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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Tillid 
 
Flere sociologiske undersøgelser viser, at det er ansigt-til-ansigt 
møder, der kitter et samfund sammen. Det skaber nemlig tillid. Det 
er vi gode til i Danmark, der scorer højest på tillidsskalaen, ligesom 
vi også gør det på lykkeskalaen, men de to ting hænger jo nok sam-
men. Kan vi have tillid til hinanden, bliver vi også lykkelige. Det 
begyndte med Andelsbevægelsen og tog fart med dannelsen af de 
mange foreninger landet over i 1800- og 1900 tallet. Og lokalsam-
fundenes foreningsliv lever endnu – også i Mårslet. Vi mødes ansigt
-til-ansigt i tillid og respekt i de mange foreninger. Vi er forskellige, 
og det er tit besværligt med de forskellige temperamenter og hold-
ninger, men meget lykkes alligevel. Sådan i det små. Til fælles bed-
ste. Det lykkes, når vi holder os sagen for øje og husker på i de go-
de diskussioner ikke at gå efter manden, men efter bolden. Det lyk-
kes, når det bedste argument får lov at sejre. I foreningerne er et ord 
stadig et ord, en mundtlig aftale er noget, man regner med. Man be-
høver ikke papir og kontrakter, for man stoler på hinanden. Selvføl-
gelig har enhver forening – for vores synders skyld, havde jeg nær 
sagt – nogle vedtægter. Men vi har det bedst, når vi ikke behøver at 
rode rundt i paragraffer og formaliteter. Et dejligt, tvangfrit fælles-
skab er et fællesskab, hvor vi er til for hinanden og ikke har behov 
for at evaluere og kontrollere, men sådan bare kan tage en snak om 
tingene. Uden i det store samfund har vi så rigeligt med kvalitets-
sikring, som det så smukt hedder, men det er desværre blot et tegn 
på, at det gode tillidsfulde samfund er under beskydning. Derfor, 
lad os da endelig i det nære holde fast i tilliden, så den på ny stille 
og roligt kan forplante sig op i samfundet og fordrive den gyseligt 
styrende og kontrollerende managementkultur, der truer med at tage 
livslysten fra mennesker. Den gode kultur kommer fra neden, fra 
nærdemokratiet, fra de møder, hvor virkelige mennesker mødes om 
vigtige livsnære spørgsmål. Fra neden kan måske en multihal opstå, 
fra neden holder lokale foreninger liv i litteratur, musik, teater, sun-
de fysiske udfoldelse. Det er det gode liv – livet i gensidig tillid – 
en glæde, der ikke er en selvfølge, men hele tiden skal fastholdes og 
opbygges. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
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Pas på sporene – der kommer ofte 
tog! 
Ifølge Trafikstyrelsen er fodgænger-
krydsningen af sporene ved Mårslet 
Station en af de seks farligste af sin 
art i Danmark. Det fremgår af en ny 
rapport om sikkerhed ved perronover-
gange, som teknikkerne kalder den 
slags krydsninger af en jernbane. 
Den kedelige placering på listen over 
farlige overgange skyldes at der i 
2012 var syv hændelser hvor en per-
son var i risiko for at blive ramt af to-
get i Mårslet. Heldigvis dog uden det 
skete i nogen af tilfældene. 
Den farlige perronovergang i Mårslet 
har den seneste tid fået en del omtale i 
forskellige medier, blandt andet i 
TV2 / Østjylland og P4 Østjylland. 
Fællesrådets forretningsudvalg (FU) 
mener at problemet skal løses med en 
tunnel eller bro ved stationen. Det har 
FU tidligere slået til lyd for i et brev 

til kommunen og Midtjyske Jernba-
ner, og vi har gentaget det i inter-
views med de medier der har dækket 
sagen. 
 
50.000 kr. til MultiHuset 
På Fællesrådets repræsentantskabs-
møde 26. februar blev det besluttet at 
støtte projekt MultiHus med 50.000 
kr. Hvis projektet mod forventning ik-
ke gennemføres, skal pengene tilbage 
i Fællesrådets kasse. 
Samtidig lyder der en opfordring fra 
repræsentantskabet til borgere og 
virksomheder i Mårslet-området om 
at støtte MultiHus-projektet. 
 
Mest genvalg til FU 
Bortset fra det mangeårige medlem 
Jacob Lind, der ikke genopstillede, 
var der på repræsentantskabsmødet 
genvalg til alle nuværende medlem-
mer af Forretningsudvalget. Lars 

Munk, der har været suppleant de sid-
ste par år, blev valgt ind i stedet for 
Jacob Lind. 
Anette Poulsen fortsætter som supple-
ant, nu med for-betegnelsen første, 
mens Sven Voxtorp blev valgt som 
anden-suppleant. 
Ved deadline for denne udgave af 
Mårslet-Bladet har det nye FU endnu 
ikke konstitueret sig. 
Læs i øvrigt referat fra repræsentant-
skabsmødet andetsteds i nærværende 
blad. 
PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2013 5 

 

1. Valg af dirigent: Kurt Kirkedal 
Laursen valgt. 

 
2. Valg af referent: Per Henrik Han-

sen valgt. 
 
3. Godkendelse af stemmeberettige-
de repræsentanter samt valg af to 
stemmetællere: 26 medlemsgrupper 
repræsenteret. Martin Poulsen og Sø-
ren Byriel valgt som stemmetællere. 
 
Inden næste punkt på dagsordenen 
spurgte Mogens Jakobsen fra Grund-
ejerforeningen Mølleparken dirigen-
ten om mødet var lovligt indkaldt. 
Dirigenten svarede at mødet blev an-
nonceret i den udgave af Mårslet-
Bladet som alle medlemmer fik inden 
1. februar hvorved vedtægternes krav 
er opfyldt. 
Mogens Jakobsen henviste til at der i 
vedtægterne står at mødet skal indkal-
des ved udsendelse af dagsorden til 
hver medlemsgruppe senest 14 dage 
før mødet. Grf. Mølleparken havde 
fået indkaldelsen med et brev som 
ganske vist var dateret 11. februar, 
men først modtaget 14. februar, hvor-
for Grf. Mølleparken mener at mødet 
ikke er lovligt varslet – hvilket for-
eningen i øvrigt også havde gjort FU 
opmærksom på via mail. 
Efter en kort diskussion konkluderede 
dirigenten at forsamlingen, bortset fra 
Grf. Mølleparken, finder at mødet er 
lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. 

Grf. Mølleparkens protest tages til 
referat, og det henstilles til FU at ind-
kaldelsen næste år fremsendes i bedre 
tid. 
 
4. Aflæggelse af beretning om fæl-
lesrådets virke i det forløbne år: 
FU’s formand John Engelbrechtsen 
henviste til den udsendte skriftlige 
beretning og koncentrerede sig i den 
mundtlige del om udvalgte punkter. 
I den mundtlige beretning indgik 
blandt andet disse punkter: 
• Her i området er der heldigvis 

mange engagerede borgere, men 
der er også aktiviteter som mang-
ler frivillige. Man behøver ikke 
kede sig i 8320-området. 

• Det er glædeligt at kommunen 
har bevilget 1,6 millioner kr. til 
MultiHus-projektet. Vi har brug 
for et sted til aktiviteter som ikke 
nødvendigvis har med sport at 
gøre. FU vil derfor foreslå at der 
bevilges 50.000 kr. af Fællesrå-
dets formue til MultiHuset. 

• Hanne og Poul Erik gør et fanta-
stisk arbejde med layout og andet 
arbejde med Mårslet-Bladet. Des-
værre har Jacob Lind valgt at 
stoppe som redaktør hvorfor FU 
meget gerne tager mod henven-
delser fra folk som er interessere-
de i at påtage sig denne opgave. 
Lars P. Nielsen, som i forvejen er 
kasserer for Fællesrådet, har lovet 
at overtage rollen som kasserer 

for bladet efter Jacob Lind. Så en 
kommende redaktør skal ikke 
bekymre sig om denne del af ar-
bejdet.  

• Efter 13 år med trampestier blev 
der 5. februar stiftet et officielt 
trampestilav. Lavet vil arrangere 
arbejdsdage hvor alle er velkom-
ne – en god mulighed for at lære 
andre i lokalområdet at kende. 

• På et møde mellem repræsentan-
ter for FU og kommunen om bor-
gerinddragelse og helhedsplan 
viste det sig desværre at den lo-
vede helhedsplan for Mårslet ef-
ter embedsmændene opfattelse 
ikke skal handle om mere end 
nogle mindre afrundinger af Mår-
slet ved bygrænsen, hvilket re-
præsentanterne for FU blev noget 
rystede over. 

• I samarbejde med de andre fæl-
lesråd i Aarhus Syd har FU fulgt 
op på arbejdet med VVM redegø-
relse for Bering-Bedervejen. 
Uden denne opfølgning var der 
formentlig risiko for at VVM-
arbejdet var blevet sparet væk. 

• Sikringen af stikrydsningen af 
Hørretvej ved banen var første-
prioritet i FU’s ønsker til anlægs-
programmet for 2013. Seneste 
nyt er at der er bevilget penge til 
forbedring af overgangen i år. 

• Den årlige Hold Ren Dag finder i 
år sted 21. april. 

Referat fra repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd 
tirsdag 26. februar 2013 i Mårslet Borgerhus. 

 
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 forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år 
8. Valg til forretningsudvalget 
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
Nyt medlem: Inden selve mødets begyndelse bad Forretningsudvalgets (FU) formand John Engelbrechtsen om 
forsamlingens godkendelse af Grundejerforeningen Tandervej som nyt medlem af Fællesrådet. Det blev god-
kendt. 
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• De Blå Spejdere har holdt et mø-
de med Grundejerforeningen Gi-
bernakkerne om den omstridte 
plan om et spejderhus øst for 
Langballevænget. FU tilbød at 
deltage i mødet, men det var de 
to parter ikke interesserede i. Se-
neste nyt er at Grundejerforenin-
gen Bedervej 10-86 tilbyder at 
stille et areal ved siden af børne-
haven Valhalla til rådighed for 
spejderhuset, så nu er det muligt 
at planerne flyttes derhen. 

Referenten henviser i øvrigt til den 
skriftlige og den mundlige beretning 
som begge ligger på Mårslet-webben. 
 
Derefter udspandt sig en debat med 
disse indlæg: 
Mogens Jakobsen: Får bumpene ved 
jernbaneoverskæringen form af pude-
bump (som på Hørretvej) eller ’små 
paddehatte’? 
John Engelbrechtsen: Vi ønsker pu-
debump. 
Sven Voxtorp: Efter udvidelsen af 
Mustrupvej kan man køre så hurtigt at 
det er blevet farligt at køre ud på den-
ne vej fra Ovesdal. Kan man ikke ud-
vide fartdæmpningen på Tandervej så 
den også dækker Mustrupvej? 
John Engelbrechtsen: Vi vil spørge 
kommunen om Mustrupvej kan kom-
me ind under 40 km zonen. 
Mogens Jakobsen: Tak til FU for at 
have arbejdet for advarselsskilte om 
bumpene på Obstrupvej, selv om det 
endnu ikke er lykkedes at få dem sat 
op. Men forstår ikke at FU ikke vil 
tage sig af hække som vokser ud over 
fortove og kørebaner forskellige ste-
der i Mårslet. 
John Engelbrechtsen: I et indlæg i 
Mårslet-Bladet har vi indskærpet over 
for grundejerne at de skal sørge for at 
få klippet hækkene ind. 
Morten Djernæs: Forstår ikke den del 
af beretningen der handler om De Blå 
Spejdere og deres møde med Grund-
ejerforeningen Gibernakkerne 27. 
november. På Langballevænget føler 
vi os ført bag lyset af spejderne. Be-
retningen svarer ikke til virkelighe-
den. 
John Engelbrechtsen: FU spurgte om 
de to parter ville have os med til mø-
det 27. november, men det var man 
ikke interesseret i. Vi mener selv at vi 

har gjort vores arbejde ordentligt. 
Morten Djernæs: Spejderne har fup-
pet os. Hvorfor står sandheden ikke i 
beretningen?  
Dirigenten: Det er først og frem-
mest en tvist mellem grundejerfor-
eningen og spejderne. Vi går nu til 
afstemning om beretningen. 
Herefter blev beretningen enstem-
migt vedtaget. 
 
5. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse: Kasserer 
Lars P. Nielsen gennemgik det revi-
derede og udsendte regnskab som 
viste et overskud på 11.498 kr. og en 
egenkapital ultimo 2012 på 85.475 kr. 
 
Mogens Jakobsen: Har flagalleen sin 
egen konto? 
Lars P. Nielsen: Ja, indtil nu, men 
fremover vil den komme ind i det al-
mindelige regnskab. 
Mogens Jakobsen: Betaler banken 
renter? 
Lars P. Nielsen: Nej. 
Mogens Jakobsen: Synes pengene 
skal flyttes til en bank der giver ren-
ter. Og kan man ikke prøve at budget-
tere lidt mere nøjagtigt? 
Sven Voxtorp: Hvor i regnskabet op-
træder de 10.000 kr. vi tidligere har 
bevilget til Multihallen under forud-
sætning af at projektet bliver til noget. 
Vi skal have de 10.000 kr. tilbage. I 
Fællesrådet bruges der for lidt energi, 
tid og penge til kommunikation mel-
lem foreningerne, det skulle vi hellere 
bruge penge på, end på at støtte multi-
haller. 
 
Herefter gennemgik Mårslet-Bladets 
kasserer Jacob Lind bladets regnskab. 
Det viste et overskud på 8.119 kr. og 
en egenkapital ultimo 2012 på 
138.258 kr.  
Mogens Jakobsen: Er tilfreds med at 
regnskabet er tæt på det budgetterede. 
Men det ser ikke ud til at man får no-
gen renter fra banken? 
Jacob Lind: Banken betaler ikke ren-
ter, men vi har fået dem til at tegne en 
annonce, og det er meget bedre. 
Mogens Jakobsen: Det undrer mig at 
revisorerne bare har skrevet under 
uden nogen påtegning. 
Sven Voxtorp: Kan man ikke bruge 
nogle af bladets mange penge på en 

opdatering af redigerings- og billed-
behandlingsprogrammerne? 
Dirigenten: Den ide er hermed givet 
videre til redaktionen. Vi går nu vide-
re til næste punkt. 
 
6. Godkendelse af budget og fast-
sættelse af indmeldelsesgebyr og 
kontingent: Lars P. Nielsen fremlag-
de det udsendte forslag til budget 
hvor der opereres med uændret bud-
get og fortsat indmeldelsesgebyr på 0 
kr. 
Sven Voxtorp: Hvorfor er der afsat 
15.000 kr. til Mårslet-Bladet? Hvorfor 
ikke i stedet bruge nogle af pengene 
på at forbedre kommunikationen mel-
lem foreningerne og på at genoplive 
den udvidede trafikgruppe der eksi-
sterede for nogle år siden? 
 
Herefter blev Fællesrådets budget 
vedtaget ved håndsoprækning. En 
stemme var imod. 
Jacob Lind gennemgik bladets budget 
som blev vedtaget uden debat eller 
afstemning. 
 
7. Indkomne forslag, herunder for-
retningsudvalget forslag til arbejds-
områder i det kommende år: Poul 
H. Poulsen gennemgik det udsendte 
forslag til arbejdsplan. Derefter fulgte 
en debat med disse indlæg: 
Flemming Solgaard: Hvornår gør 
kommunen noget ved fejl og mangler 
ved trafiksaneringen? Der er fortsat 
problemer med det alt for høje bump 
ved udkørslen fra Bedervej til Tander-
vej. 
John Engelbrechtsen: Kommunen 
mener at det er beplantning på den 
vestlige side af Tandervej der er årsag 
til problemet, for den får bilisterne til 
at køre hurtigt over bumpet. I FU er vi 
ikke enige med kommunen, og vi ar-
bejder for en løsning. 
Mogens Jakobsen: Hvorfor er der sat 
beløb på udgifterne ved nogle af 
punkterne i arbejdsplanen, men ikke 
ved andre? Det virker ikke gennemar-
bejdet. Opfordrer desuden FU til at 
annoncere sine møder på Mårslet-
webben op til et år i forvejen. 
Sven Voxtorp: Alle er interesserede i 
at få rejst en skov, få placeret et spej-
derhus og få cyklerne væk fra vejene. 
Det er skammeligt at vi ikke i fælles-
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skab kan finde ud af at sørge for al-
menvellet og få nogle cykelstier i by-
en. Jeg foreslår at det store trafikud-
valg indkaldes igen. 
Morten Djernæs: Er meget enig. 
Spejderne fik også en venlig hånd da 
de i første omgang henvendte sig for 
at lave en spejderhytte, men senere 
blev det ændret til et slot. Og planen 
om en skov ved Langballevænget er 
kun opstået fordi en privat jordejer 
ville sælge sin jord, og Midtjyske 
Jernbaner ville nedlægge en overskæ-
ring. Lederen i Mårslet-Bladet fortæl-
ler ikke sandheden. 
Dirigenten: Går ud fra at FU tager 
ønskerne om bedre kommunikation 
mellem foreningerne og ønsket om 
indkaldelse af det store trafikudvalg 
med i sine overvejelser om det fremti-
dige arbejde. 
Mogens Jakobsen: Der er brug for to 
tunneller under jernbanen. 
Ivan Dybvad: Det er mange år siden 
det store trafikudvalg har været i 
funktion, men det er en god ide at få 
liv i det igen. Nye interesserede bør 
også inviteres til at deltage, ikke kun 
de gamle medlemmer. Vi skal priori-
tere vores ønsker til kommunen, så 
har vi større chancer for at få noget 
igennem end hvis vi kræver det hele 
på én gang. 
John Engelbrechtsen: Vi har i FU talt 
om tunneller under jernbanen, men vi 
har holdt et udspil tilbage indtil der er 
klarhed over den mulige byafrunding 
mod nord. 
 
Herefter fremlagde John Engelbrecht-
sen FU’s forslag om at bevilge 50.000 
kr. til indsamlingen til Mårslet Multi-
hus og samtidig opfordre fællesrådets 
medlemsforeninger til at støtte pro-
jektet. 
Sven Voxtorp: Det er problematisk 
at forære penge til et projekt når 
pengene er indbetalt til andre for-
mål. Tror ikke at ret mange borge-
re i Mårslet vil give en øre til Multi-
huset. Det skal indeholde en svøm-
mehal, før folk vil give penge til det 
– det viser den spørgeskemaunder-
søgelse der blev lavet for nogle år 
siden. Og hvis man vil lave noget 
folk vil bidrage til, skal man gøre 
det ved at sælge anparter, ligesom 
Borgerhuset blev finansieret i sin 

tid. Man skal gøre de 50.000 kr. 
afhængige af at Multihuset bliver 
til noget og at det sættes på anpar-
ter. 
Kurt Kirkeda Laursenl: Det kan 
godt være vi i Multihus-gruppen 
skal se på hvad Borgerhuset har 
gjort. 
Mogens Jakobsen: Vil på vegne af 
Grundejerforeningen Mølleparken 
fremlægge dette ændringsforslag: 
• ”Mårslet Fællesråd støtter pro-

jektet med 25.000,- kr., der skal 
udbetales under den forudsæt-
ning, at projektet gennemføres.   

• Mårslet Fællesråd opfordrer de 
enkelte borgere og virksomhe-
der i Mårslet-området til at 
støtte projektet”. 

Ivan Dybvad: Har et ændringsfor-
slag til Mølleparkens ændringsfor-
slag: At beløbet 25.000 kr. ændres 
til 50.000 kr. Men godt med Mølle-
parkens forslag om at det er borge-
re og virksomheder der opfordres 
til at bidrage, ikke foreningerne. 
Svend Ove Christensen: Det haster 
med at få samlet penge ind lokalt, 
ellers kan vi ikke få det lovede til-
skud fra kommunen. 
Anette Poulsen: I Brugsens besty-
relse vil vi gerne bruge flaskeauto-
matens pant-knap til at man lokal 
kan støtte indsamlingen til Multi-
huses, hvis vi må få COOP. 
Svend Ove Christensen: Desværre 
har COOP oplyst at pant-knappen 
ikke kan bruges på den måde. 
Sven Voxtorp: I Revygruppen har 
vi forsøgt at gøre noget for Multi-
hallen, og det vil vi fortsat. 
Martin Poulsen: Hvor længe står 
kommunens tilsagn om tilskud ved 
magt? 
Kurt Kirkedal Laursen: Næste år 
med. 
Mogens Jakobsen: Er det fortsat 
sådan at projektets realisering kræ-
ver at hver borger i Mårslet i gen-
nemsnit bidrager med 1500 kr.? 
Kurt Kirkedal Laursen: Nej, beløbet 
er 1000 kr., og det er ikke pr. per-
son, men pr. husstand i gennemsnit. 
Vi mangler 1,5 millioner kr.  
 
Derefter blev det afklaret at FU 
trak sit oprindelige forslag til fordel 
for Mølleparkens ændringsforslag 

med Ivan Dybvads ændringsforslag 
hertil om at ændre beløbet fra 
25.000 til 50.000 kr. 
 
Der blev nu stemt om beløbet 
25.000 kr. skulle indgå i beslutnin-
gen. Fem stemte for, flertallet stem-
te imod. 
Derefter blev der stemt om forsla-
get som det var formuleret af Møl-
leparken, men med 50.000 kr. i ste-
det for 25.000 kr. Her stemte 22 for 
og 1 imod. 
Dermed blev dette vedtaget om 
Mårslet MultiHus: 
• ”Mårslet Fællesråd støtter pro-

jektet med 50.000,- kr., der skal 
udbetales under den forudsæt-
ning, at projektet gennemføres.   

• Mårslet Fællesråd opfordrer de 
enkelte borgere og virksomhe-
der i Mårslet-området til at 
støtte projektet”. 

På MultiHus-gruppens vegne sagde 
Kurt Kirkedal Laursen mange tak. 
 
8. Valg til forretningsudvalget: John 
Engelbrechtsen, Poul Hakon Poulsen 
og Per Henrik Hansen genopstillede 
til FU. Desuden stillede Lars Munk 
op. Da der var valg til fire pladser, 
blev de nævnte fire valgt uden af-
stemning. FU-medemmerne Jens 
Thomsen, Lars P. Nielsen og Margre-
the Bogner var ikke på valg i år. 
Valg af første suppleant: Anette Poul-
sen stillede op. Valgt uden afstem-
ning. 
Valg af anden suppleant: Sven Vox-
torp stillede op. Valgt uden afstem-
ning. 
 
9. Valg af en revisor og en revisor-
suppleant: Finn Jacobsen genvalgt 
som revisor. Jacob Lind valgt som 
revisorsuppleant. 
 
10. Eventuelt: Mogens Jakobsen op-
fordrede FU til at udvise rettidig om-
hu og sørger for at papirerne til næste 
repræsentantskabsmøde udsendes i en 
form der er let at læse og i ordnet 
rækkefølge. 
Poul H. Poulsen holdt en kort tale for 
Jacob Lind med tak for Jacobs 13 år 
lange virke i FU hvor Jacob har løst 
ufatteligt mange opgaver. John Engel-
brechtsen overrakte Jacob en erkendt-
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9.30-17.30 

lighed for hans indsats. 
Derefter hævede dirigenten mødet. 
 
Mårslet, 5. marts 2013 
 

Kurt Kirkedal Laursen, dirigent  
Per Henrik Hansen, referent 
 
En version med dirigentens og refe-
rentens underskrifter er sendt ud til 

Fællesrådets medlemsgrupper og lagt 
på maarslet.net. Bortset fra under-
skrifterne er ovenstående identisk 
med den udsendte version. 
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Jobannonce – Redaktør til Mårsletbladet  

Kunne du tænke dig at yde en frivillig 
indsats for Mårsletbladet så hører vi 
gerne fra dig. 
Vi søger en ny redaktør til Mårslet-
bladet, som primært skal varetage 
ansvaret for at vi i hvert nummer får 
en leder i bladet. Derudover må man 
gerne være opsøgende efter stof til 

bladet, så der kan komme noget i om 
hvad der sker og rør sig i og omkring 
Mårslet. Man behøver ikke selv at 
skrive lederen, eller om hvad der sker 
i Mårslet, men må gerne få andre til 
det. Redaktøren arbejder ikke med 
opsætningen af bladet det foretages af 
andre. Jobbet er ulønnet frivilligt ar-

bejde, idet arbejdet bærer lønne i sig 
selv. Vi vil gerne sætte dig godt og 
grundigt ind i jobbet inden du siger ja 
til det. 
Er du bare en lille smule interesseret, 
så ring til Jacob Lind og hør nærmere. 
Jacob Lind tlf: 21 79 89 95  

Jobannonce Annonceansvarlig til Mårsletbladet  

Kunne du tænke dig at yde en frivillig 
indsats for Mårsletbladet så hører vi 
gerne fra dig. 
Vi søger en annonceansvarlig til Mår-
sletbladet som primært skal varetage 
kontakten til vore annoncører. Jobbet 
består i at modtage annoncer, holde 
kontakten til vore annoncører ved lige 

og holde øjne og ører åbne for nye 
annoncer, samt have overblik over 
bladets annoncer. Opsøgende arbejde 
for at skaffe flere annoncører er me-
get lille. Vi laver ikke selv annoncer-
ne, dem leverer  kunderne selv til os i 
reproklar stand.  Jobbet er ulønnet 
frivilligt arbejde, idet arbejdet bærer 

lønne i sig selv. Inden du siger ja, vil 
vi sætte dig godt og grundigt ind i 
jobbet. 
Er du bare en lille smule interesseret, 
så ring til Jacob Lind og hør nærmere. 
Jacob Lind tlf: 21 79 89 95  
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Nyt uheld på Hørretvej-Banevej 
Det er ikke let at være bilist i Mårslet. 
Endnu sværere er det at være cyklist. 
Men at den nye 40 km/t strækning også 
skulle gøre det sværere at være have-
stakit er nok en ny oplysning for de fleste.  
 
Det var den reaktion et medlem af FU 
havde, da han blev forevist sporene af en 
ulykke, der kunne have været fatal. 
 
Hvis ikke kommunens forudseende tra-
fikteknikere havde stillet et solidt skilt op 
foran det nu ”nedlagte” stakit – se bille-
derne – kunne bilen være fortsat helt hen 
til legehuset længere inde på græsplænen. 
Man lagde da også mærke til at samme 
venlige teknikere meget hurtigt fik erstat-
tet det beskyttende skilt, som nu (igen) 
pryder det opkørte område. 
 
Hvorfor omtale et uheld, hvor en bilist 
øjensynligt ikke kørte efter forholdene, 
uden at der foreligger rapport om dræbte 
eller sårede? Det spørgsmål besvares 
bedst ved at læse om den farlige overgang 
ved Mårslet stations perroner, der af sel-
veste Trafikstyrelsen er udnævnt til en af 
Danmarks tre farligste banekrydsninger – 

på grundlag af 8 tilfælde af konstaterede 
nærved og næsten uheld. TV-2 viste 
hvordan man passerer overgangen bl.a. på 
stylter - og med ”hørebøffer” på, så man 
er sikret mod uønskede lyde fra den vir-
kelige verden.  
 
Svaret er naturligvis, at alle vi ønsker at 
advare hinanden, inden det går alvorligt 
galt. 
 
Hvad der skal gøres? 
 
Da man ikke kan stoppe hverken bilkør-
sel eller tog-ditto, må perronerne forbin-
des med en sikker passage hurtigst mu-
ligt. Hertil vil en (træ-) bro være hurtigst 
– indtil en mere permanent løsning kan 
bringes i anvendelse. 
 
For 40 km/t – zonens vedkommende skal 
den på længere sigt aflastes.  
 
Øjeblikkeligt bør alle bump placeret i 
kurver fjernes. Det er de bump, der har 
stejle, langsgående sider, anskuet ved 
dette uheld, og som derfor kan bevirke 
udskridning for passerende biler. 

 
Sven Voxtorp 

Engleddet 1 
8320 Mårslet 

Jeg tror ikke på guder 
Sognepræst Hanne Davidsen skriver i 
Mårslet Bladet marts 2013, at man 
ved konfirmation i Mårslet kirke ikke 
bliver spurgt ‘Tror du på Gud?’. Jeg 
må have misforstået noget vigtigt, 
hvis jeg går rundt og tror, at trosbe-
kendelsen betyder noget i den danske 
folkekirke. Men efter et kig på konfir-
mation.folkekirken.dk får jeg bekræf-
tet, at jo “Du skal sikkert lære trosbe-
kendelsen i konfirmationsforberedel-
sen og til selve konfirmationen siger I 
den sammen i kor” og de første to 
linjer i trosbekendelsen lyder “Vi for-
sager Djævelen og alle hans gernin-
ger og alt hans væsen. Vi tror på Gud 
Fader, den Almægtige, himmelens og 
jordens skaber”. Hanne Davidsen 
skriver videre, at man bliver konfir-
meret ind i en kristen kultursammen-
hæng ifølge en gammel tradition, 
som man måske forstår eller ikke for-
står. Respekterer Hanne Davidsen 
ikke, at mennesker tænker selv og 
muligvis føler eller tror noget andet 

end hende også selv om de er unge? 
Skal de unge bare lade sig konfirmere 
uanset hvad? 
 
Vi mennesker har brug for mennesker 
omkring os. Vi har brug for traditio-
ner og ceremonier netop ved livets 
store begivenheder. Men det kan da 
fint foregå uden en gud. For det første 
er der mange traditionsrige ikkereligi-
øse begivenheder omkring os for ek-
sempel i børnehaver, folkeskolen, 
sportsforeninger, ved fødselsdage, i 
naturen eller om spisebordet derhjem-
me. For det andet arbejder fx Huma-
nistisk Samfund for, at mennesker frit 
skal kunne vælge livssyn og et liv 
uden religion og religiøs indblanding 
foruden at ceremonier tilbydes ved 
livets store overgange. Og lad mig så 
vende tilbage til konfirmationen: I 
alle kulturer verden over fejrer man 
de unges overgang fra barn til vok-
sen. Mine børn får også fest og gaver, 
når de når den alder men uden religi-

on. 
 
Jeg tror nemlig ikke på guder. Jeg tror 
ikke de findes. Jeg tror på mennesker, 
sådan helt almindelige mennesker: 
Mennesker, som bruger deres sunde 
fornuft, opfører sig venligt, menne-
sker som lytter og taler uden at prædi-
ke eller overtale, mennesker som ikke 
siger, at de søger sandheden eller si-
ger, at de har fundet den. Jeg oplever 
værdighed og betydningsfuldhed 
blandt mine nærmeste uden indblan-
ding af en religion. 
 
Jeg er glad for, at jeg kan udtrykke 
min mening og leve mit liv uden fare 
for at blive brændt på bålet eller ste-
net ihjel i en eller anden religions 
navn. Ja, livet er en gave og grund-
læggende godt. Også uden en gud. 
 

Marianne Sodemann 
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Jeg tror på Gud – for det meste  
Først tak til Marianne Sodemann for 
et engageret indlæg. Lad mig straks 
slå fast, at jeg til hver en tid vil kæm-
pe for andres ret til at være uenig med 
mig. Min grundholdning er demokra-
tisk. Vi lever da heldigvis i et frit 
land, hvor man kan tro, tale og samles 
frit. Jeg respekterer fuldt ud, at nogle 
mennesker vælger at melde sig ud af 
folkekirken, ikke lader sig døbe eller 
konfirmere osv. Samtidig forbeholder 
jeg mig også ret til at undre mig over 
folks motiver og argumenter for at 
gøre det – og det er netop det, jeg gør 
i den lille artikel, som Marianne So-
demann refererer til.  
 
Når jeg i artiklen skriver, at jeg i 
Mårslet kirke ved konfirmationen 
ikke spørger konfirmanderne: Tror du 
på Gud? hentyder jeg til konfirmati-
onsritualet, hvor tilspørgslen lyder 
således: Vil du konfirmeres i den 
kristne tro. Når jeg spørger sådan, er 
det fordi, jeg ikke vil forlange, at 
konfirmanderne skal være 100% af-
klarede. Pointen i min artikel er, at vi 
i folkekirken - netop fordi det ikke 
drejer sig om viden men netop om tro 

- ikke ønsker at afkræve mennesker 
en sådan stålfast troserklæring. At 
synge salmer, fremsige trosbekendel-
sen, lytte til prædiken osv. kan tolkes 
som troshandlinger, men hvad der 
gemmer sig i hjertet kan og skal in-
gen dømme om. Folkekirken er et frit 
fællesskab, hvor man kan komme og 
gå, som man vil. 
 
Man møder nogle gange en meget 
firkantet forståelse af tro, der forud-
sætter en fuld overensstemmelse mel-
lem overbevisning og handling, eller 
fuldstændig utvetydig forståelse af og 
vished om Gud og livets sammen-
hæng. For mig er tro en meget mere 
nuanceret størrelse. Tro er tillid til 
livet, til andre mennesker, tillid til 
fremtiden og anerkendelse af, at livet 
er større end mig. Tro udspringer af 
taknemmelighed over livet og af erfa-
ring af trøst. Tro er accept af, at jeg 
ikke har kontrol over alle ting. Kri-
sten tro er specifikt tro på, at der fin-
des en Gud, der har skænket os livet 
som gave, og at livet grundlæggende 
er godt. Det er troen på Jesus Kristus 
som frelseren og vismanden, og det er 

troen på Helligånden, altså trøstens 
og kærlighedens ånd, der skaber gode 
bånd mellem mennesker, og forplig-
ter os til at vise omsorg for andre 
mennesker. Sådan har tro både noget 
at gøre med tydning af tilværelsen, 
relationer mellem mennesker og en 
grundlæggende undren og glæde ved 
livet. Ateister glæde sig selvfølgelig 
også over livet, men kan en ateist si-
ge, at livet er en gave? Hvem er af-
senderen/giveren af denne gave? Som 
kristne siger vi, at Gud er afsenderen, 
altså livsmagten i alt hvad der er til. 
Sådan tænker jeg, og det er jeg sat til 
at forkynde. Andre må gerne tro og 
tænker noget andet – ung som gam-
mel. Jeg går stærkt ind for, at tro og 
tænkning hører sammen. Tro og for-
nuft er ligesom tro og tvivl for mig 
uløseligt forbundne. Fastholder vi 
ikke spændingen mellem disse for-
skellige synsmåder, risikerer vi at 
ende i glødende fanatisme eller gold 
rationalisme. 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 
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Opbakning til MultiHus projektet 

I december fik vi kommunens opbak-
ning til MultiHus projektet med en 
kontant bevilling og lovning på flere 
penge næste år. 
 
I februar fik projektet så også forenin-
gernes kontante opbakning. Fællesrå-
dets repræsentantskab bevilgede 
50,000 kroner til MultiHus projektet 
med denne formulering: 
 
• ”Mårslet Fællesråd støtter projek-

tet med 50.000,- kr., der skal ud-

betales under den forudsætning, at 
projektet gennemføres. 

• Mårslet Fællesråd opfordrer de 
enkelte borgere og virksomheder i 
Mårslet-området til at støtte pro-
jektet”. 

 
MultiHus gruppen er rigtig glade for 
støtten. Tusind Tak.  
 
Pr første marts 2013 er vi nu oppe på 
at have indsamlet 810.500 kroner ud 
af de 2.250.000 vi skal skaffe. 
 

I projektet har vi nu organiseret os i 
følgende områder: 
 
• Brugerkontakt 
• Indsamling 
• Juridisk konstruktion 
• Byggeudvalg 
• Fonde og  
• Kommunikation 

 
Vi skal bruge flere frivillige i alle 
grupper. Hvis du vil være med, så 
henvend dig gerne til os. 
 
For styregruppen bag Multihallen / 
Multihuset www.MultiHal.nu 
www.MultiHus.nu  
 

Kurt Kirkedal Laursen      
kurt@kirkedal.dk   

20 45 29 39  
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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 

Scenen er din 2013  

Fredag d. 1. februar kunne Klub 
Midgaard slå dørene op for 
”Scenen er din 2013!”  Der var in-
viteret til et brag af en aften med 
musik, dans, parkour og rap. 
 
Håret var sat og stemningen i top, da 
5.-6. klasserne fra Klub Midgaard 
indtog scenen fredag aften foran et 
veloplagt publikum. Alle forældre, 
søskende og venner var inviteret til 
fest i skolens kantine. 
Hele ugen op til den store aften arbej-
dede alle engageret og målrettet i de 

forskellige grupper. Mens de otte vidt 
forskellige talentgrupper var i fuld 
gang i øvelokalerne med både hip 
hop, trommer, guitar, rap og parkour, 
knoklede scene- og kulisseholdet med 
udsmykningen og opsætningen af 
scenen. Lyd- og lysholdet lærte at 
styre mixerpulten og lyskanonen. Ka-
ge- og barholdet havde travlt i køkke-
net, og presseholdet var på pletten 
med skarpe reportager, billeder og 
breaking news.  
Den helt store nyhed, som tog klub-
ben med storm, var da meddelelsen 
om at den verdensberømte amerikan-
ske sangerinde ”Taylor Swift” og den 
danske rapper ”LOC” ikke bare ville 
gæste aftenens show, men ville sidde 
bag dommerbordet!  
Fredag aften kulminerede det hele så. 
Den røde løber blev rullet ud, og der 
blev sunget, danset og vist tricks, så 
både  
 
dommere og publikum var vildt im-
ponerede.  
Efter en spændende og tæt finale kun-
ne Alexander og Sidsel på guitar og 

trommer (til daglig en del af 
”Håndmadderne”), så løbe af med den 
velfortjente titel som vinder af 
”Scenen er din 2013!”.  
 

Af Kathrine Iversen, Klub Midgaard 

Klub Midgaards pressehold og rap-
peren og breakdanceren  
Ahmad 

Midgaard Rock festival 
 
Onsdag den 17. april slår vi dørene op og gir’ den fuld gas. 
Klub Midgaard inviterer til Rock Festival for forældre, søskende mm som gerne vil opleve vores bands og en stille kop 
kaffe sammen med andre tilhører. 
Vi er sprit nye på det musiske område, men har allerede flere bands i gang med at øve. 
Så kig forbi Klub Midgaard onsdag den 17. april kl.17.00 til ca. 19.00. 
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Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Ung i Aarhus Oddervej satser på fællesskab  
Årvågne beboere i lokalområderne i 
Aarhus Syd har måske lagt mærke til, 
at der er kommet nye skilte op ved 
områdets Ungdomsskoleafdelinger og 
fritidsklubber – Og måske har man 
endda lagt mærke til en af klubbernes 
minibusser, der ligeledes alle har fået 
skilte på. Skiltene er ens i visuelt ud-
tryk og skal signalere den fælles iden-
titet og måde at tænke på, der satses 
på i det kommunale fritids- og ung-
domsliv i Aarhus Syd.  
 
Delte ressourcer og oplevelser ska-
ber øget læring og glæde 
 
Ung i Aarhus Oddervej består af Fri-
tidsklubber, pædagogisk ledede lege-
pladser og Ungdomsskolerne i Sol-
bjerg, Beder, Mårslet, Malling og 
Lyseng/Skåde/Kragelund i Højbjerg. 
Siden foråret 2012 har området haft et 
ønske om at styrke en fællesskabsfø-
lelse blandt de enkelte enheder, hvil-
ket har sat gang i arbejdet med identi-

tet, kultur og kommunikation i områ-
det.  
 
Fritids- og ungdomsskoleleder Erik 
Heltoft udtaler om indsatsen:  
 
”Det handler dybest set om at optime-
re de tilbud, vi har til vores børn og 
unge – ikke om at lave dem om til 
noget andet. Hver klub har nogle res-
sourcer, traditioner og viden, som, 
hvis vi lærer at dele det med hinanden 
og tænke på området som en helhed, 
ville skabe videre rammer for mere 
læring, flere muligheder og i sidste 
ende større glæde for vore børn og 
unge.” 
 
Intranet, Filmfestival og Camp 
 
Skilte er naturligvis ikke nok til at 
flytte en kultur. Ung i Aarhus Odder-
vejs personale er alle kommet på fæl-
les intranet, hvor der deles nyheder, 
kalendere og skabes fælles rum til 

deling af interesser. Området desuden 
over en masse fælles materiel, såsom 
blandt andet kanoer, mountainbikes 
og kameraudstyr, som igennem intra-
nettet nu nemt kan reserveres og an-
vendes af alle. Desuden er der i løbet 
af året planlagt en masse fælles akti-
viteter. 
 
Til maj afholdes fælles filmfestival i 
Beder Fritidsklub som afslutning på 
fritidsklubberne sideløbende arbejde 
med film henover foråret og til juni er 
der planlagt en fælles Camp for alle 
områdets klubmedlemmer. Det bliver 
første gang der afholdes en fælles 
koloni og turen går til Sletten Spej-
derlejr ved Silkeborgsøerne, hvor der 
er lagt op til mange spændende akti-
viteter inden for friluftsliv. 
 
Hvis man vil læse mere om livet og 
aktiviteterne i Ung i Aarhus Odder-
vej, kan man besøge hjemmesiden 
www.ungiaarhus-fco.dk 

Fantasy spillefestival for nybegyndere 
og hardcore gamere 

Klubben Rosenvang inviterede lørdag 
den 23/2 2013 alle børn og unge i og 
uden for klub regi til stor fantasy spil-
lefestival! Samtlige gæster var blevet 
opfordret til, at medbringe deres yng-
lings kort, figur eller brætspil. Her i 
klub Midgaard, havde børnene med-
bragt deres bedste magic og yugioh 
kort, samt deres pæneste warhammer 
figurer. De var således klar til at kon-

kurrere i diverse kortspil og blære sig 
med deres flotte figurer overfor de 
andre deltagere. Arrangementet vare-
de fra klokken 11-17, og straks da vi 
ankom klokken 11 kunne man mærke 
en summen af forventnings fulde 
børn/unge der allerede var på vej til at 
fantasere sig ind i et andet univers 
hvor drager, trolde, hekse og trold-
mandslærlinge huserer, og hvor dag-

ligdagens problemstillinger er sat til 
side for at redde prinsessen i tårnet 
ved hjælp af magiske sværd og hem-
melige trylle besværgelser. Der var 
under hele forløbet kyndig hjælp fra 
personalet i Rosenvang, og børnene 
var også rigtig gode til at fortælle og 
forklare spilleregler til hinanden. 
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5. og 6. klasses medlemmer fra Klub 
Midgaard i Mårslet høstede store 
roser og en billet videre til Køben-
havn i årets ”Vårsalong” 
 
”Se Lyset” 
Ungdommens Vårsalong er en årligt 
tilbagevendende censureret kunstud-
stilling for børn og unge. I var temaet 
for værkerne ”Se lyset” – en opgave 
som Ung i Mårslet havde valgt at løse 
med en serie af fantasifulde 
”Lampedamer” kaldet: ”Se lyset i 
mangfoldigheden”. 
 
Ud over lampedamerne var der desu-
den voks figurer og malerier, hvoraf 
et særligt, malet af Lucca fra 6.c, hø-
stede store roser (billede). Arbejdet 
med værkerne var ført an af Klubbens 
kreative medarbejder, Kathrine Iver-
sen. 
 
Fernisering i Rådhushallen 
Tirsdag d. 19. februar var der fernise-
ring af alle de indleverede værker i 
rådhushallen på Aarhus Rådhus, hvor 
rådmanden for Børn og Unge bød 

Velkommen. En gruppe fra Klub 
Midgaard havde naturligvis taget tu-
ren derind. 
 
I rådhushallen blev de mødt af roser – 
både fra dommerne, som alle er etab-
lerede kunstnere, men også i form af 
en journalist, der ønskede at inter-
viewe børnene om deres kreationer.  
 
Videre til København 
En udtagelse ved Vårsalong giver 
ingen præmier, men derimod en billet 
videre til den endnu større udstilling i 
København, hvor udvalgte værker fra 
flere af de største danske byer kom-
mer med. Onsdag den 19. marts er der 
således fernisering på Rådhuset i Kø-
benhavn og medlemmerne fra Klub 
Midgaard tager selvfølgelig turen 
over Storebælt. Klubmedarbejder An-
ne Elisabeth Lykke Jensen siger om 
turen: 
 
”Det bliver en super tur og medlem-
merne glæder sig meget. Vi skal da 
smage på rådhuspandekagerne, og 
mon ikke vi når lidt shopping og 

sightseeing også.” 
 
Klubbens kreative medarbejder, Kath-
rine Iversen kommer dog desværre 
ikke med til København, da hun i øje-
blikket er på rejse i Afrika. 
 
Går kunstværkerne videre fra Køben-
havn, samles de til den nordiske 
Vårsalong i Malmø, hvor også ud-
valgte værker fra blandt andet Færø-
erne og Riga vises frem. 
 

Pia Bak Jensen 
Kommunikationsmedarbejder ved 

Ung i Aarhus Oddervej  
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Fri for mobberi 
I uge 9 havde Expressen (4.klasserne) 
fokus på emnet mobning. De lavede 
blandt andet øvelser i hallen, hvor 
børnene skulle massere hinanden, 
med det fokus at den man rører ved 
mobber man ikke. Derudover blev der 
lavet debatter, hvor de kunne tale om 
emnet og fortælle om egne erfaringer/
oplevelser. Disse debatter var frivilli-
ge, men der var faktisk rigtig stor op-
bakning om dem fra børnenes side, så 

det var tydeligvis noget de var inte-
resserede i. I forældre blev også budt 
på forældrekaffe, hvor I kunne disku-
tere diverse dilemmakort. Ugen blev 
sluttet af med en film om emnet, og 
de børn der deltog i ugens forløb syn-
tes den var rigtig udbytterig. 
 Pædagogisk dag 
Lørdag d. 9. marts havde inklusions-
udvalget inviteret til pædagogisk dag 
om netop dette emne, inklusion. Ud-
valget har tidligere lavet et oplæg an-

gående dette, og denne lørdag tog 
derfor udgangspunkt i erfaringsud-
veksling. Vi er efterhånden en ret stor 
institution, med fem separate afdelin-
ger uden megen kontakt til hinanden. 
Udvalget kunne derfor se stor værdi i 
at alle fik lov at dele ud af gode erfa-
ringer i forhold til emnet inklusion - 
det lykkedes i stor grad, og mange tog 
derfra med nye idéer til hverdagen 

Af  Didde Berthelsen 

Nyt fra 

Mårslets børn har brug for dig  

Vi søger flere trafikvagter  
Vi søger 15-20 personer i Mårslet, som 
vil bruge ½ time 2-4 gange om måneden 
på at sikre skolevejen for vores allesam-
mens børn. 
 
Der er to trafikvagtordninger i Mårslet, 
som sikrer børnenes skolevej mellem 
7.40 og 8.00: 
 
Tandervej (ved kiosken), hvor man har en 
fast vagtdag om ugen kl. 7.40 til 8.00 

Hørretvej (ved banen), hvor man har en 
fast vagtdag hver anden uge kl. 7.40 til 
8.00 

 
Disse ordninger har kørt i mange år med 
en person på hvert sted. Men efter ønske 
fra politiet skal vi nu skal være to vagter, 
begge steder, hver eneste morgen. 
 
Hvis du er interesseret, eller bare kender 
nogen, som er interesseret, så send en 
mail til: Annette Skyt, på 
asksvip@gmail.com. 

Spørgsmål til de to ordninger besvares 
på: 
 
Per Henrik Kring Hansen, Tlf. er 30 33 
39 48, mail kringhansen@gmail.com 
med hensyn  l ordningen på Tandervej 
 
Annette Skyt, Tlf: 72 20 28 68, mail: 
asksvip@gmail.com med hensyn til ord-
ningen på Hørretvej   
Med venlig hilsen  
Trafikvagterne 
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Husk deadline til Mårslet-bladet  
d. 10. i måneden 

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 

starten af marts måned fik Mårslet 
Skoles Venner en uventet opringning. 
Vi var udpeget til at arve –nærmest.  
 
Der er ikke tale om nogens gamle 
moster i Amerika, som har efterladt 
sit jordiske gods til foreningen. Der 
imod er det Mårslet Gamle Bydels 
beboerforening, som har ophævet 

foreningen. De penge der var i kassen 
–det drejer sig om knap 1000 kroner – 
har de været så venlige at lade overgå 
til os. 
 
Vi takker mange gange for venlighe-
den og glæder os til at gøre gavn for 
skolens børn med pengene. 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 
 
 

Mårslet Skoles Venner har arvet 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

April 2013 

Tillid 

Tillid ved vi alle, hvad er. Vi tænker 
vel, at det er noget, vi er født med. 
Det er en åben og glad forventning til 
livet og vores medmennesker. Men 
efterhånden som vi bliver ældre, kan 
der godt slides lidt på tilliden, og tale-
måden: ”Jeg håber det bedste, men 
frygter det værste”, tilslutter vi os om 
end måske med et smil. 
 
Naturlig tillid 
Det er som om vi - uden at vi ved af 
det - faktisk møder hinanden med 
tillid. Forventning om at den anden 
vil os det godt kommer først. Barnet 
møder mor og far med tillid. Når det 
vokser op bevarer barnet den sponta-
ne tillid til sin omverden, venner og 
familie.  
 
Det er som om, vi mennesker som 
udgangspunkt mener, at livet er godt 
og menneskene gode og hjertelige. 
Men livet lærer os efterhånden en 
anden historie, der gør, at vi begynder 
at skærme os mod andre, bliver skep-
tiske, reserverede, vagtsomme. Sådan 
bliver det, hvis man har gjort negative 
erfaringer af f.eks. svigt, utroskab og 
forræderi. Så er tilliden brudt og mis-
tilliden har indfundet sig i de mellem-
menneskelige relationer. Men det er 
tankevækkende, at tilliden kom først, 
at mistilliden lever af brud på tilliden. 
Vi kan altså trods brudte løfter allige-
vel bevare troen på, at tillidsrelationer 
igen kan skabes, for vi er grundlæg-
gende tillidsfulde væsener. 
 
Tillært tillid 
Der er sociologer, der siger, at tillid er 
tillært, altså kulturelt betinget. De 
fortæller, at Danmark har – sammen 

med de andre skandinavske lande – 
den stærkeste sociale tillid. Værst står 
det til i Sydafrika, der er præget af 
ekstrem mistillidskultur. Men i Dan-
mark har vi tillid til hinanden. Det 
skyldes flere ting, bl.a. at vi har tillid 
til domstolene, offentlige institutio-
ner, politiet, folketinget og at der ikke 
er korruption, og at der er udviklet et 
kollektivt forsikringssystem 
(velfærden/solidariteten).  
 
Vi mener altså grundlæggende, at 
tingene går ordentlig til. Vel er der 
meget kritik af forskellige samfunds-
forhold, men der er netop plads til 
denne offentlige debat, og vel er der 
politikerlede, men alt i alt er vi allige-
vel tilfredse. 
 
Tillid skal bevares 
De samme sociologer siger også, at 
den sociale tillid skal bevares. Den er 
ikke en selvfølge, den kan nedbrydes. 
Grundlaget for den høje score på til-
lidsskalaen i Danmark hænger sam-
men med den store grad af selvorga-
nisering i de talrige foreninger vi har. 
Det er dette ansigt-ansigt møde, der 
skaber tillid, gensidig forpligtethed og 
ansvar og som forringer skabelse af 
fjendebilleder. Men plejes den gode 
muld af nære relationer i lokalsam-
fundene ikke, udhules nærdemokrati-
et af centralisering og kontrol, så risi-
kerer vi, at den sociale tillid mindskes 
og dermed den stabilitet, der præger 
det danske samfund. 
 
Tro er tillid 
Troen på Gud bygger på tillid – både 
den naturlige og den tillærte, og den 
skal også bevares. Jeg mener, at bar-
net har en naturlig gudstro, en enfol-
dig åbenhed og hengivenhed til både 
Gud og mennesker. Barnet kan uden 
reservation folde hænderne og bede 

til Gud, og barnet lægger sig trygt til 
at sove i tillid til, at en engel holder 
vagt ved dets seng.  
 
Når vi vokser op, kommer mistilliden 
-også til Gud - og vi stiller mange 
spørgsmål, og smertefulde erfaringer 
anfægter den naturlige tillid. Derfor 
kommer tro og fornuft til at gå hånd i 
hånd i den voksnes tro – og det er 
godt. Både børn og voksne skal lære 
om troen og dens indhold, tænke og 
reflektere. Sådan er troen også noget 
tillært, noget man lærer af sine foræl-
dre og som til stadighed skal udfor-
skes.  
 
Troen bor ikke bare én gang for alle i 
hjertet. Troen skal bevares, holdes i 
live – i praksis, i det daglige liv. Det 
kan ske på mangfoldige måder, men 
nærliggende er det da at tænke på: 1. 
kirkegang, 2. bøn, 3. læsning i Bibe-
len, 4. læsning af fortolkninger af Bi-
belen, 5. samtale med andre i et re-
flekterende fællesskab, 6. forsøg på at 
leve et næstekærligt liv. Det lyder 
måske lidt overvældende, for nogle 
gange fylder troen meget og til andre 
tider ikke så meget. Sådan vil det væ-
re i de fleste menneskers liv. Derfor 
er det også så godt, at vi har kirken, 
der stedfortrædende for os holder tro-
ens rum i live, så vi kan gå ud og ind. 
Men omvendt skal vi også huske på, 
at vi jo alle er kirken, altså alle døbte 
folkekirkemedlemmer er kirken.  
 
Vi har alle et ansvar for at mødes an-
sigt til ansigt med hinanden og med 
Gud for at få opbygget og styrket tro-
en og tilliden, og for at bevare den 
kirke vi alle behøver. 
 

Sognepræst 
Hanne Davidsen 

 
Fortsættes på næste side 
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FREDAG d.  

April 
 
MANDAG d. 1. april kl. 10.00 
2. påskedag 
Luk. 24,13-35 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 7. april kl. 10.00 
1.s.e. påske 
Joh 20,19-31 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 14. april kl. 10.00 
2.s.e. påske 
Joh 10,11-16 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 17. april kl. 17.00 
Børne Bamse gudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 21. april kl. 10.00 
3.s.e. påske 
Konfirmation 7.a 
Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 26. april kl. 9.00 
Bededag 
Konfirmation 7.b 
Mette Maria Kristensen 

FREDAG d. 26. april kl. 11.00 
Bededag 
Konfirmation 7.c 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 28. april kl. 10.00 
4.s.e. påske 
Konfirmation 7.d 
Mette Maria Kristensen 
 

Maj 
 
SØNDAG d. 5. maj kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 9. maj kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 12. maj kl. 9.00 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 19. maj kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
MANDAG d. 20. maj kl. 11.00 
Gudstjeneste i Hørhaven 
 
SØNDAG d. 26. maj kl. 10.00 
Hanne Davidsen 

Kildevang 
Onsdag d. 3. april 

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 

Kirketider-

Mandagscaféen  
 

mandag den 8. april 
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. 

Gregoriansk aftensang 
 

Der er Gregoriansk Aftensang i Mår-
slet Kirke d. 15. april og d. 29. april – 
som altid i lige uger.  

Mandag d. 1. april - 2. Påskedag - er 
helliget gudstjenesten kl. 10, så denne 
første mandag i april er der ikke Gre-
goriansk Aftensang. 

Program: 
17:15 Introduktion og indøvning 
17:55 Gregoriansk aftensang der ind-
ledes med stilhed. 
Yderligere oplysninger på Mårslet 
Kirkes hjemmeside. 

Eva Wildt Nielsen 

Fortsat fra forrige side 
 
De sociologiske overvejelser er hen-
tet fra en lille bog, der hedder Tillid, 
af professor Gert Tinggaard Svend-
sen, udgivet af Aarhus Universitets 
Forlag 2012. Den er en del af en se-
rie, der hedder Tænkepauser, der ta-
ger forskellige temaer op i en over-
skuelig form, eks. Frihed, Netværk, 
Folk, Fjendskab. De små bøger er 
hurtigt læst og koster kun 20 kr. 

Onsdag den 17. april  
kl. 17.00  

Børne-Bamsegudstjeneste 

Gudstjenesten er målrettet sognets 
mindste, men alle er velkommen til 
at deltage. Vi skal synge og lave fag-
ter til salmer, bede fadervor og hører 
en bibelhistorie. Sognepræst Mette 
Maria Kristensen fortæller om den-
gang Johannes døbte rigtig mange 
mennesker i Jordenfloden. 
 
Tag en bamse med til gudstjenesten, 
så den også kan høre historien og 
måske endda være en del af den. 
Efter gudstjenesten spiser vi sammen 
i Sognehuset. Maden koster 10 kr. for 
børn og 20 kr. for voksne. 

 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 
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Konfirmander 
Mårslet Kirke 2013 

7. a Konfirmation i Mårslet Kirke 
Søndag, den 21. april 2013 kl. 10.00 

ved sognepræst Hanne Davidsen 
 
Amalie Klitgaard Jepsen 
Christian Pontoppidan Andersen 
Ebbe Molt Dengsø 
Emil Aron Mæng Dorph 
Hannah Louise Fitje 
Jens Frederik Jenner Løth 
Jeppe Bojsen Johansen 
Julie Nygaard 
Kamilla Fiilskou Lundgren 
Katrine Mønster Ninn Kristiansen 
Kristian Mønster Ninn Kristiansen 
Laura Anette Nørup Agerholm 
Mette Rasmussen 
Nadia Spange Pedersen 
Sara Daugaard Mikkelsen 
Simon Barsøe Zachariassen 
Søren Juul Christensen 
Tania Camilla Taarsted Argot 
Thomas Luke Parkinson 
 
 

7.c Konfirmation i Mårslet Kirke 
Bededag, fredag den 26. april 2013 kl. 11.00 

ved sognepræst Hanne Davidsen 
  
Amalie Pagh Pedersen 
Caroline Legaard Madsen 
Christoffer Hviid 
Emmely Leicht Oszadlik 
Frederik Fuhr Hansen 
Frida Hamann Tulstrup 
Jakob Märcher Kolling 
Julie Larsen 
Kamille Skauge Hartelius 
Laura Lundgaard Holm 
Penelope Topp Christiansen 
Rasmus Lyndgaard Pedersen 
Rikke Adelsbøll Østergaard 
Thea Stougaard Frederiksen 
 

7.b Konfirmation i Mårslet Kirke 
Bededag, fredag den 26. april 2013 kl. 9.00 

ved sognepræst Mette Maria Kristensen 
 
Anne Cecilie Kläning 
Anne Veel Krøjgaard 
Casper Høeg Bugtrup 
Emil Christensen 
Frederikke Østergaard Brøkner 
Gustav Thierry Andsager 
Jacob Schmidt 
Kirstine Johanne Thirup Fahl 
Kristian Frølich 
Laura Skauge Hartelius 
Maria Videbæk Bredlund 
Martin Veel Krøjgaard 
Nikoline Kornerup Madsen 
Oliver Bragt Nielsen 
Simon Duran Steenbjerg 
Simone Malling Tornslev 
Stefania Vasilopoulou Brigon 
 
 
 
 
 
 

 

7.d Konfirmation i Mårslet Kirke 
søndag, den 28. april 2013 kl. 10.00 

ved sognepræst Mette Maria Kristensen 
 
Anton S Hjorth Jespersen 
Christian Sønderby Kusk 
Ellen Eskildsen Kridal 
Emil Linaa 
Folmer Løvstad Wadskjær 
Frida Bruun Schandorff 
Ida-Marie Bedsted Andresen 
Johanne Lehmann Daugaard 
Line Juul Meldgaard 
Liv Højland Ingebrigtsen 
Maria Kirstine Skov Pedersen 
Maria Laura Fuhr Hansen 
Mikkel Eggertsen 
Nichlas Korsbæk 
Pernille Schmidt 
Simon Schmidt Clausen 
Sonja Selvig Nielsen 
Svend Schouby 
Tobias Ruby Sandemann Rasmussen 
Trine Skotte Albertsen 
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Mårslet 
Hyggeklub 

 

Mit liv ved politiet 
Torsdag d. 11. april  

kl. 14.00 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere chefkriminalinspektør Per 
Larsen kommer og fortæller om sit 
lange liv ved politiet. 
 
Per Larsen var bare 21 år, da han i 
1965 indtrådte i politiet og blev num-
mer 1049. Første opgave var at 
“håndhæve loven” ved at patruljere i 
Istedgade i København. Og dér gik 
han så med hænderne på ryggen, som 
han havde lært det på Politiskolen. 
Dagens fangst var en beruset cyklist, 
“men ellers var det største problem at 
sige nej tak til alle de bajere, jeg fik 
tilbudt“. 
 
Per Larsen blev med tiden en kendt 
og engageret medarbejder ved Kø-
benhavns Politi. En overgang også 
ved PET, hvor han lod sig lokke over 
med udsigt til tjenestevogn. Per Lar-
sen har i hele karrieren været stolt af 
sit arbejde. Han husker med glæde 
rydningen af Ungdomshuset og ind-
satsen ved klimamødet COP 15.  
En kræftsygdom for et par år siden 
gav Per Larsen ny erfaring. 
Han er nu vicepræsident i Kræftens 
Bekæmpelse og bruger sin viden til at 
“tænde lys i øjnene” hos de kræftram-
te og ikke mindst deres pårørende. 
Selv om Per Larsen nu har bedre tid, 
vil han ikke skrive sine erindringer, 
og som han udtrykker det: “Der er 
skrevet, så mange bøger, så jeg be-
holder klogeligt pennen i hånden. 
 
Der serveres kaffe/te med hjemmebag 
pris 40 kr. 

 Sogneindsamlingen 2013 
 
Søndag den 10. marts gik danskerne 
på gaden og samlede ind til Folke-
kirkens Nødhjælps arbejde mod sult 
blandt verdens fattigste. 
 
Således også i Mårslet hvor 75 ind-
samlere i alle aldre havde meldt sig 
til opgaven og som sædvanlig deltog 
rigtig mange studerende fra Testrup 
Højskole.  
 
I år var der også rigtig god  
deltagelse fra De grønne Pigespejde-
re og KFUM-Spejderne. 
 

Der blev på de 40 ruter i Mårslet 
indsamlet  
 

 35.991,00 kr. 
 
Det er lidt mere end i 2012, hvor 
beløbet var 34.588 kr. 
 
Tak for rigtig god deltagelse.  
 

På vegne af Mårslet Kirke og  
Mårslet Menighedsråd 
Knud Lunderskov 
Indsamlingskoordinator 

 
Mårslet 
Hyggeklub 

 
 

Forårstur til Als  
torsdag 2. maj 2013 

Vi starter fra Sognehuset kl. 06.30 og 
kører sydpå.  Der serveres kaffe og 
rundstykker undervejs i bussen. 
 
På Helnæs vil en guide fortælle om 
halvøen, og der bliver et kort ophold 
ved fyret. Derefter videre til Bøjden, 
hvorfra vi sejler til Fynshav.   
 
Der står en anden guide på bussen, og 
vi kører til Austenborg og får frokost 
på Fjordhotellet. Rundvisning i Augu-
stenborg Slotskirke og Parken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kører via Sønderborg til Dybbøl Ban-
ke, hvor der er et kort ophold, inden 
turen går videre over Gråsten til Krybi-
ly Kro, hvor aftensmaden venter. 
Hjemkomst ca. kl. 21.30.  
 
Pris pr. person 700 kr. excl. drikkeva-
rer.  
 
Tilmelding senest 22. april til Olga 
Nielsen 86 29 04 70 eller Else Svend-
sen 86 93 60 38  
else.svendsen@gmail.com   
 
Der gælder ”først til mølle” princippet, 
men trofaste gæster i Hyggeklubben 
får fortrinsret. 
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Mårslet Indremission  
April: 

 
Tema: "I skal elske…" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 17. April får vi besøg af 
Netmissionær og cand. Teol. Peter 
Guldager Dahl. Aarhus. 
Emnet for denne aften er: "I skal 
elske…" 
   
Vi bliver i Bibelen mødt med et 
"skal" - altså et påbud om at elske 
Gud, hinanden og vores næste. Med 
udgangspunkt i det dobbelte kærlig-
hedsbud og buddet om indbyrdes 
kærlighed, vil vi se på kærlighedens 
"hvad" og "hvorfor".  
 
Vi vil også se på, hvilke hints Bibe-
len giver os om, hvordan vi elsker 
hinanden og vores næste. 
 
Peter Guldager Dahl er 36 år, og har 
arbejdet som Netmissionær på Jesus-
net. dk siden 2006. 
 
JesusNet.dk er en kristendomsportal 
drevet af Indre Mission i Danmark. 
Den er et  debatforum, der giver in-
formation og dialog om Gud, Bibe-
len, tro og kristendom.  
 
Der bliver i løbet af aftenen mulighed 
for at høre mere om arbejdet som 
netmissionær. 
 
 
 
Mødet foregår i Mårslet Sognehus og 
starter kl. 19.30. 
 
Alle er meget velkommen. 
 
. 
 

Vil du stille spørgsmål til teologien? 
Vil du vide mere om Kierkegaard, 
Grundtvig, Bonhoeffer og Løgstrup? 
Vil du undersøge kristendommens 
vilkår i dagens Danmark og sammen-
hængen mellem religion, kultur og 
evolution? Kom og stil dine spørgsmål 
til Teologiens Døgn! 
 
Teologiens Døgn er et initiativ, der 
første gang blev afholdt i foråret 
2012.Teologiens Døgn har til formål - 
at vække og styrke interessen for teo-
logi, - at vise at samfundet har brug 
for teologi og religionsvidenskab, - at 
styrke interessen for de teologiske og 
religionsvidenskabelige studier og ud-
dannelser i Danmark Den 5. – 6. april 
2013, kl. 16-16, vil Teologiens Døgn 
igen løbe af stablen.  
 
I 24 timer vil teologisk refleksion og 
undren indtage Århus midtby gennem 
alt fra foredrag og paneldiskussioner 
til teologisk pubquiz, smagsprøver på 
bibelske retter, salmemaraton og bi-
bellæsning, teater og musik – og me-
get meget mere. 
 

Se hele programmet på: 
 

www.teologiensdogn.dk  
og find os på facebook:  
”Teologiens Døgn 2013” 

 
Arrangører: Teologi og Religionsvi-
denskab under ARTS, Aarhus Univer-
sitet, Århus Domkirke, Aarhus Kate-
dralskole, Pastoralseminariet, VIA 
University College, Diakonhøjskolen, 
Ribe, Haderslev, Århus, Viborg og 
Ålborg stifter  
 
 

Teologiens døgn  
5.-6. april 2013 

Turen går til  
Sct. Petersborg 

 
Foredrag 

 
Torsdag 10. april kl. 19.30 

I forbindelse med sognerejsen til Skt. 
Petersborg indbydes der til endnu et 
foredrag torsdag den 10. 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. 
 

Program: 
 

1. del. Revolutionen 1917 og tiden, 
der fulgte - ved Jørgen Granum-
Jensen;  
 
2. del: Om ikoner  og udvalgte kunst-
værker fra Vinterpaladset ved Jørgen 
Thorendahl. 
 
Entre: 50 kr.  
 

 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
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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 
Graver: Stillingen varkant  
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården. 
amd@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 april 
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. 24. april 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 - 17.00. 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det smuk-
ke kirkerum. Er der herudover behov 
for at besøge kirken på andre tidspunk-
ter, så kontakt : 
 
Sognepræst Hanne Davidsen i 
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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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 APRIL 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. 3. april kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
Lokalcenterdag den 4. april:  
Alle er velkomne! 
 
Kl. 11.30 ”Tag selv bord”  
 
Kl. 12.30-15.00 Diverse boder 

Hils på Brugerråd og Beboer/pårørenderåd. 
Hør om det frivillige arbejde ved Kildevang 
Hold kroppen i gang/sekvenstræning 
Forebyggende hjemmebesøg 
Åbent i Sundhedsklinikken. 
Åbent hus i en ældrebolig og en plejebolig 
Information om Saksild Strands nye tilbud 
Prøv et spil krolf eller billard 
Åbent hus i Genbrugsen 
Åbent hus i træværksted 

 
Kl. 13.30-14.00: Kaffe og musik. 
Brugerrådet er vært ved kaffe og kage i caféen mens 
husorkestret Kjelds Kulinariske Kapel underholder. 
Mandag d. 8. april kl.14.00: 
Modeshow og tøj salg ved Smartex. 

 
Søndag d. 14. april kl. 14.00: 
Banko (den sidste i forår) 
 
Mandag d. 29. april kl. 14.00: 
Dansens dag.  
Danseopvisning og fællessang med Seniordanserne fra 
Tranbjerg. 
 
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 
 
Sundhedsklinikkens åbningstid: 
 Torsdag kl. 9.00-14.00, men kun  
 efter aftale ml. kl. 13-14. 
 Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 
 Tlf.: 8713 4432 
  
EDB – frivillige hjælpere? 
Vi efterlyser frivillige der er god til c computer! Der er 
brug for hjælp, nnår vi skal etablere netcaféen på Kil-
devang. Ring til Brugerrådet!  

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

17.00 - 22.00 
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Tennis 

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  

Tennis : så starter vi  
TMG Tennis, som har et hyggeligt 
anlæg midt i Mårslet Naturpark, by-
der velkommen til en ny sæson af 
denne hyggelige og udfordrende som-
mersport ! 
Vi er åbne for nye medlemmer, og 
kan tilbyde en god sport, og god træ-
ning til øvede og uøvede, unge som 
gamle, kvinder som knuder.. 
Se her :  
 
Lørdag d.13.april kl 10.00 : vi gør 
banerne klar, alle er velkomne, klub-
ben giver frokost ! 
 
Lørdag d.27.april kl 13.00 : stander-

hejsning og første officielle spil, kom 
og mød bestyrelsen og spil med ! 
Klubben trøster med mad & drikke ! 
 
Vi tilbyder træning som følger :  
1) seniorer : hver søndag fra 10 til 

12, opstart : se hjemmesiden 
2) ungdom : lørdage i maj og må-

ske juni, opstart : se hjemmesi-
den 

3) hyggedoubler hver søndag fra 
12.00 og hver tirsdag fra 19.00 

 
Kontingent : se vores hjemmeside 
(www.tmg-tennis.dk) for events, ka-
lender, nøgler og kontingenter (vi har 

fx familierabat). 
Vi afvikler i løbet af sommeren nogle 
turneringer som er åbne for alle, og 
hvis du følger med, vil du se, vi også 
vil have et grill arrangement, med 
deltagelse af IN SPORT som vil til-
byde diverse udstyr til favorable pri-
ser.  
Vi har tenniskanon, lånebolde og ket-
sjere, så du kan bare møde op J ! 
 
Sommerens sjoveste udfordring : 
værsgo’ !!! 
 

Velmødt/bestyrelsen 
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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 

Nu lokker atter de lange veje 
Hvis du synes, det er absolut forry-
gende, 
 
når cykelcomputeren viser 70 km i 
timen ned ad bakken, vinden buldrer i 
ørerne og raceren ligger fuldstændig 
stabilt under dig 
 
eller når duften af en lysende gul 
rapsmark pludselig fylder næsebore-
ne, mens grønne bakker og skove pas-
serer forbi dig og resten af feltet i ha-
stigt tempo 
 
eller når du med 11 km i timen tram-
per op ad et bjerg, og det føles som 
om kroppen smelter sammen med 
cyklen til én velsmurt maskine 
 

− så er du cykelfan og bør overve-
je at melde dig ind i Mårslet 
Cykel Motion. 

 
Vi er en flok overvejende seriøse mo-
tionister, som danner en afdeling un-
der TMG, og som gerne vil byde nye 
og gamle medlemmer velkommen til 
en ny sæson. 
 
Det er et kendt fænomen, at medlem-
merne glæder sig som små børn til 
foråret, hvor man kan trække raceren 
frem fra garagen. 
 
Sæsonen begynder officielt tirsdag 
2.april, og du er velkommen til at træ-
ne sammen med os et par gange for at 
se, om denne klub er noget for dig. 
 
Der er træning hver tirsdag og torsdag 
kl. 18 samt søndag kl. 9, og det er 
fuldstændig frit, hvor ofte man delta-

ger. Vi starter ud fra parkeringsplad-
sen ved Mårslet-hallen. 
 
Tirsdag og torsdag kører vi interval- 
og bakketræning, hvor vi skiftevis 
giver den fuld skrue og triller roligt af 
sted for at få alle med. 
 
Søndagene er som regel helliget en 
tur på 100-120 km rundt i de smukke 
østjyske landskaber. 
 
Nysgerrig efter at vide mere? Tjek 
hjemmesiden www.maarslet.com el-
ler ring til klubbens formand, Stefan 

Brendstrup, tlf. 2283 2024 
 
Johs. 

Her er et af klubbens mangeårige medlemmer, Peter Laursen, fanget på sidste 
del af en hård stigning på et bjerg i Spanien. 
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Cykling for kvinder i Mårslet 

Har du lyst til at cykle sammen med 
andre kvinder? 
 
Har du lyst til at træne op til deltagel-
se i cykelløbet Tour de Femme i sep-
tember? En strækning på 103 km.  
 
Planen er, at der trænes en række lør-
dag formiddage op til sommerferien 
og videre målrettet træning efter som-
merferien, så man trygt kan deltage i 
motionsløbet. 
 

Træningen vil både indeholde inter-
val, styrketræning og cykelteknik på 
ruter i Mårslets sydlige omegn. 
 
Her er muligheden for at omsætte 
vinterens (spinning)træning til friske 
oplevelser på landevejen sammen 
med andre kvinder. 
. 
Træningen tænkes at ligge fra kl. 9 og 
varer i begyndelsen ca. to timer. 
 
Er du interesseret, så kom til infor-

mationsmøde den 10/4 kl. 19 i Hal-
huset.  
 
Er du interesseret, men forhindret i at 
deltage i mødet, så følg med på 
www.maarslet.net og http://tmg-
fitness.blogspot.dk/ 
 

Hilsen 
TMG motion  

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

Mårslet Cykel Motion 
Din lokale mulighed for en masse oplevelser i ind- og udland  

Mårslet Cykel Motion er efterhånden 
16 år gammel. Den blev grundlagt en 
tidlig forårsdag i 1997 på et stiftende 
møde i Visbjerg Hegns fælleshus. En 
broget flok må vi nok sige. Unge og 
lidt ældre mænd på lette cykler, mod-
ne par på deres tour-cykel og det der 
ligger imellem var mødt op. Siden er 
klubbens medlemmer blevet noget 
mere strømlinjet med cykeltøj og pas-
sende udstyr i form af letvægts race-
cykler.  
 
Vi træner hele året 

I sommerhalvåret mødes vi ved Mår-
slet Hallen tirsdage og torsdage kl. 
18.00. Søndage er der afgang fra Mår-
sletHallen kl. 09.00. 
Tirsdage og torsdage køres der speci-
elle træningspas. F.eks. intervaltræ-
ning eller holdkørsel. Se program på 
Cykelklubbenshjemmeside 
www.maarslet.com. Der kan man læ-
se mere om træningskonceptet. 
 
Søndage køres der som regel længere 
ture omkring eller over 100 km. Der 
vil normalt finde en opdeling sted 
mellem øvede ryttere og letøvede/
begyndere.  
 

Landevejssæsonen begynder søndag 
den 1. april kl 09.00.  

I vinterhalvåret kører vi altid om søn-
dagen med afgang fra hjørnet af 
Tandervej/Bedervej. Turene på 
Mountainbike foregår i Marselissko-
ven og har en varighed af  2 – 3 timer. 
Alle kan være med i skoven da terræ-
net indbyder til at man så vidt muligt 
venter på toppen af de små bakker. 
Derfor vil vi altid køre ud sammen og 
returnere i fælles flok til startstedet i 
Mårslet. 
 
Vinterhalvåret suppleres af mange 
med spinning i TMG motion. 
 
Motionscykelløb i ind- og udland 

Mange af klubbens medlemmer delta-
ger motionsløb i udlandet. Specielt 
Claude Criqouillion i Belgien har vi 
været ned at deltage i adskillige gan-
ge. Det er igen i år planen at tage ned 

til dette løb sidst i august. Et spæn-
dende løb på 172 km i kuperet terræn.  
Men også La Marmotte i Frankrig 
tiltrækker flere af klubbens medlem-
mer. Et krævende løb over 4 bjerge 
med afslutning på Alp D’Huez. En-
hver motionscyklists drøm af et løb, 
hvor man skal være tidlig ude for at 
komme med, da der er et begrænset 
antal pladser. 
 
Harzen 
Hvert år i Maj plejer vi også at tage 
på en forlænget weekend i Harzen så 
vi kan prøve kræfter med et lidt mere 
bakket terræn end Danmark kan tilby-
de 
 
Mallorca 
Ligeledes er der hvert år mulighed for 
at tage på træningtsur på Mallorca, 
hvor motionister fra hele Europa mø-
des på de Mallorkinske landeveje før 
sommer turismen for alvor sætte rind 
med trafik og varme. 
 
Nye Initiativer 
Nogle af klubbens medlemmer har 
sagt ja på en henvendelse fra TMG 
motion til at prøve at få flere kvinder 
ud på landevejen og prøve kræfter 
med cykelsporten. Det kan man læse 
om andet steds i dette blad. 
 
Skulle du være interesseret i at cykle 
med os, er du meget velkommen til at 
møde op til vores træning, så du kan 
prøve det.  
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Flemming Kristiansen fra TMG Håndbold 
modtager i år ”Kammeratsskabspokalen  

I forbindelse med den nylige overstå-
ede generalforsamling var Flemming 
Kristiansen indstillet til at modtage 
”Kammeratskabspokalen” 
 
Kammeratsskabspokalen er en pokal 
der har eksisteret siden 1970 og bli-

ver hvert år tildelt en god kammerat, 
men er hidtil uddelt som en egentlig 
lederpokal til en person, som i lang 
tid har udført et stort foreningsarbej-
de enten som træner eller på det or-
ganisatoriske plan. 
 
Flemming Kristiansen har uden sin 
lige været indbegrebet af ovenståen-
de, en god kammerat kan have mange 
nuancer og facetter - men han er den 
man altid henvender sig til når det 
brænder på, og som altid har over-
skuddet til at hjælpe uanset hvad det 
drejer sig om i klubben. Han træder 
altid til når der mangler en hånd, både 
til det lavpraktiske og fysisk kræven-
de arbejde, samt til dommergernin-
gen. 
  
Flemming udfører et stort arbejde i 
foreningsregi - hvor en blandt mange 

af hans gerninger er medarrangør af 
vores årlige loppemarked. 
 
Flemming har igennem mange år væ-
ret træner for diverse hold og d.d. 
træner han U14 drenge, men Flem-
ming begrænser sig ikke nødvendig-
vis til sit eget hold og har altid igen-
nem tiden stillet sig til rådighed for at 
hjælpe både nye og gamle trænere. 
Ligeledes har han igennem tiden stået 
for målmandstræning på tværs af år-
gangene. 
 
Flemming er med sit store engage-
ment indbegrebet af denne pokal – 
men hvor mange dækker nogle af 
ovenstående kriterier for at modtage 
denne pokal – er Flemming Kristian-
sen unik i denne sammenhæng og 
spænder over hel spektret.   

REMA 1000 gør det igen  
− I forbindelse med at der kommer nye træner til klubben har REMA 1000 i Mårslet endnu engang stillet sig som 

sponsor for vores trænere - og selvom det er sidst på sæsonen har de sidst ankommende trænere fået suppleret 
deres garderobe med en lækker Puma træningsdragt. 

 
Støt de lokale de støtter os……… 
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Motion 

Mårslettere til DGI’s landsstævne 
De første fem fra Mårslet har meldt 
sig til DGI’s landsstævne i idræt og 
motion i Esbjerg 4.-7. juli. Skal du 
være den næste? 
En af de fem har meldt sig til løb, 
kajak og fitness i havvand, en til 
gymnastik og tre til petanque. 
 
Tror du som de fleste andre, at lands-
stævnet kun er et stævne for gymna-
ster, tager du fejl. De fylder kun halv-
delen af stævnet, resten består af alle 
mulige andre aktiviteter fra løbemoti-
on over kajak til fodbold og frilufts-
lejr. 
 
Er du f.eks. bidt af en gal løber, har 
du en stribe muligheder for at prøve 
dig af i og omkring Esbjerg. Både 
som stævnedeltager og som én-dags 
deltager fredag eller lørdag.: 
 

Der er et 5 x 5 km stafetløb på skov 
og vej, der er crossløb, 5 og 10 km 
samt halvmaraton. Ud over dem kan 
du tilmelde dig én af en række andre 
løb og 20 løbeworkshops: 
 
Stafetløb for hold på atletikstadion, 
orienteringsløb, biatlon der kombine-
rer løb og skydning, cross-duatlon 
med løb og mountainbike. 
 
Er du bidt af en gal fodbold, kan du 
samle venner, gamle efterskolekam-
merater, naboer og tilmelde dig syv-
mands turneringen med masser af 
kampe. 
 
Det samme kan du gøre i håndbold 
ligesom du kan tilmelde dig en omfat-
tende beachvolley-turnering med ven-
nerne, dit volleyballhold eller hvem 
du vil spille sammen med. 

Eller vil du prøve aktiviteter, du ikke 
har prøvet før, så gør som Eva fra 
Mårslet. Hun har tilmeldt sig som 
stævnedeltager med løb som indgang. 
Desuden har hun meldt sig til at sejle 
i begynderkajak og beach aqua dance 
& fitness i vandet ud for stranden. 
 
Det og meget mere giver DGI’s 
landsstævne mulighed for. Grundpak-
ken med deltagelse, overnatning i 
eget telt eller campingvogn, idræt og 
adgang til festområdet koster 995 kr. 
med sidste tilmeldingsfrist 15. april. 
 
Læs mere om alle tilbuddene og prak-
tisk info på www.l2013.dk 
 

Steen Bille 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2013 33 

 

Vægttab og nye tilbud i motionscentret 
”Otte kilo har jeg skidt siden jeg be-
gyndte at spinne”, siger han med et 
stort smil efter endnu en time i 
’saunaen’ på en indoor cykel i den 
pavillon, der danner ramme om Mår-
slet Motionscenter. 
Navnet på manden kan være ligegyl-
digt, da hans erfaring ikke alene er 
hans, men en hel del andre mårslette-
res osse. De fortæller alle, at de ikke 
bare kommer i bedre form, de smider 
også nogle kilo og begynder at tænke 
mere over det, de spiser. 
”Sidste fredag skulle jeg lige til at 
tage endnu et glas rødvin efter en ar-
bejdsuge. Men så tog jeg mig i det og 
lod være, fordi jeg gerne ville være 
klar til en tidlig spinning time næste 
dag”,.., siger den samme mand. 
 
Men vægttab er bare en af mange 
begrundelser for at være medlem af 
TMG motion. For andre kan det være 
at få en stærkere eller flottere krop, at 
genoptræne efter en skade eller ope-
ration eller bare det at få et større vel-
være i hverdagen efter at have trænet 
en halv til en hel time. 
 
I slutningen af februar havde 412 
mårslettere tegnet sig som medlem-
mer. I den voksne aldersgruppe mel-
lem 26-59 år har vi lige mange mænd 
og kvinder som medlemmer. Men der 
er god plads til flere. 
Nyt udstyr 
Til dem har vi netop udvidet repertoi-
ret med to nye fitnessmaskiner. Den 
ene er nærmest et tårn med trapper, 
hvor netop trinene hjælper én med at 
løfte vægt mere nænsomt end ved de 

øvrige maskiner. Noget bl.a. seniorer-
ne har haft stor glæde ved at opdage. 
Den anden er en bænk, som giver 
støtte til armene ved løft af vægtstæn-
ger. 
 
Fitnessinstruktørerne er ved at sætte 
sig ind i de mange øvelser, som kan 
bruges i de to nye maskiner. Spørg 
dem bare, hvis du vil have nye øvel-
ser til dit træningsprogram. 
 
Ny løbeskole 
Tirsdag den 9. april kl. 17 tager vores 
12 ugers løbeskole hul på din nye 
sæson frem mod sommerferien.  Både 
for begyndere og mårslettere, der er 
vant til at løbe. 
Løbetrænerne fra efteråret står klar 
igen til at lede grupperne ved de to 
ugentlige træningsture tirsdag og 
torsdag kl. 17 – altid med fælles start 
og opvarmning i skolegården. 
I foråret lægges 0. og 1. klasse sam-
men til en start med tre trænere, så 
gruppen kan opdeles i to, hvis nød-
vendigt.. Hvis mange 0.’ere ikke kan 
følge med 1. kl., kan den deles op i en 
0. kl. med to trænere. 
2. klasse og en gruppe, der træner til 
halvmaraton og intervaltræning læg-
ges sammen til at starte med med tre 
tilknyttede trænere. 
De 12 ugers trænigne r gratis for 
medlemmer af TMG motion, andre 
skal betale 200 kr. ved tilmelding. 
Tirsdag 2. april kl. 19-20 inviteres 
nye løbere til en infoaften i HalHuset.  
Her vil Ane fortælle til de nye, hvor-
dan man kommer i gang med at løbe. 
Søndagstræning kl. 10 tilbydes fortsat 

som et løst tilbud. 
 
Ny bestyrelse 

Ved den årlige generalforsamling 27. 
februar fik TMG motions bestyrelse 
et nyt medlem i skikkelse af Thomas 
Pape, stress- og motivations konsu-
lent. 
Samtidig sagde bestyrelsen farvel til 
Marianne Vinther-Jensen og Mona 
Winter Krogh med tak for en god 
indsats i det forløbne år. 
Bestyrelsen byder gerne nye medlem-
mer velkommen: Kontingentet for 
voksne over 18 år koster 1100 kr. for 
½ år og 2000 kr. for 1 år. For unge 15
-17 årige koster ½ år 800 kr. og for 1 
år 1400 kr. 
 
Skriv efter en tilmeldingsblanket til 
casatryk@hotmail.com 
 

Steen Bille, formand TMG motion 

TMG motions bestyrelse består af, set 
fra venstre: Michael Karlsen, kasserer 
Birthe Pedersen, Søren Skov Skjødt, 
Sjur Fitje, formand Steen Bille og Tho-
mas Pape. (Foto: bille) 

 

* 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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Gymnastik 

INVITATION 
Lørdag den 6. april inviteres til lokal forårsopvisning i Mårslet Hallen kl. 14 – 17.  

Næsten alle vores lokale hold deltager. 
Gæstehold: DGI Østjyllands 10-14 hold 

Dørene åbnes kl 13:45        Kiosken er åben for salg 
Entré: 25 kr for alle over 16 år  

Tanker efter DGI´s første forårsop-
visning . . . . 
 
Kommer lige fra Stadion hallen, hvor 
DGI har afholdt Børnedage weeken-
den over. Fantastisk at opleve så me-
gen entusiasme, koncentration og 
glæde hen over dagen, som godt nok 
indeholder vel mange kolbøtter og 
”næsten vejrmøller”, men som også 
tænder tanken om ”en sund sjæl i et 
sundt legeme” i mig. Alle disse un-
ger har vinteren igennem trænet med 
at stå i række og vente på tur, været 
oppe og nede af ribberne for at styrke 
arme og ben, optrænet kroppens for- 
og bagside muskler, så de kan styre 
kroppen i en helt almindelig hånd-
stand. Når først man har lært det, ser 
det legende let ud, men vejen dertil 
kræver mange timers træning og byg-
ges op hen over flere år. Derfor er det 
også helt befriende mellem alle bør-
neholdene, når et stort efterskole- el-
ler landsdelshold fylder opvisnings-
gulvet og viser, hvad al den træning 
kan føre til. Imponerende flot. 
Folkesundheden i Dannevang har det 
ikke godt, skrives der i aviserne. Dia-
betes 2 er kendt af de fleste sammen 

med diverse andre livsstilssygdomme 
som en kendsgerning, vi accepterer 
og måske  aktivt modarbejder. Jeg 
møder konstant mennesker i fuld fart 
med løbetøjet på, bliver overhalet på 
cyklen op ad Jelshøj og oplever med 
stor glæde Mårslet som en by med 
aktive borgere. Alligevel taler stati-
stikkerne om en helt anden virke-
lighed. Det skal vi da gøre noget ved. 
Det er gjort før i historien, og kan 
selvfølgelig lade sig gøre igen – hvis 
vi vil. Skytte og gymnastik forenin-
gerne blevet startet op på baggrund af 
krig (noget godt kommer der da ud af 
det!); den danske befolkning skulle 
lære at ramme plet og ranke ryggen. 
Og ALLE deltog – hver vinter, for der 
var ikke så meget andet at lave ude på 
landet i den mørke vinter. De tider er 
forbi, men kroppens behov er uforan-
drede. Kroppen har stadig behov for 
at blive brugt fysisk og hovedet behov 
for udfordringen med at styre kroppen 
til krydsende bevægelser og ind i lige 
rækker. Vi skal ikke have ”de gode 
gamle dage tilbage”, men helt sikkert 
tænke i kroppens behov FØR vi sæt-
ter os ind i bilen eller sætter os for 
godt til rette i sofaen.  
Hvis du har lyst til lidt inspiration, 
skal du være velkommen til TMG´s 
forårsopvisning lørdag den 6. april kl 
14-17. Her kan du opleve børn og 
voksne i alle aldre, som viser, hvad de 
har arbejdet med i gymnastiksalen i 
denne vintersæson. Vores opvisning 
afsluttes af et stort landsdelshold: 
DGI Østjyllands 10-14 hold, som og-
så i år har deltagelse af 5-6 Mårslet 

piger. De deltager alle på lokale hold 
og træner derudover også i DGI huset 
i Århus hver tirsdag i 2 timer. Med så 
megen ugentlig træning sker der na-
turligvis træningsfremgang, og det 
bliver der syn for. Vi håber vores op-
visningsgæster vil blive under hele 
opvisningen, så alle hold oplever støt-
te og opbakning, og så alle får set det 
dygtige 10-14 hold. 
Forår betyder udendørs aktiviteter. 
Alligevel bliver der mulighed for lidt 
indendørs gymnastik træning for 
voksne. Se mere på 
www.tmggymnastik.com  
For de yngre kan den stå på GYM-
NASTIKLEJR i sommerferien. I uge 
28 & 31 for de 8–13 årige på Guden-
ådalens Efterskole. Der er GYMCOL-
LEGE Sommercamp for de 13-17 
årige i uge 32 på Gymnastik- og 
idrætshøjskolen i Viborg.  Se mere på 
www.gymnastiklejr.dk eller 
www.giv.dk  

Hvis du er gymnast i TMG gymna-
stik, giver vi et tilskud til turen.  
Kontakt grethe@tmggymnastik.com 
for information om tilskud. 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Ved Afdelingsgeneralforsamlingerne 
blev der uddelt pokaler til: 

Cecilie Kläning Johnsen 
der fik træningsfremgangspokalen, 
skænket af Borgerhuset i 1993. 
Cecilie får pokalen for hendes iver og 
engagement som hjælpetræner på hele 
to gymnastikhold, hvor både Ble-ræs-
holdet og Spillopperne er rigtigt glade 
for hende. 
 
Jan Henriksen 
fik Ungdomslederpokalen, der er 
skænket af Brugsen i 1970. 
Jan har i mange år været formand for 
fodboldafdelingen og har endda haft 
tid til at være fodboldtræner og man-
ge børn og unge i Mårslet har lært en 
del af deres fodboldkunnen fra Jan. 
 
Flemming Kristiansen 
fik Kammeratskabspokalen, der er 
skænket af AAG i 1970. 
Flemming får pokalen for sit mange-
årige virke som håndboldtræner i 
TMG. 2 gange om ugen træner han 
håndboldspillere, kampe i weekenden 
og får også lige tid til at passe kiosken 
i HalHuset ind i mellem. 
 
Kent Pedersen 
fik Jubilæumslederpokalen, der blev 
indstiftet af HB i 1993. 
Kent har været næstformand i TMG i 
7 år og har det meste af tiden også 
været fungerende sekretær. Samtidig 
er han ansvarlig for kiosken i HalHu-
set, står for bemanding, indkøb, div. 
småreparationer og er også en af de 
mange frivillige, der sørger for at kio-
sken er åben. 

 

* 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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Egnsarkivets åbningstider: Onsdag d. 10. april. og onsdag den. 24. april  og som altid fra kl. 16 til 17:30.  

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

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

* 
 

Studier af fortiden er populært som 
aldrig før, og mange ville kunne få 
stor glæde af at vide mere om den 
fortid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst fremtid - de 
nu er en del af. 

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 Lokal-
historisk Forening være til stede 
for en snak, tegning af medlem-
skab, og evt. modtagelse af arkiv-
materiale eller andet. 
Kig også ind på Egnsarkivets 
hjemmeside. Det er en interessant 
guldgrube af både lyd, billeder og 
tekster. Adressen er: 
http://maarsletegnsarkiv.dk/ 

Nyt udstillingsvindue 
Efter at Brugsen har overtaget byg-
ningen, hvor Nordea tidligere holdt 
til, har Egnsarkivet etableret et ud-
stillingsvindue lige overfor indgan-
gen til Brugsen.  
Kig på de gamle avisudklip og an-
det, der her blot er en brøkdel af, 
hvad der findes på arkivet. 

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

www.maarslet-bladet.dk 
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Hold Mårslet Ren 
21. april 2013 gør vi igen Mårslet renere at bo i 

Søndag, den 21. april kl. 10.00 starter 
vi med rundstykker, sponseret af by-
ens bager.  
 
Alle vil naturligvis gerne bo i et pænt 
og rent område. Derfor gentager vi 
traditionen og det gør Danmarks Na-
turfredningsforening  heldigvis også, 
så hele Danmark har fokus på affald 
og bedre miljø denne dag. Det gør 
faktisk også det hele meget sjovere 
og hyggeligere, sådan at være en del 
af et kæmpeprojekt på landsplan. 

Vi plejer at være mange mårslettere  -  
omkring 50 personer i alle aldre. Har 
du ikke deltaget før, så møder du bare 
op på byens torv, mellem Superbrug-
sen og Bageren. Du er garanteret 
samvær med hyggelige mennesker og 
vil være med til at gøre en forskel til 
fordel for Mårslet. 
 
Efter en kort instruktion, hvor vort 
nære lokalområde deles op, kan du 
selv bestemme, hvor du vil lægge din 
indsats. Vi har store gennemsigtige 

affaldsposer og trafikveste til alle, 
men tag selv handsker med.   
 
Efter endt affaldsindsamling - dog 
senest kl. 11.45 – mødes vi igen og 
slutter af øl og vand, sponseret af Su-
perbrugsen. Har du spørgsmål inden 
da, er du altid velkommen til at ringe 
til Jørgen Brandt 2979 0264. 
 
På gensyn på byens torv, søndag, 
den 21. April kl. 10.00. 
 

Mårsletbørn har været spejdere i 587 år 
I Mårslet har vi hele tre spejderkorps: Det 
Danske Spejderkorps (blå spejdere), 
KFUM-spejdere og De Grønne Pigespej-
dere.  
Når hver aktive spejder i byen tæller, 
hvor mange år han eller hun har været 
spejder –og alle de år så lægges sammen 
til sidst -bliver det til svimlende 587 år. 
Gang det med 2 kroner (jeg kan røbe at 
det giver 1174 kroner) og så har du det 
beløb Mårslets spejdere den 21. Februar 
sendte til Tænkedagsfonden. 
 
Tænkedag er en verdensomspændende 
begivenhed , som blev til i 1932, og det er 
en af de to dage, som alle spejdere har til 
fælles; uanset farven på spejderunifor-
men. Det er den 22. Februar, som var 
grundlæggeren af spejderbevægelsen –
Lord Robert Baden-Powell’s fødselsdag. 
Han ville ikke have gaver, men bad spej-
derne om i stedet at give det beløb, de 
ville have brugt på en gave til bedre for-
mål og tænke venligt på spejderbevægel-
sen.  
I dag giver de fleste danske spejdere på 
tænkedagen, 2 kroner pr. år de har været 
spejder, og pengene bliver brugt til at 
udbrede spejderbevægelsen verden over. 
 
’Slut sult nu’ kom forbi  
Men Mårslets spejdere sendte på flere 
måder tanker til mennesker ude I verden, 
som ikke lever helt så rigt et liv som dem. 
Faktisk langt fra. 
 
De havde nemlig besøg af ‘Slut sult nu’-
karavanen fra Folkekirkens nødhjælp. Det 

er unge, som har været I Uganda og Ma-
lawi som volontører for Folkekirkens 
Nødhjælp og dermed haft sult tæt inde på 
livet. De fortalte om børns som hver dag 
kæmper for at få mad nok.  
 
Som en afslutning på forløbet deltager 
mange af børnene i Folkekirkens Nød-
hjælps sogneindsamling søndag den 10. 
Marts. 
 
Samarbejde mellem de tre spejder-
korps 
Men hvorfor er det at de tre korps blander 
–om ikke blod –så i hvert fald uniforms-
farver? 
 
”Spejdernes lejr i sommer, som jo var 
fælles for alle spejderkorps for første 
gang nogensinde, opfordrede os til at gå 
hjem og fortsætte korpssamarbejdet i vo-
res lokale område. Så  gruppelederne fra 
de tre korps i Mårslet drøftede i efteråret, 
hvordan vi kunne gøre det. Her blev vi 
enige om at starte med de to ting, som 
alle spejdere har til fælles, nemlig tænke-
dag og Sct. Georgs dag, ” fortæller grup-
peleder for De Grønne Pigespejdere, 
Sheila Truelsen. 

Spejdernes forbillede er en ridder 
Sct. Georgs dag er den 23. April, og det 
er dagen, hvor alle spejdere i hele verden 
aflægger deres spejderløfte og bekræfter, 
at de vil gøre deres bedste for at overhol-
de spejderloven. Det  indebærer blandt 
andet at de er hjælpsomme, respekterer 
andre, værner om naturen, er til at stole 
på og tager medansvar. 
 
Da Lord Robert Baden-Powell startede 
sin første spejderpatrulje i England, er-
klærede han, at Sankt Georg var spejder-
nes forbillede. 
  
Legenden fortæller at ridderen Georg 
kom til en by, der blev hærget af en dra-
ge. Man plejede at fodre dragen med lam, 
for at stille den tilfreds, men nu var man 
løbet tør for lam, og i stedet for skulle 
byens prinsesse ofres til dragen. Georg 
kæmpede imod dragen og vandt. Som tak 
ville man give ham prinsessen, men han 
takkede nej, da han ikke kæmpede for 
egen vinding, men for at bekæmpe det 
onde. 
  
Baden Powells tanke var, at spejderne 
skulle være vor tids riddere og, som der 
står i Spejderliv anno 1942, ’altid med 
frejdighed og frimodighed skulle drage på 
togt mod det onde i verden’. 
 
Alle Mårslets spejdere er godt i gang med 
at være ridderlige ved at hjælpe folk ude i 
verden, som lever i sult og nød. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er på torvet igen. 
 
Foråret er formentlig lige om hjørnet og vejret bliver mere cykelvenligt på ny.  
 
Det betyder også, at Cykeldoktoren kommer frem fra sit vinterhi og er klar til at tage imod syge og halv dårlige cykler.  
 
Første gang vil være tirsdag d. 9. april og herefter hver tirsdag kl. 14,30 – 17,30. Ligesom sidste år vil jeg være at finde 
på parkeringspladsen ved Brugsen. 
 
Kom forbi og få en snak, om hvad jeg kan gøre for dig og din cykel. Husk også, at jeg har nye cykler, bl.a. Cube, Princi-
pia, Centurion  og Ebsen, diverse udstyr, og tøj, samt stort set alt i reservedele. 
 
Du kan altid ringe på 22247393 hvis din cykel har svært ved at komme til Cykeldoktoren, så kommer Cykeldoktoren til 
dig og klare problemet hjemme på din adresse. 
 
Med Venlig Hilsen og god vedvind fra Cykeldoktoren v/Mikael Nymann 



 MÅRSLET-bladet  APRIL 2013 39 

 

Forårsudstillingen 2013 
Når den lokale kunstnergruppe STI-
PLET slår dørene op i påskedagene  i 
det smukke musikhus på Testrup Høj-
skole, så er temaet ” det nøgne men-
neske ”. 
 
Derfor er tegningen, der følger med 
dette indlæg, en croquis af en mands 
skulder, tegnet engang for nogle år 
siden, på en højskole  - da ikke Te-
strup. 
 
Men når nu foråret kommer, og Sti-
plets udstilling på Testrup Højskole 
åbner, så skal vi medlemmer til at 
tegne croquis i udstillingens åbnings-
tid, efter en nøgenmodel, en kvinde, 
der beredvillig har lovet at stille op, 
naturligvis mod betaling. 

Det kan gå hen at blive rigtigt spæn-
dende for os kunstener, men sandelig 
også for  
udstillingens gæster. Måske bare at 
kigge på - eller måske forsøge sig 
med croquis. 
 
Der tegnes croquis hver dag mellem 
kl. 13 – 14. 
 
     Stiplet inviterer til Fernisering 
31 marts kl. 11 – 12. hvor vi byder 
på et glas vin , eller juice - og lidt 
godt til ganen. 
 
Udstillingen er åbent 1. og 2. påske-
dag, begge dage fra 11 – 17.  
Entre 20 kr.  

Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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Hjertestarter i Testrup 
Testrup Borgerforening og en række 
sponsorer i byen har støttet Testrup 
Højskole i indkøb af en hjertestar-
ter. Den er placeret i højskolens gård 
og er tilgængelig uden nøgle.  
 
De private sponsorer der har støttet 
indkøbet er: 
  
Brugsen i Mårslet 
Testrup Købmandshandel 

Boutique Rosen 
Testrupgård 
M.B. Spare Parts 
ElearningSpecialist 
Jan Svarrer 
  
Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Testrup Borgerforening 
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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 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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