Kristus 
er frelseren, der gav sit liv for vores 
skyld. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Familiegudstjeneste og  
minikonfirmandafslutning 

 
Søndag den 3. marts kl. 10.00 holder 
vi familiegudstjeneste. 
 
Unge og gamle, store og små, tykke 
og tynde - alle er velkommen til at 
deltage i gudstjenesten. 
 
Minikonfirmanderne og deres famili-
er er indbudt til gudstjenesten og mi-
nikonfirmanderne har lavet flotte for-
årsblomster, som vil pynte kirken 
under gudstjenesten. 
 
Efter gudstjenesten vil der være en 
kop kaffe/the eller juice og lidt til den 
søde tand i våbenhuset. Når den vær-
ste kaffetørst er slukket, bydes mini-
konfirmanderne og deres familier 
atter ind i kirken, hvor der vil være 
overrækkelse af diplomer og en gave 
til alle minikonfirmander. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 
og Sognemedhjælper Mette Bugge  

 

Gregoriansk aftensang 
Mandag den  4. marts 
Mandag den 18. marts 

 
kl. 17.15 Introduktion og indøvning 

kl.17.55 aftensang 
 
Eva Wildt Nielsen 
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Mårslet 
Hyggeklub 

 

Humor som sjælesorg 
Torsdag d. 14. marts 

kl. 14.00 
 
Anders Bonde, sognepræst, bonde og 
provst: Når livet ler, er det sjældent 
kun for sjov. Det lune glimt i øjet og 
den humørfyldte historie virker ofte 
opmuntrende på et tynget sind. 
 
Humor, kalder vi det, og ordentlig 
humor stikker dybere end til hvor 
latteren har lagt sig. Det er foredrags-
holderens påstand, at humor for alvor 
også er sjælesorg.  
 
Emnet belyses med udblik til hverda-
gens humor og med afsæt i livets sto-
re spørgsmål. Foredraget holdes i 
causeriets form, hvor netop humoren 
tjener eftertanken. 
 
Der serveres kaffe/te med hjemmebag 
pris 40 kr. 

Mandagscaféen  
 

mandag den 11. marts 
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. 

”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 

 
Tag godt imod vore indsamlere søn-
dag d.10. marts 2013, når de kom-
mer forbi din dør og beder om et 
bidrag, som ubeskåret går til Folke-
kirkens Nødhjælps bestræbelser for 
at begrænse den omfattende sultka-
tastrofe i verden. 
 
På vegne af Mårslet kirke og menig-
hedsråd: 
 
Knud Lunderskov 
tlf. 8629 0629 / 4011 0175 
 
PS. Hjælp til indsamlingen modta-
ges gerne. 

 
 

Mårslet 
Hyggeklub 

 
Turen går til Als  
torsdag 2. maj 

Vi starter kl. 06.30. Ophold på halv-
øen Helnæs, med færge fra Bøjden til 
Fynshav, frokost, derefter rundvis-
ning i Augustenborg Slotskirke og 
parken. Ophold på Dybbøl Banke, 
middag på Krybily Kro, hjemkomst 
ca. 21.30. Pris pr. person 700,00 kr. 
ex.cl. drikkevarer. Mere udførligt pro-
gram i april nummeret. 

Påskespil med  
minikonfirmanderne 

 

Nu er det snart påske og dermed tid for 
årets påskespil. Forårets minikonfir-
mander fra 3.b, 3.c er skuespillere og 
kirkens Korskole bidrager med det 
musikalske under ledelse af organist 
Pia Labohn. 

Påskespillet er et tilbud til skolens 
mindste klasser, som kan se forestillin-
gen den 20. marts sammen med deres 
lærer på følgende tidspunkter: 
 
0., 1.  klasser kl. 10.00-10.30 
2., 3. og 4. klasser kl. 11.00-11.30 
 
Desuden er der en åben forestilling, 
hvor også venner og familie er invite-
ret torsdag den 21. marts kl. 15.00. 
 

 
Fotos: Jørgen Lauritsen 

Sognemedhjælper Mette Bugge 
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Møde om konfirmation for  
forældre og konfirmander  

Tak til Inga Michels 
 
Inga Michels, der har virket ved 
Mårslet Kirke siden december 1991, 
har besluttet at gå på efterløn efter 
lang og tro tjeneste. Inga blev ansat 
som ringer og graver, som det hed 
dengang; i praksis var det som graver 
og kirketjener.  
 
Efterhånden som byen blev større, 
voksede også jobbet som graver. In-
ga har fulgt med tiden og efteruddan-
net sig, så hun fuldt ud har kunnet 
honorere de krav, stillingen efterhån-
den indebar. 
 
Inga har udvist stort engagement og 
selvstændighed og har haft en dyb 
interesse for sit arbejde, som blev 
udført med stor kvalitetsbevidsthed 
og sans for det smukke. Det har man 
blandt andet kunnet se hver vinter, 
når grandækningen blev til små uni-
ka kunstværker; men det mærkedes 
måske især i hverdagen af de mange, 
der har deres kære på kirkegården. 
Det har været et karakteristisk træk, 
at Inga altid har set tingene fra bru-
gernes side; Inga var respekteret og 
altid imødekommende og taktfuld. 
 
I årene ved Mårslet Kirke har Inga 
måttet leve med mange forskellige 
chefer. Det er helt specielle og om-
skiftelige vilkår, hvor Inga har fundet 
sin egen vej med de forskellige men-
nesker i såvel i kirke- og kirkegårds-
udvalg som i menighedsråd med 
skiftende formænd. 
 
Vi vil gerne bringe Inga en hjertelig 
tak for samarbejdet og ønske al mu-
lig held og lykke i fremtiden. 
 
Inga stopper den 31. marts 2013, og 
der søges en afløser for hende. Nær-
mere herom på kirkens hjemmeside. 
 

 
 

På Mårslet menighedsråds vegne 
Keld Schmidt-Møller (formand) 

Litteraturkredsen 8320  
indbyder til foredrag 

Onsdag den 6. marts kl. 19.30 er der 
foredrag ved sognepræst og phd. San-
ne B. Thøisen i Mårslet Sognehus. 
Anledningen er, at Sanne B. Thøisen 
sammen med Hanne Davidsen har 
oversat Gerd Theissens bog: Det gen-
fundne Paradis. Meditative tekster om 
tro og fornuft. Forlaget Alfa, 2012. 
Bogen kan denne aften købes til en 
særpris på 200 kr. (i boghandlen ko-
ster den 228 kr.) 

Foredragets titel er: Tro, fornuft og 
fiktion. 

Sanne Thøisen skriver om foredragets 
indhold: 

Gerd Theissens små meditative tekster 
med stort indhold af fornuftigt tanke-
gods er samtidig også billedrige og 
ofte poetiske. Her er tale om religiøse, 
nærmere bestemt kristne tekster, som 
forbinder tro og erfaring og henven-
der sig til både forstand og følelse. 
Med udgangspunkt også i andre dele 
af Gerd Theissens forfatterskab vil 
foredraget belyse nogle sammenhæn-
ge mellem viden, tro og digtning. 

Der er gratis adgang, og litteraturkred-
sen står for arrangementet i samarbej-
de med Mårslet menighedsråd. 

Vi indbyder til en aften om de tilstun-
dende konfirmationer. Møderne er for 
både forældre og konfirmander, og de 
afholdes i kirken begge dage kl. 19.00 
– ca. 20.30. 
Mødet for 7.b og 7.d holdes tirsdag 
den 13. marts (Mette Maria Kristen-
sen) 
Mødet for 7.a og 7.c holdes onsdag 
den 14. marts (Hanne Davidsen) 
Vi vil orientere om konfirmandunder-
visningen og gennemgå konfirmati-

onsgudstjenestens forløb. Udover info 
om forskellige praktiske forhold i for-
bindelse med konfirmationen vil vi 
fortælle lidt om, HVORFOR vi egent-
lig holder konfirmation. Der vil også 
blive serveret lidt godt til ganen. Vi 
ser frem til nogle hyggelige aftner! 

 
 

Hanne Davidsen og 
 Mette Maria Kristensen 
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Studiedag 
 

TEMA:  
Om kødets opstandelse  
-med streg under kødets 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sognepræst, emeritus 

Johannes Værge 
 

9. marts kl. 9.30-12.00  
Tranbjerg sognegård 

 
Mange synes, at den kristne opstan-
delsestro er besværlig at forholde 
sig til  - så virker det nemmere at 
tro på reinkarnation eller på, at der 
ingenting er efter døden. 
 
Kan en del af forklaringen være, at 
trosbekendelsens ord om kødets 
opstandelse er vanskelig at forholde 
sig til. Der kan vel dårligt være jor-
disk kød i Himlen? 
 
Johannes Værge var i mange år 
præst ved Københavns Domkirke 
og er forfatter bl.a. til ”Efter døden. 
En bog om det evige liv” (4. opl. 
2012). 
 
”Kødets opstandelse” er for ham 
udtryk for, at der i opstandelsen er 
tale om en nyskabelse, hvor vore 
erfaringer fra det legemlige liv er 
det ”materiale”, Gud bruger til ny-
skabelsen. Den forståelse og andre 
af de tolkning, er der har gjort sig 
gældende gennem tiden, vil blive 
uddybet i foredraget. 
 
Pris 25,- . 
Prisen inkluderer formiddagskaffe.  
 

Arrangør: Menighedsrådene i  
Tranbjerg, Tiset, Mårslet og Astrup  

Kirkekaffe og  
fernisering i Sognehuset 

 
Søndag den 10. marts efter gudtjenesten 

Udstiller: Per Kondrup 
Søndag d. 10. marts umiddelbart efter 
gudstjenesten, dvs. ca. kl. 11.30, er 
der fernisering af en ny udstilling 
med Per Kondrups malerier . 
 
Her vil der i dagens anledning blive 
budt på kaffe/te og en portion varm 
suppe.  
 
Ferniseringen finder sted i de sam-
me  lokaler og på samme tid, som 
hvor den årlige landsindsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp bliver 
skudt i gang. 
 
Det betyder at både indsamler og be-
søgende til maleriudstillingen får en 
ekstra oplevelse at tage med sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidt om kunstneren 
Mit navn er Per Kondrup. For 14 år 
siden fik jeg en blodprop i hjerne-
stammen, som blandt andet medførte, 
mere eller mindre irriterende skavan-
ker, blandt andet at jeg har svært ved 
at udtrykke mig verbalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med maleriet har jeg fundet et anden 
måde at udtrykke mig på. Min glæde 
over, at arbejde kreativt skabende 
med farver, har gjort det muligt for 
mig gennem det visuelle, at kunne 
bidrage til fællesskabet, i større socia-
le samvær.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg maler meget himmel, hav og jord, 
der hvor de mødes. Det er især lyset 
på himmelen, og hvordan lyset gen-
spejles på jorden og i vandet, der fa-
scinerer mig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er ikke to himle, der er ens, og 
jeg prøver at fange stemningen i lyset. 
Inspirationen til mine motiver henter 
jeg fra de synsindtryk, jeg modtager 
fra den natur, der omgiver mig. 
 

 
Arrangør: Mårslet menighedsråd  

Kunstneren Per Kondrup 
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Lørdag den 2. februar drog Mårslet-
spirerne på deres allerførste korstæv-
ne i deres forhåbentlig lange korkarri-
ere. Lystrup kirke lagde hus til de ca. 
50 børn fra 6 spirekor i Århus Stifts-
kreds, og det blev i sandhed en ufor-
glemmelig dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organist og korleder ved Hornslet 
kirke, Thomas Lennert, var en særde- 
les veloplagt instruktør, der styrede de 
sprælske tropper med sikker hånd.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas havde selv skrevet alle 9 san-
ge, som bl.a. handlede om at synge i 
spirekor, påske og pinse.  
 
I løbet af et par timer havde børnene 
lært alle sangene, og som det sidste på 
kordagen opførte børnene dagens re-
sultater for forældre, søskende og an-
dre pårørende ved den afsluttende 
koncert. En stor tak til Doris 
Schramm, Cathrine Klit og Nanna 
Tjørnfelt Thers-Jørgensen for kørsel 
og for hjælp ved stævnet. Også en 
stor tak til resten af forældregruppen 
fordi I mødte op til koncerten ☺  

 
Pia Labohn 

 

Hele spiregruppen ved afslutningskoncerten. Benjamin længst ude til venstre, Isa-
bella til højre i blåstribet trøje. Foto: Pia Labohn 

Spirekorstævne i Lystrup kirke 

Fra venstre: Frederikke, Ida, Caroline, Dagmar,  
Josephine og Camilla. 

Foto: Pia Labohn 

Fra venstre: Rebecca, Juliane og 
Josephine. Foto: Lars Nabe-Nielsen   
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Mårslet Indremission  
Marts: 

 
Besøg af  

Lasse Holmgaard Iversen 
 

Landsleder i  
Bibellæser-ringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 13. marts får vi besøg af 
Landsleder i Bibellæser-ringen, Lasse 
Holmgaard Iversen. 
 
Lasse skriver om aftenens emne, der 
tager udgangspunkt i Romerbrevet. 
”Vi er i problemer!” 
 
Sådan lyder hovedbudskabet i de før-
ste kapitler af Romerbrevet. Men løs-
ningen på problemerne skriver Paulus 
heldigvis også noget om.  
 
Vi vil lytte os ind til Paulus' budskab 
i de første kapitler af det skrift i Bibe-
len, som taler allerklarest om det 
grundlæggende i den kristne tro. 
 
Efter talen er der kaffe og Lasse 
Holmgaard Iversen, vil fortælle om 
Bibellæser-ringens arbejde, der øn-
sker at give inspiration til åndelig 
fordybelse og tilbyde gode redskaber 
til bibellæsning. 
 
 
 
Alle er hjertelig velkommen i  
Sognehuset kl. 19.30. 
 

Forårs -og påskedigt af 
Johannes Johansen 

 

Erantis, du har dig  
møjsommeligt stridt 
igennem al frost og al isnende hvidt, 
sagtmodig, forvorpen 
du sønderbrød skorpen, 
du særeste blanding 
 af tvivl og af trods, 
du ser gennemtrængende  
solglad på os. 
 
En dråbe, en duft af din solgule saft, 
mon den kan os fylde med 
 mod og med kraft? 
I vinterens vanvid, 
i frostvindens tandbid, 
i verden, besat af dæmoner i flok, 
du vidner sagtmodig, at nåden er nok. 
 
Du står der til morgen med 
skælven i krop. 
I nat har et ulvebid såret din top. 
I håbløse tider, 
Erantis, du gider 
at kæmpe i mørket  
med flanken helt åben 
og sejre til morgen med 
tro uden våben. 
 
Hver dag og hver nat du får skub, 
du får stød. 
Din skæbne i verden er isnende død. 
Dog ved du om livet, 
af Herren selv givet, 
dit vidnesbyrd kender en 
verden til trods: 
Erantis, med Kristus,  
kom lys gennem os! 
 
Digtet findes på et smukt kort med 
foto af en erantis på forsiden. 
 
Kortet sælges til fordel for Kirkens 
Korshær og kan bestilles på  
Tlf.: 33 12 16 00. 

Oversigt indsamlede  
midler i 2012   
Mårslet Kirke   
    
Det Danske Bibelselskab 150 
Folkekirkens Nødhjælp 2050,5 
KFUM/KFUK 430 
DSUK 145 
Kirkens Korshær 347,5 
Børnesagens Fællesråd 926 
I alt 4049 

Statistik for  
Mårslet Sogn 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hertil kommer indsamlinger ved 
familiehøstgudstjenesten og den 
årlige landsindsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp. 

Kirkestatistik 2012 Antal 
2012 

Fødte 70 

Døbte 69 
(heraf 19 

dåb af 
tidl. 

navngiv-
ne) 

Navngivne 17 

Døde 32 

Jordfæstelser 9 

Bisættelser 18 

Vielser 9 

Kirkelig velsignelse af 
ægteskab 

2 

Konfirmerede 78 

Minikonfirmander 
Forår 2012 (2 hold) 
Efterår 2012 (1 hold) 

  
 35 
17 

Udtrædelser af  
folkekirken 

24 

Optagelser/
genoptagelser i folke-
kirken 

5 

Navneændringer 
Navneændringer på 
bryllupsdagen 

20 
22 
42 
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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. 12.00 - 12.30 
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 
ksm@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 marts 
redigeres af 
 

Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

  Hanne Davidsen  
Præstegården 
Obstrupvej 4 
 
Tlf. 8629 0234 
hd@maarslet-kirke.dk 
 
Træffes bedst tirsdag, onsdag 
og fredag  kl. 12.00 - 13.00 samt  
torsdag  kl. 16.00 - 17.00 
Mandag er fridag. 
 

Mette Maria Kristensen  
Balagervej 13 
8260 Viby J. 
 
Tlf. 2446 4882 
mmk@maarslet-kirke.dk 
 
Træffes bedst onsdag, torsdag 
kl. 10.00 - 11.00   
Fredag er fridag 

Sognepræsterne 

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde   
 

Onsdag d. 20. marts 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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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 

Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 shoulberg@mail.dk  

 
 

HOVEDGENERALFORSAMLING 
 

ONSDAG D. 20 MARTS KL 19.30 
I HALHUSET 

 
Dagsorden iflg vedtægterne. 
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9.30-17.30 
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Gymnastik 

VINTER SÆSONEN SYNGER PÅ SIDSTE VERS 
OG 

FORÅRSOPVISNINGERNE  STÅR FOR DØREN 

LØRDAG DEN 6. APRIL  
KL 14-17 

 
afholder TMG gymnastik lokalopvis-
ning i Mårslet hallen. 
 
Glæd dig til at se alle vores dygtige 
hold i aktion. Dørene åbnes kl 13:30. 
Traditionen tro har vi også inviteret et 
stort hold, der kan fylde hele gulvet 
med ivrige gymnaster.  
 
Afslutningen på én sæson giver plads 
til en ny. Lige nu lægges der planer 
for zumbatomic for børn og unge, 
zumba for voksne og aerobics & ef-
fekt for alle over 15 år i forårssæso-
nen fra april til juni Du kan følge 

med på www.tmggymnastik.com fra 
sidst i marts. 
Til sommer åbner Esbjerg byportene 
op for flere tusinde sportsglade men-
nesker. Landsstævnet dækker alle 
sportsgrene under DGI, og deltagelse 
kan varmt anbefales – enten som til-

skuer eller med aktiv deltagelse. Er 
du interesseret i aktiv deltagelse, kan 
du finde mulighederne i Århus Syd 
ved at søge på www.2013.dk.  
 
Rigtig god fornøjelse til sommerens 
bedste oplevelse 
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Mårslet  

Bridgeklub 
  
 

Spilleaften er torsdag  
Nye medlemmer er velkommen  

Hør nærmere hos Jørgen på 
 Tlf. 2979 0264 eller 

jorgen.brandt@hotmail.com 

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  
MARTS 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. marts kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
Torsdag d. 7. marts kl. 11.30: 
”Tag selv bord”  
Pris 50 kr.  
 
Søndag d. 10. marts kl. 14.00: 
Banko 
 
Mandag d. 11. marts kl.14.00: 
Syng med Josser Herold 
 
Fredag d. 15. marts kl. 14.00: 
Krolf og spille eftermiddag 
 
Fredag d. 22. marts kl. 14.00: 
Pikilitrioen underholder  
 

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl. 
15.00 -17.00 Henvendelse om Genbrugsen til: 
Karen Kristensen 86 29 04 47 
Villy Pedersen 40 31 24 45 
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 
 
OBS! Kommende Lokalcenterdag ppå Kildevang tors-
dag den 4. april kkl. 11.30-15.00. Mere herom i det 
nnæste nummer af bladet.  
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 
 
 

finder i år sted 
SØNDAG den 7. april 

 
 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sid-
ste år kr. 42.802,60  eller  om muligt overgå dette beløb.   
 
Vort  mødested bliver som sidste år  cafeen på lokalcentret Kildevang. 
 
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og op- 
lysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 7. april 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: ane-
mie@profibermail.dk.   
Jeg bor Agervej 7. 
 
                                                                                                                                    Ane-Mie Nielsen 



 MÅRSLET-bladet  MARTS 2013 30 

 

 

* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

Mårslet stilaug  

Referat fra ”stiftende generalforsam-
ling” af Mårslet Stilaug. Den 5.2.2013 
i Halhuset.Til mødet var der 7 frem-
mødte. Yderligere 7 havde på forhånd 
tilmeldt sig.  Så der er ved opstart 14 
medlemmer.   Ud fra tidligere erfarin-
ger fra de arbejdsdage vi tidligere har 
haft, er det vores formodning at der 
på sigt vil blive en hel del flere med-
lemmer. Man behøver ej heller at væ-
re medlem for at deltage i de kom-
mende aktiviteter. Stilauget skal være 
en underafdeling under Mårslet Fæl-
lesråd.Der blev etableret en styre-
gruppe bestående af Emma Søe, Jør-
gen Brandt Andersen, Poul H. Poul-
sen og Jacob Lind. Økonomisk så 
skal der ikke betales kontingent og 
stilauget skal ikke have nogen udgif-
ter eller indtægter. Vi forventer at 
kommende udgifter kan blive dækket 
af Kommunen og Fællesrådet. Stilau-
get yder så til gengæld en arbejdsind-
sats. Umiddelbart så er der så mange 
stier som trænger til forbedringer og 
vedligeholdelse, at der er arbejde til 
mange arbejdsdage, men for at det 
ikke skal blive for surt, mener vi ikke 
at vi skal afholde mere end 2 – 3 ar-

bejdsdage pr. år. Her i vinterperioden 
hvor der er frost i jorden og mange 
området er vandlidende, er det umid-
delbart svært at få et overblik over 
hvilke og hvor mange stier der træn-
ger til opgradering. Vi besluttede der-
for at vi vil holde et møde igen om-
kring den 1.4., for at skabe et overblik 
over stierne og prioritere hvilken ræk-
kefølge vi vil opgradere dem.  Til 
denne tid er det også sandsynligt at vi 
har fået en værktøjskasse fra Kommu-
nen med buskrydder, beskærersakse, 
handsker m.v. Det er tanken at alle 
vore medlemmer bliver orienteret på 
mail når der sker noget. Ligesom vi 
også samtidig vil annoncere det på  
Mårsletwebben. På mødet blev mange 
områder omtalt, hvor de væsentligste 
punkter var: 
Meget stort ønske om at få etableret 
en sti fra Mårslet til Trinbrættet ved 
Vilhelmsborg. (Jacob  vil forsøge at 
få en dialog med de lodsejere som har 
jord på denne strækning. Hvor efter vi 
kan tage stilling til hvordan vi kom-
mer videre med denne sag) Stier og 
beplantning i Byparken trænger til at 
få grus på og beskæring af buske, 

men dette område mener vi er noget 
Kommunen plejer at tage sig af, så 
derfor kontakter Jacob Kommunen 
om dette. (Kommunen har allerede 
meldt positivt tilbage at de vil gøre 
noget ved dette. Bland andet beskæ-
ring her i februar og forbedre stierne i 
april.) Området hvor Jernbanen skæ-
rer Giber Å har Århus Kommunale 
Værker været i gang med en større 
opgravning hvilket har medført at 
stien fra Broen til trampestien fra 
Langballevænget nu faktisk er ubru-
gelig. Jacob har anmodet de Kommu-
nale værker om at bringe dette i or-
den! Men har endnu ikke fået svar. 
Stikortet i Mårsletbladet bliver genop-
trykt men som satellitkort. I den an-
ledning aflægger Jacob et besøg hos 
Kommunen (Hanne Øster) og vil her 
samtidig orientere om Stilauget og 
høre hvordan vi kan få grus til vore 
stier. Du er meget velkommen til at 
skaffe endnu flere medlemmer. Det 
koster ikke noget, hverken fra Dem 
eller os. Nye medlemmer kan melde 
sit til på; jacoblind@profibermail.dk 
 

Jacob Lind 
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Nyt cykelfirma i Mårslet 

En ny cykelforretning er startet på 
adressen Hørretløkken 50 i Mårslet. 
Thomas Dybdahl er manden bag det 
nye cykelfirma, og han har selv man-
ge tusinde kilometer i benene fra ture-
ne i Mårslet Cykel Motion (MCM). 
Firmaet hedder Cyclingfreak.dk, og 
udover reparation, salg af cykler, re-
servedele og udstyr til cykler, så tilby-
der Thomas Dybdahl også events på 
mountainbikes. Cyclingfreak.dk gør 
det muligt for grupper helt op til 45 
personer at komme ud og trampe i 
pedalerne samtidig. Firmaet stiller 
både cykler, udstyr, hjelme og in-
struktører til rådighed for kunderne på 
udvalgte ruter. 
 
”Jeg er selv inkarneret mountainbiker 
og har gennem længere tid tænkt, at 
denne sport er oplagt som outdoor 
aktivitet for fx firmaer, polterabends, 

sportsafslutninger eller blot for folk, 
der vil kickstarte en fest med et sjovt 
og aktivt indslag. Derfor tilbyder jeg 
nu cykeludlejning og tager gerne med 
som instruktør, da det både er sjovt 
for dem, der aldrig har kørt før men 
også for øvede,” fortæller Thomas 
Dybdahl, om baggrunden for at starte 
firmaet. 
 
Cyclingfreak.dk er foruden outdoor 
aktiviteterne også en fysisk butik og 
cykelværksted, hvor Thomas Dybdahl 
sælger alt inden for cykler. Samtidig 
er der tilknyttet en massiv webshop 
med over 5.000 artikler, som cykler, 
tilbehør, tøj og reservedele, alt sam-
men med det til fælles, at det er kræs 
for cykelentusiaster. 
 
”Jeg har indrettet værksted og udstil-
ling her på adressen, så alle er vel-

kommen til at kigge ind for at få repa-
reret cyklen eller købe en ny. Vi har 
cykler til alle aldre og behov, men 
fælles for vores udbud er, at det er 
kvalitet, og så har vi holdt priserne 
nede, så alle kan være med. Der er en 
klar linje gennem mit sortiment. Jeg 
har holdt fokus på kvalitetsprodukter, 
som jeg ved holder 100 %. Samtidig 
har jeg fundet en masse nicheproduk-
ter, som ikke kan købes alle mulige 
andre steder, så mountainbikeren der 
tror, han har alt, kan helt sikkert finde 
gear hos mig, som han ikke kan leve 
uden,” påstår Thomas Dybdahl.  
 
I de første måneder har Thomas Dyb-
dahl haft masser af mennesker ude på 
cyklerne både private, firmature og 
militærfolk. ”Vi har lige været ude 
med to grupper, begge var inviteret til 
familiefest, og for at lave det lidt an-
derledes, startede de festen på moun-
tainbike,” siger Thomas Dybdahl. 

De fleste ture starter ved Marselis-
borgskoven, men folk kan selv vælge, 
hvor starten skal gå fx fra Mårslet. 
Man kan se mere på  
 

www.cykel-udlejning.dk. 
 Og 

 www.cyclingfreak.dk. 

FAKTA: 
Cykeludlejning.dk er en del af www.cyclingfreak.dk. Vi har specialiseret os i mountainbiketure og ikke mindst udlej-
ning af mountainbikes. Vi forsøger altid at have ledige cykler klar, således at vi kan dække alles behov. Vores cykelud-
lejning har til huse i Mårslet, 10 km syd fra Århus C. Alle cykler kan afhentes på vores adresse. Vi leverer også og af-
henter gratis i Aarhus. Vi har også kunder i resten af Danmark, hvor vi naturligvis også leverer og afhenter efter tilbud. 
Vores mountainbikes (MTB) i cykeludlejningen er altid topklargjorte og klar til tur. Ligeledes er vores MTB til cykel-
udlejning fuldt forsikret. Vi tilbyder både kort og langtidsudlejning fra en dag til flere måneder. Vi lejer vores moun-
tainbike ud til både private, kommunale og virksomheder.  
 
www.cykel-udlejning.dk 
www.cyclingfreak.dk 
 
Yderligere oplysninger kontakt: 
Thomas Dybdahl, Cyclingfreak.dk, Telefon: 20 22 65 25. Mail: info@cyclingfeak.dk  
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Røde jordbær og store æbler  

Der mangler bier til bestøvning, og da 
bier ikke flyver ret langt, er det vig-
tigt der bor bier i nærheden, hvis du 
vil have søde jordbær og høste store 
æbler. 
Moesgård Biselskab tilbyder et be-
gynderkursus om biavl i baghaven! 
Du kan evt. dele bistade, honning og 
arbejde med dem, du deler hæk med. 

Paradis på jord må for en honningbi 
være et sted som Mårslet med hund-
redevis af giftfrie haver, fyldt til bri-
stepunktet med alverdens blomstren-
de vækster. Honning af nektar fra ha-
veplanter er meget aromatisk og ha-

vernes tilbud om, at der til stadighed 
er vækster i blomst, sikrer indbæring 
af store mængder nektar, som i biku-
ben bliver til gylden honning. Frugt-
træer og –buske vil bugne af frugter 
efter god bestøvning, og få bifamilier 
bliver til flere, hvilket alt sammen 
modvirker den globale bidød. 
Men kan man overhovedet holde bier 
i en villahave? Og bliver naboerne 
ikke sure, når nu deres børns safte-
vand bliver hjemsøgt af hidsige bier? 
Og stikker de ikke som bare …..? 
Ja og nej og nej er svarene. Og kunne 
du tænke dig at få svar på mange flere 
spørgsmål og indsigt i biernes kom-

plekse liv, er der mulighed for det, 
når Moesgaard Biselskab tilbyder et 
begynderkursus i biavl på fire aftener 
den 18. og 25. marts samt 8. og 15. 
april på Beder Gartnerskole. Man bli-
ver ikke fuldbefaren biavler på 4 afte-
ner, men man bliver en del af et net-
værk, som bl.a. tilbyder en mentor-
ordning for begyndere og et velfunge-
rende foreningsliv baseret på stor 
gensidig hjælpsomhed og vidensde-
ling. Ring til 26296775 eller kig ind 
på www.moesbi.dk, hvor du på forsi-
den kan se begynderkursets indhold. 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00  
17.00 - 22.00 

Urbanister på mission i storbyen 

Den tid hvor det var dolkemærket, 
bålmærket og 5-kilometermærket, 
spejderpigerne skulle gøre sig fortjent 
til, er de store piger for længst forbi. 
Nu er de nået til ’Udfordrings-
mærkerne’, som byder på lokkende 
titler som ’Bølgebetvingere’,  
’Højdefantaster’ og ’Grænsebrydere’.  
 
De ældste af de grønne pigespejdere i 
Mårslet, havde i januar sat sig for at 
erhverve titlen som Urbanist. Det be-
tød, at de skulle klare den afsluttende 
udfordring, nemlig en tur til den nær-
meste storby, hvor de skulle løse eller 
besvare otte vidt forskellige opgaver.  
Formålet var, at pigerne skulle åbne 
øjnene for, undersøge og udfordre den 
kultur, der er i en storby –på mange 
forskellige måder.  
 

Så afsted på toget gik det, for at stå 
ansigt til ansigt med storbyen Aarhus. 
 
Folk er vant til duller 
”Det sjoveste var, at vi skulle prøve at 
være nogle forskellige typer. Og I de 
udklædninger skulle vi se, hvordan 
folk reagerede på os. -Om det var an-
derledes, end når vi bare er os selv,” 
fortæller Julie, som selv var klædt i 
farvestrålende hippie-gevandter. 
 
De andre pigerne var blandt andet 
klædt ud som goth, ’dulle’ og muslim 
med slør. 
 
”Folk kiggede ikke så meget på 
’dullen’, som havde masser af sminke 
på, høje sko og ikke så meget tøj på. 
Dem er de åbenbart vant til –og det 
samme med muslimerne, dem blev 

der heller ikke kigget efter,” siger 
Emmely. 
 
Hippiepigerne og deres flagrende 
skørter fik derimod en del aarhusiane-
re til at vende hovedet på Strøget. 
 
En del af opgaven var at henvende sig 
til nogen, og se hvordan de reagerede. 
Det kunne for eksempel være at gå 
ind i en forretning. 
Et par af pigerne, som var ’goth’ for 
en dag -med store hættetrøjer trukket 
over meget mørke malede øjne -gik 
ind i en Lily kjolebutik for at kigge på 
konfirmationskjoler . 
 
”Nogle af kunderne kiggede underligt 
på dem, men ekspedienterne havde 
været rigtig søde og behandlet dem 
lige som alle de andre i butikken,” 
fortæller Julie. 
 
Massegrin på kommando 
I løbet af dagen lavede de 15 piger 
også en ’Flashmob’, hvor de satte sig 
ind i venteområdet på banegården og 
pludselig på én gang brød ud i latter. 
 
”Først var det lidt svært, men det blev 
ret hurtigt til et rigtigt grin. Alle kig-
gede på os –det var rimeligt grænse-
overskridende –men også virkelig 
sjovt,” husker Julie. 
 
I det hele taget sørgede pigerne for, at 
det blev en sjov –og helt anderledes -
dag i byen. 
 
”Det var en oplevelse at skulle prøve 
nogen anderledes ting, end man sådan 
lige plejer på en tur i byen. Vi fik vir-
kelig skubbet til nogle grænser,” slut-
ter Rikke. –En af Mårslets nykårede 
Urbanister. 
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

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

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.dk 

6,00 x   2,5 cm kr. 1.350 
6,00 x   5,5 cm kr. 2.000 
6,00 x   8,5 cm kr. 2.450 
6,00 x  11,5 cm kr. 3.000 
6,00 x 14,5 cm kr. 3.500 
9,25 x   2,5 cm kr. 1.800 

9,25 x   5,5 cm kr. 2.450 
12,5 x   2,5 cm kr. 2.000 
12,5 x   5,5 cm kr. 3.100 
12,5 x   8,5 cm kr. 4.000 
12,5 x  11,5 cm  kr. 4.750 
12,5 x 14,5 cm kr. 5.300 

19,00 x   2,5 cm kr. 2.400 
19,00 x   5,5 cm kr. 4.000 
19,00 x   8,5 cm kr. 4.900 
19,00 x  11,5 cm kr. 5.825 
19,00 x 14,5 cm kr. 7.200 
19,00 x 27,0 cm kr.12.850 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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Hvad er der sket på 40 år? 
 

Vilhelmsborg fra 1973-2013 
 
Efter generalforsamlingen d. 19. marts 
har vi inviteret arkitekt m.a.a. Ib Møl-
ler, der om nogen har haft Vilhelms-
borg inde på livet, til at fortælle om 
udviklingen fra 1973 og frem til i dag. 
  

• Aarhus Kommune købte Vilhelms-
borg i 1973  

• Ideoplæg 1975 
• Restaureringen 1975-79 
• Arkitektkonkurrencen 1978 
• Oplæg fra hestekredse 1984 
• Ideer efterlyses 1984 
• Projekteringen 1987-88 
• Realiseringen 1988-90 
• Indvielsen 1991 
• Hippologisk Selskab Vilhelmsborg 
• Herskabshestestalden indvies 1997  
• Hovedbygningen sættes i stand 1999 
• Fremtiden?  

 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening afholder ordinær 

Generalforsamling  

tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19:30 
i Sognehuset, Obstrupvej 4 A. 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved formanden 
    Anne Marie Dalsgaard. 
3. Fremlæggelse af regnskab til  
    godkendelse 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg 
   a. Valg af bestyrelse jvf. §4.  
       På valg er: 
       Anne Marie Dalsgaard 
       Anders Errboe 
       Carl Gerhard Crone 
       Jørgen Lauritsen 
   b. Valg af to bestyrelses- 
       suppleanter. 
   c. Valg af to revisorer. 
   d. Valg af én revisorsuppleant. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Eventuelt. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest tirsdag den 12.03.  kl. 18:00. 

Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til 
17:30 undt. juli og december. Ind-
gang 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 arkivmateriale 
eller andet. 
 

I marts er Egnsarkivet åbent onsdag 
den 13. og onsdag den 27. fra  kl. 
16:00 til 17:30. 
 

http://maarsletegnsarkiv.dk/  
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En vandretur omkring Tulshøj og Jelshøj  
I sidste nummer af Mårsletbladet var 
der indlagt et stikort over Mårslet og 
omegn, med det formål at gøre bor-
gerne opmærksom på de muligheder 
der findes for vandreture i og om-
kring Mårslet. Øverst på dette kort 
(midt mellem Bjøstrup og Hørret) er 
indtegnet ture til Tulshøj og Jelshøj, 
hvilket kan anbefales. Hvis man ikke 
går hele turen fra Mårslet kan man 
parkere på parkeringspladsen på Jels-
højvej, ved opkørselen til Jelshøjvej 
nr. 100 m.fl. Stien i det ret kuperede 
terræn er meget fredfyldt og skøn, er 
afmærket og let at finde rundt på. 
Man får en fantastisk udigt over Hele 
Århus og Omegn samt udsigt til 
Mols, Samsø og Tunø. Når man går 
op ad vejen kommer man til et meget 
fredeligt kvarter med flere ejendom-

me og fra Tulshøj kan man nyde den 
pragtfulde udsigt, bl.a. ned over Mår-
slet. Man er faktisk altid sikker på at 
se en hel del vildt og fugle i området. 
Musvågen er man næsten altid sikker 
på at se, ja og en hel del andre rov-
fugle som benytter sig af de opadgå-
ende vinde  langs bakkerne mod vest,  
ligesom man også altid kan se rådyr i 
området. Der er et rigtig godt dyre og 
fugleliv i området, så man vil altid på 
sin tur i området opleve en eller an-
den form for dyreliv, som  gør at ens 
sindstilstand lige positivt løftes nogle 
grader. Men af hensyn til vildtet så 
hold din hund i snor. Videre ad stien 
fra Tulshøj langs bakkekammens 
vestlige side fører stien videre til he-
stefoldene og ud på Jelshøjvej. Fra 
Jelshøj som er Århusegnens højeste 

punkt (128 m.o.h.) er der en pragtfuld 
usigt i alle retninger. Man kan faktisk 
sige at vi her ser ned på Århus. Både 
Tulshøj og Jelshøj er høje fra bronze-
alderen. Har man mod på en lidt læn-
gere vandring kan man fra Jelshøj 
Hesteklink, Jelshøjvej 49, på den øst-
lige side af Jelshøjvej følge stien som 
senere går ned gennem en slugt til 
Hørret, hvilket også er en pragtfuld 
tur. Kommunen har udgivet en folder 
om området med stier omkring Jels-
høj, Hørret Skov, Mårslet Vilhelms-
borg, Beder og Malling som kan hen-
tes på nettet. Du Googler bare ”stier 
omkring Beder og Malling”. En fol-
der som helt sikkert kan give inspira-
tion til endnu flere ture her i området. 
Rigtig god tur. 

Jacob Lind  



 MÅRSLET-bladet  MARTS 2013 39 

 

 
 
 

Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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