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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Den der æres bør...... 
 
Når jeg sidder her ved min computer, kan jeg se det lille erindring- 
bæger i min vindueskarm, som jeg fik, da jeg i 2008 fik byens 
hæderspris, også kaldet Mårsletprisen. 
Dengang i 08 var det Nordeabanken der stod for uddelingen, både 
pokal og de 1000 kr. der fulgte med.  
Et par år efter lukkede Nordea sin filial i Mårslet ned, og overførte 
både kunder og personale til Beder, men den Mårsletpris de i år- 
række havde sponseret, ville de ikke viderefører. 
 
Normalt har jeg egentlig ikke meget tilovers for SuperBrugsen i 
Mårslet, men jeg må indrømme at de her var vakse ved havelågen, 
for Mårslet Brugsforening overtog sponsoratet af Mårsletprisen 
helt uden forbehold. En flot gestus og tillige sikkert god reklame. 
 
De sidste par år, har det så været SuperBrugsen der har stået for 
udvælgelsen af kandidater til Mårsletprisen. I 2011 var det Steen 
Bille , og sidste år gik æresprisen til Kurt Kirkedal Laursen. 
 
Et eller andet sted i dette nummer af Mårsletbladet, står der sikkert 
hvordan og hvornår, man kan indstille en kandidat til Mårsletprisen 
2013. 
 
Så hvis man mener man har en oplagt kandidat, så gør jer den 
ulejlighed, at få det gjort i ordentlig tid inden tidsfristen, og ikke 
mindst med en prima begrundelse. 
Hvis man finder på at foreslå en kandidat, så skal vedkommende 
helst komme fra det frivillige arbejde, fra de mange foreninger 
der findes i Mårslet.  
 
Det er afgjort rigtigt, at der findes masser af foreninger i Mårslet, 
Jeg talte dem engang for år tilbage, der var over 40, og der er 
kommet flere til siden. Alene grundejerforeninger er der 10 -12 
stykker, Stiplet, Borgerhuset, 105 gr. Blandet, 2 slags spejdere,  
og ikke mindst TMG. 
For dem alle gælder det, at de kun fungerer med de frivilliges 
indsat. Find dem frem, og husk at indstille dem, så den lille 3 
mands komite har noget at vælge  imellem. 
 

Kaj Christensen 
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Fokus på passagen af jernbanen 
Der er chancer for at få en mere sik-
ker krydsning af jernbaneskinnerne 
ved stationen efter Trafikstyrelsen for 
et par måneder siden erklærede at 
Mårslet har en af de farligste perron-
overgange i landet. I første omgang er 
Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) 
nu ved at finde ud af hvordan det 
egentlig står til med planlægning af 
den tunnel, som Midtjyske baner, 
kommunen og regionen har talt om i 
en rum tid. Planen er at presse på for 
at en fornuftig løsning kan blive udar-
bejdet i løbet af de kommende måne-
der. 
I FU er der enighed om at vi ønsker 
en sikker løsning, uden at naboerne til 
stationen bliver generet af f.eks. en 
mekanisk højtalerstemme eller anden 
støj. 
 

Genvalg i FU 
Der var genvalg over hele linjen, da 
FU konstituerede sig på sit møde 10. 
april. Det vil sige at John Engel-
brechtsen fortsat er formand, Jens 
Thomsen er næstformand, Lars P. Ni-
elsen er kasserer og Per Henrik Han-
sen er sekretær. Menige medlemmer 
er Poul Hakon Poulsen, Margrethe 
Bogner og Lars Munk Nielsen. Anette 
Poulsen og Sven Voxtorp er supple-
anter. 
 
Møde med rådmand om borgerind-
dragelse 
Når dette blad læses, vil tre repræsen-
tanter for FU (John, Anette og Per 
Henrik) have holdt et møde med kul-
turrådmand Marc Perera Christensen 
om vores ideer til nye former for bor-
gerinddragelse. Marc Perera har invi-

teret for at høre nærmere om de tan-
ker og ideer, vi har luftet for at få fle-
re stemmer med ind i debatten om 
den kommende helhedsplan for Mår-
slet.  
Mødet er holdt efter deadline, hvorfor 
et referat ikke kan gives her. Men råd-
manden er åbenbart ret interesseret i 
hvordan de traditionelle metoder til 
borgerinddragelse kan fornys.  
 

PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Sprøjtefri  
Vi bor ovenpå vores grundvand, og 
der er stor risiko for at de sprøjtegifte 
vi bruger i haven ender i vores fælles 
grundvand og kommende drikke-
vandsressource.  
 
I Mårslet-Beder-Malling området er 
der fundet sprøjtegifte i 42 % af de 
boringer, der er undersøgt. I Aarhus 
Kommune er der fundet sprøjtegifte i 
37 % af alle undersøgte boringer og 
fund over kvalitetskriteriet for drikke-
vand i 16 %. Det tal vil vi gerne ned-
bringe.  Det er forskellige sprøjtegif-
te, der findes i boringerne. Blandt de 
nyeste er blandt andet glyfosat og 
AMPA. De kommer fra midler som 
Round Up, som benyttes flittigt i dan-
ske haver. 
 
VIDSTE DU AT 1 gram koncentreret 
sprøjtegift er nok til at forurene 
10.000 m3 drikkevand?. 10.000 m3 
svarer til en families forbrug i 80 år! 
 
Fra 1. marts i år er der 11 sprøjtemid-
ler, der har fået forbud mod at stå på 
hylderne i butikkerne, skulle DU sta-
dig have nogle af dem stående i gara-
gen eller andre steder, så skynd dig på 
genbrugsstationen og få det afleveret. 
Desværre betyder det IKKE, at alle de 
sprøjtemidler, man stadig kan købe, 
så er uproblematiske for grundvandet. 
Miljøstyrelsen har lavet en oversigt 
over sprøjtemidler, der kan købes i 
butikkerne, oversigten findes på 
GODTHAVEMILJØ.DK. De giver 
alle midlerne fra 1-5 flueben. Miljø-
styrelsen anbefaler, at man går efter 
produkter med 5 flueben, så er man 
sikker på at få de mindst miljøbela-
stende produkter. Kigger man listen 
igennem, så er der ingen produkter 
mod ukrudt hverken til fliser og gang-
arealer eller til plænen, som har 5 
flueben – Så budskabet er meget 
klart: Drop sprøjtegiftene, nyd plan-
terne og brug hakkejernet der, hvor 
der ikke skal være planter. 
 
Sprøjtemidlerne skader ikke kun 
grundvandet, men også fuglelivet i 
haven, og bier og humlebier, som sør-
ger for vigtig bestøvning af planterne.  

Så nyd det levende liv i haven og 
drop sprøjtegiftene. 
 
Kampagnen SPRØJTEFRI er i Beder-
Malling-Mårslet i 2013-14. Det er 
Vandplanudvalget i Aarhus (VPU), 
de lokale vandværker i Malling og 
Mårslet og Aarhus Vand der står bag 
kampagnen i samarbejde med Fælles-
rådene i Mårslet og Beder-Malling-
Ajstrup.  
 
VPU vil også køre en kampagne i det 
åbne land i 2013, hvor man i dialog 
med landbrug, gartnerier osv. vil prø-
ve at finde gode løsninger til at hindre 
fremtidige forureninger med sprøjte-

gift af grundvandet. VPU vil blandt 
andet tilbyde lodsejerne aftaler om 
sprøjtegiftfri drift af de mest sårbare 
arealer i området. Beskyttelsen af 
grundvandet er så vigtig, at kommu-
nen lige nu behandler et forslag til en 
plan for beskyttelse af områdets drik-
kevand, hvor kommunen har mulig-
hed for at påbyde sprøjtegiftfri drift af 
de mest sårbare områder. Er du ejer af 
en have i nærheden af dit vandværks 
boringer kan du også blive kontaktet 
af vandværket for at få en aftale om at 
undgå brug af sprøjtegifte. 

Birte Buhl-Hansen 
Grøn Guide 
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Jeg kan blive så arrig……. 
Jeg kan blive noget så arrig og irrite-
ret, når jeg på vejene omkring Mårslet 
møder motionscyklisterne, der ikke 
mener, de behøver at køre på cykelsti-
erne. 
 
Nogle af ”udfaldsvejene” er ikke sær-
lig bredde og man kan da godt kom-
me ud for at møde to motionscyklister 
i hyggelig snak ved siden af hinanden 
og de ser fornærmede ud, hvis man 
tillader sig at give et lille trut om, at 
nu kører jeg altså forbi. 
 
Personligt føler jeg mig mest tryg, når 

jeg cykler på stierne. Selvfølgelig kan 
motionister ikke nøjes med kun at 
køre  på stierne – så blev der jo heller 
ikke plads vi andre. Men der hvor 
stierne følger vejen, er det vel ikke et 
urimeligt ønske, set fra et bilist-
synspunkt. 
 
Hvad er der i vejen for at køre på cy-
kelstien mellem Mårslet og Testrup 
og mellem Mårslet og Oddervej?  Og 
som motionist er det vel ikke det store 
problem at vejen her går ind gennem 
Hørret. 
 

Og I bør køre på stierne, om ikke for 
andet, så for jeres egen sikkerheds 
skyld. 
 
Jeg ved da godt at den ”tunge” trafik 
skal tage hensyn til den ”lettere”, men 
lidt omtanke fra motionscyklisters 
side er vel ikke af vejen. 
 
Måske er min arrigskab bare et udslag 
af, at jeg er bekymret for at skulle 
komme til at ramme en af jer en dag. 
Det er jo desværre set før. 
 

Inga Havbjerg 
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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  

MÅRSLET 
FÆLLESRÅD 

 

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

Nyt landshare-projekt er startet op i Hørret 

Brug min jord 
Lej en køkkenhave  
”Vi har købt det nedlagte økologiske 
gartneri i Hørret”, fortæller den nye 
ejer Lasse Beck Meinicke og fortæt-
ter, ”og jord der har været økologisk i 
over 25 år, kan vi ikke bare forpagte 
ud til almindelig landbrugsjord. Det 
vil være synd”. Derfor besluttede fa-
milien med det samme, at starte fir-
maet lejenkoekkenhave.dk, så mange 
flere kan få glæde af jorden og den 
fantastiske udsigt fra den sydvendte 
skråning over Hørretvej.  
 
En del af jorden er allerede i brug 
som økologisk vingård, så med vin-
gård og heste som nabo kan man tage 
en pause fra havearbejdet og kigge ud 
over marker og skove. Familien, der 

er flyttet fra lejlighed til landsted har 
tidligere selv haft en traditionel kolo-
nihave, så de ved, hvor dejligt det kan 
være at dyrke sine egne grøntsager, 
selvom man ikke lige har pladsen der-
hjemme.  ”Vi har pladsen, og du har 
lysten”, som Lasse udtrykker det.  
Derfor åbner de nu op for denne mu-
lighed, om det så er traditionel koloni-
have, urban gardening, et køkkenha-
vefællesskab, landshare eller bare et 
pusterum med plads, kan man som 
bruger selv være med til at definere.  
 
Da, det er et nystartet projekt, er det 
tanken, at området i samarbejde med 
brugerne af haverne og inspireret af 
deres og egne ideer hele tiden vil ud-
vikle sig. Det kan være, at der nogen, 
der gerne vil have en gartner ud og 

vejlede om et emne, nogen der gerne 
vil have en fælles afsluttende høstfest 
eller måske er der bare en, der har en 
ide til et smart vandingssystem. Indtil 
videre er det jorden, der er klar, for 
det er det vigtigste, men der er yderli-
gere tiltag på vej som eksempelvis 
forbedring af tilkørselsforholdene og 
en pavillon på et udsøgt udsigtssted. 
 
Så, som Lasse slutter, ”har du lyst til 
at bo i byen, men vil alligevel gerne 
have mulighed for at dyrke dine egne 
grøntsager og vide, hvad du putter i 
munden, eller vil du bare gerne lære 
dine børn om processen fra jord til 
bord, så har du nu muligheden lige 
her i Hørret”.  

Fakta: 
Havestørrelsen er som udgangspunkt 100m2, men vil man have mere kan det også lade 
sig gøre. 
Prisen er 1200,- for en standardstørrelse have for hele året. 
Haveredskaberne kan opbevares på gården, så de ikke skal slæbes med hjem.  
Der er også fællesredskaber, der kan lejes billigt.  
Ønsker man at have vin, jordbær eller andre flerårige planter kan samme lod lejes for 
flere år.  
Kontakt: lejenkoekkenhave@hotmail.com , www.lejenkoekkenhave.dk , tlf. 28923425 
Gardening - it grows on you…  

Lasse Beck Meinicke Spirer Den yngste haveejer 
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9.30-17.30 
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Støt gymnastikken i Mårslet 
 
TMG Gymnastik sælger støttemærket ”Jeg støtter TMG Gymnastikforening”. Mærket er 10 
cm i diameteren, koster 50 kr. og er lige til at sætte i bagruden på din bil. 
 
Pengene, vi samler ind, går dels til nye redskaber, og dels til en springgrav i det nye Multi-
hus. Gymnaster har brug for en springgrav, der er blød og lande i, så de ikke kommer til 
skade, hvis de kikser et spring. Og med en springgrav, tør man være modig, så man udvikle 
sig til at blive en endnu dygtigere gymnast. 
Der ud over vil pengene gå f.eks. stepbænke, nye skumredskaber, og hvad fremtiden ellers 
vil bringe. 
Det gælder om at følge med, hvis vi vil beholde vores gymnaster i Mårslet.  

 
Når du støtter TMG Gymnastik støtter du et formål om ”Mest mulig gymnastik til flest mulige”. Det siger vi på forhånd 
tak for J. 
 
Vil du købe et støttemærke, så henvend dig til TMG Gymnastik, Mads Nielsen på tlf. 28 12 28 68. 
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Kræftens Bekæmpelses 
Indsamlingsresultat 2013  

41 indsamlere mødtes søndag den 7. 
april kl. 10 på lokalcentret Kildevang, 
hvor vi startede indsamlingsdagen 
med kaffe og rundstykker sponseret af 
Konditorbageren og REMA 1000. 
 
Derefter gik indsamlerne ud for at 
vise flaget – landsindsamlingens mot-
to var igen i år  VIS FLAGET,  og det 
lykkedes over al forventning. Alle 
kom glade tilbage og fortalte, at de 
var blevet godt modtaget. 
  . 
Medens Erik Damgaard, - tidligere 
Nordea, Mårslet - og Poul talte bøtter-
ne op, nød indsamlerne sodavand 
sponseret af REMA 1000 spændte på 
resultatet, og det var også værd at 
vente på. 

Resultatet blev kr. 48.361,50  utrolig 
flot –  
 
Sidste år blev der indsamlet kr. 
42.802,50, altså en stigning i år på kr. 
5.559,- meget meget flot, ja Mårslet 
har virkelig vist flaget 
 
Stor tak til indsamlerne for dette flotte 
resultat, og også en stor tak til beboer-
ne i indsamlingsområdet for den gode 
modtagelse. 
 
Tak til Hanne Torp for lån af cafeen 
og tak til Karen, Hanne og Erik for 
deres hjælp  
 
Tak til Konditorbageren og REMA 
1000. 

Jeg håber, vi ses til næste års lands-
indsamling søndag  6. april 2014. 

Ane-Mie Nielsen 
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Grundlovsfesten i år – 5 juni - 
får Borgmesteren som taler  

Mårslet Borgerhus er en unik størrel-
se i det kommunale landskab. På flere 
måder.  
 
Det vigtigste er, at huset med hele 
matriklen, blev givet som en gave til 
borgerne i 8320 området – fra den 
nye store kommune Aarhus - til re-
sterne af den gamle Mårslet ditto. 
Dette historiske forspil til det nuvæ-
rende borgerhus og dets frivillige be-
styrelse, har Egnsarkivet på forbilled-
lig vis oplyst os alle om – man kan 
selv se det på deres udmærkede hjem-
meside. 
 
Forløbet fra tilbud til realitet er et 
godt eksempel på, hvad der kan lade 
sig gøre, hvis nogen tager et initiativ 
og andre følger op med vilje, kunnen 
og arbejdsindsats. Bestyrelsen holder 
endnu og fremtiden (de næste valgpe-
rioder) er sikret. Så fra den nuværen-
de bestyrelse skal der lyde en stor og 
helhjertet tak til alle, der trak læsset 

før os. Og til alle der gennem tiden 
har været og er medlemmer skal der 
lyde en stor tak for at ville bibringe 
projektet den nødvendige start og 
drift kapital. Det er et sammenhold – 
en fælles vilje og hensyn til lokalsam-
fundet, som har smittet langt ud over 
Borgerhusets medlemmer og brugere. 
 
At borgerhuset principielt ejes (se 
selv Tingbogen derom) af alle mår-
sletter - er vist ikke lige oppe i den 
virtuelle hukommelse hos os alle – ej 
heller hos kommunen, som jo lejer 
den del af borgerhuset, der nu huser 
den integrerede, deltidsdaginstitution 
VALNØDDEN. At vi skal leje ud til 
en daginstitution er også blevet ting-
lyst. Og det er en lykkelig symbiose 
til gavn for byen. 
 
At vi alle ejer borgerhuset, betyder 
ikke, at alle kan gå, komme og benyt-
te huset efter forgodtbefindende, men 
det betyder, at den til enhver tid sid-
dende bestyrelse, med ansvar overfor 
Byrådet, sørger for at borgerhusets 
aktiviteter er i overensstemmelse med 
borgernes behov – for kultur, fest og 
børnepasning – for nu at sige det på 
almindeligt sprog. 
  
Da bestyrelsen også er ansvarlig for 
økonomi og vedligeholdelse, køres et 
stramt program med venlig, men be-

stemt administration – det har vist 
alle, der har holdt fest hos os mærket 
– selv om vi er frivillige. 
 
Nu vil vi så dele lidt mere ud af vore 
fælles goder – til alle jer, der ”ejer 
den kommunale gave”.  
En grundlovsfest nærmer sig og vil 
igen i år rumme en betydelig taler på 
den udendørs talerstol. I år bliver det 
– meget apropos - Borgmesteren 
himself, Jacob Bundsgaard – som en 
person i den lange række af betydeli-
ge mænd og kvinder, der velvilligt 
stiller op til at holde den for demo-
kratiet så vigtige tale – hen over par-
ti-  – og andre skel, på grundlovens 
årsdag. 
Traktementet er igen med kød fra 
egnens absolutte top, når det gælder 
husdyrproduktion – og til en pris, 
der antyder, at en del af borgerhu-
sets overskud ved denne lejlighed 
fordeles til borgerne. Der kan købes 
øl og vand og der vil måske også væ-
re overraskelser til børnene – og så 
naturligvis korsang til de kulturelle 
ører og – til alles begejstring – Mår-
sletsangen. 
Se det endelige program på maar-
slet.net og i næste nummer af dette 
blad. 
 
Bestyrelsen for den selvejende for-
ening Mårslet Borgerhus. 
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Mårslet Vandværk 
Beretning til generalforsamling 2013 

Sidste år blev omtalt at vi var under-
lagt vandforsyningsloven, og vi håbe-
de sammen med øvrige forbrugereje-
de vandværker, at loven blev ændret 
således, at loven ikke omfattede for-
brugerejede vandværker. Sådan er det 
ikke gået. Der er stadig politiske for-
handlinger om ændringer af loven, og 
alle de politiker der har været i tale 
med vandværker og foreninger er eni-
ge om, at der skal ske en ændring, 
men så hører enigheden op. Loven 
skal revideres i år, og hvad der vil 
ske, er svært at spå om. 
For vort vandværks vedkommende er 
de sket det, at vi for tredje år i træk 
har faktureret mindre end 200.000 
m3. Det har medført at vi ifølge loven 
kan søge om at blive fritaget for at 
være underlagt vandforsyningsloven. 
Vi har ansøgt om det, og vil så længe 
vi fakturere mindre end 200.000 m3 
ikke være underlagt loven. Så kære 
forbrugere spar på vandet, så vi kan 
vedblive at være et vandværk der dri-
ves på demokratisk vis, hvor forbru-
gerne på generalforsamlingen god-
kender, hvorledes vandværket skal 
drives. Det må være rigtigt, at det er 
forbrugerne og dermed ejerne der 
bestemmer over deres eget vandværk, 
og ikke et kontor der på bureaukratisk 
vis bestemmer vandprisen og medfø-
rer os mange udgifter. 
 
Vi har afsluttet udskiftningen af der 
gamle mekaniske målere til elektroni-
ske. Vi fjernaflæser fremover måler-
ne. I forbindelse med udskiftningen 
har vi fået os nogle overraskelser, 
nogle forbrugere skulle have en del 
penge tilbage, da der af en eller anden 
grund er opgivet forkerte tal, andre 
forbrugere har fået en ekstra regning 
af samme årsag. 
Aflæsningen sker via Østjysk Ener-
gi’s elmålere. Aftalen nu omfatter 4 
aflæsninger årlig, så vi af den vej kan 
følge forbruget. Vi håber på at kunne 
lave aftale om en hyppigere aflæs-
ning, for i forbindelse med aflæsnin-
gerne får vi også information om der 
er noget unormalt hos den enkelte 
forbruger.  Den information vil kunne 

gives videre til forbrugerne. Men de 
må vente til vi får flere aflæsninger. 
Og det skal først laves en ny aftale 
med Østjysk energi. 
Vi forventer at de elektroniske målere 
har en langt højere levetid end de me-
kaniske, og dermed billigere i drift på 
sigt. 
Også den lovpligtige kontrol af vand-
målerne bliver mere simpel, da måler-
ne nu har samme alder. Der er en ny 
lovgivning på vej vedrørende kontrol 
af målerne.  Vi har nu 6 år til at finde 
ud af, hvorledes vi vil gøre det. For 
målerne skal først kontrolleres efter 6 
års drift. 
 
Også i dette år har vi måttet udskifte 
flere stophaner. Det var som oftest i 
forbindelse med målerudskiftningen 
at vi fandt ud af at stophanen ikke 
virkede. Vi vil igen gerne opfordre 
vore forbrugere til at forvisse sig om, 
hvor deres stophane er, og hvis de 
ikke kan finde den er vandværket ger-
ne behjælpelig. Hvis der skulle opstå 
et problem med vandinstallationen og 
de to ventiller som sidder på hver sin 
side af vanduret ikke virker, ja så er 
der kun stophanen tilbage. Stophaner-
ne er vandværkets ansvar og dermed 
uden udgift hos den enkelte forbru-
ger, hvis den skal udskiftes. Det er 
forbrugerne, der har ansvaret for ven-
tilerne ved vandmåleren kan lukke. 
 
Som omtalt sidste år er grundvands-
beskyttelsen overgået til VPU, så alle 
vandværker er samlet om den store 
opgave. Det har betydet en stigning til 
VPU på 35 ører pr. m3. Men set i for-
hold til at vi selv skulle foretage de af 
kommunen påbudte beskyttelser, ja så 
slipper vi for rigtig meget arbejde og 
det ville være væsentlig dyrere, hvis 
vi selv skulle gøre det. 
Det er ud fra de sonderinger som er 
og bliver lavet, at kommunen påbyder 
hvor og hvorledes grundvandsbeskyt-
telsen skal ske. Der skal laves mange 
aftaler med landbruget om erstatnin-
ger, for når der ikke må sprøjtes, vil 
der blive mindre afgrøder.  Det vil 
give tab hos landmændene og dette 

tab skal opvejes af den erstatning, 
som skal forhandles mellem VPU og 
landmændene. 
 
Vi har fået en ny hjemmeside, hvor 
der vil være alle relevante oplysnin-
ger. Det er herfra også mulig at linke 
videre til vores ledningsregistrering. 
Vi arbejder stadig på at få vores led-
ningsregistrering så nøjagtig som mu-
lig, Det har været en meget stor opga-
ve at få alle ledningsoplysninger ind 
på kortet. Når der laves nye udstyk-
ninger er det let at få ledningerne og 
stophanerne målt ind, men for de led-
ninger der er lagt for mange år siden 
er problemet, at vi ikke ved nøjagtig 
hvor ledningerne er placeret. Det fin-
der vi ud af når vi har reparationer på 
ledningsnettet, så får vi også disse 
ledninger målt ind. 
 
Den økonomiske del af vandværkets 
drift vil jeg overlade til vores kasserer 
under regnskabet. 
 
Vi har stadig er rigtig god vandkvali-
tet, og analyserne kan ses på vores 
hjemmeside. 
 
Vi har i år udpumpet godt 190.000 
m3. Det lidt mindre end sidste år. Det 
skyldes formodentlig at vores forbru-
gere sparer på vandet, samt at et par 
af vore storforbrugere har nedsat 
vandforbruget væsentlig. Og det er vi 
rigtig glade for, for der før blev sagt 
er det en kæmpe fordel for hvis vi kan 
holde os under 200.000 m3, og der-
med ikke være underlagt vandforsy-
ningsloven.   
 
Til slut skal lyde en stor tak til vores 
entreprenør Leif Mogensen, der altid 
er klar når vi kalder. Også en tak til 
Carsten Sørensen, som altid er be-
hjælpelig, når vi har problemer. 
Tak til Kaj og Knud for deres arbejde 
og måden de udføres jobbet. 
Tak til bestyrelsen for et godt og loy-
alt samarbejde. 
Regnskabet kan ses på: 
www.maarsletvand.dk 

Willy Tang 
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Dørene åbnes, den røde løber lægges 
ud og alle medlemmer i Club7 up og 
Klub Midgaard er inviteret til Filmfe-
stival i Beder Fritidsklub onsdag den 
22. maj fra 15.30 til 19.00. 
 
Vi præsenterer 6 film fra Mårslet, 
som i kapløb med flere andre film fra 
klubberne i Ung i Aarhus Oddervej 
kommer foran juryen og får nogle ord 

med på vejen. Alle klubberne har ar-
bejdet med film her i foråret, så der 
vil være en masse spændende konkur-
rence, kan man håbe på. 
 
Rygterne går på, at dette års filmfesti-
val bliver endnu federe end sidste års. 
I år med lækre præmier til de bedste, 
spændende workshops, såsom make-
up, STUNT, Stop Motion filmværk-

sted, og så selvfølgelig Michael Clau-
sens verdensberømte Hotdogs. 
 
Vi håber på talstærk opbakning til en 
meget anderledes klubdag. Så mon 
ikke fodboldtræningen kan springes 
over en enkelt gang, og i stedet erstat-
tes med et pust fra den kulturelle ver-
den. 

Filmfestival i Ung i Aarhus Oddervej 

 

  UNG I Århus Oddervej         
 

Højbjerg, Skåde, Mårslet, Beder, Malling, Solbjerg 

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 siderne. Skiltene er ens i vi-
suelt udtryk og skal signalere den fæl-
les identitet og måde at tænke på, der 
satses på i det kommunale fritids- og 
ungdomsliv 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 Ly-
seng/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 i klubsammen-
hæng – det være sig kreative medar-
bejdere eller dem, der brænder for 
musik. Området råder 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. 
 
I maj afholdes den fælles filmfestival 
i Beder Fritidsklub som afslutning på 
fritidsklubbernes 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 fæl-
les koloni i Ung i Aarhus Oddervej og 
turen går til Sletten Spejderlejr ved 
Silkeborgsøerne, hvor der er lagt op 
til mange spændende aktiviteter 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 Forældre til 
klubbørn vil altid høre nærmere om 
arrangementer direkte fra klubberne, 
lige som det altid har været. 
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  UNG I MÅRSLET          
 

Ungdomsklubben Club M 

Klub M 
 
Festlig fredag d. 8. marts 2013 
Fredag d. 8. marts holdte Klub M fest-
lig fredag. En aften der stod på hjem-
melavet pizza og hygge, for dem der 
havde lyst. Vi endte med at fylde køk-
kenet helt ud og ovnene måtte på 
overarbejde. En rigtig hyggelig fredag 
aften. 

Kommende arrangementer:  
 
Fodboldgolf d. 6. maj 2013 
Vi fylder busserne og kører ud og 
spiller fodboldgolf ! Prisen bliver 100 
kr. pr. pers. – klubben sørger for trans-
porten. Der er afgang fra Klub M ca. 
kl. 18.00. Se facebook for nærmere 
detaljer og tilmelding. Hvis der er nok 
tilmeldte, lukker vi klubben den dag. 

Grill-aften d. 17. maj 2013 
Vi rykker en festlig fredag ned i min-
deparken til grill og hygge. Se nærme-
re på facebook for detaljer og tilmel-
ding. 

 

  UNG I MÅRSLET          
 

Klub Midgaard  

Klub Midgaard til fernisering i Kø-
benhavn. 
Onsdag  den. 13. Marts, sad 25 for-
ventningsfuld klubpiger i bussen, på 
vej mod København. Her skulle vi 
over, og overvære ferniseringen af 
bl.a pigernes kunstværker. Værkerne 
var gået videre til den censurerede 
udstilling Vårsalong på Københavns 
Rådhus. 
Vi var lang tid undervejs, men humø-
ret var højt og stemningen god, da vi 
endelig ankom ved vores først stop på 
turen, Christiansborg.  
Her havde vi planlagt en guidet tur for 
at se de smukke Gobeliner.  
Efter Gobelinerne, nåede vi en kort 
tur ind at ose/shoppe i Illum. 
 
Endelig Fernisering. 
Kl.16 nåede vi til det endelig mål for 
turen, der var selve ferniseringen på 
Rådhuset.  

Her kunne vi til vores store glæde se, 
at både pigernes fantasifulde lampe-
damer, og Lucca’s flotte maleri havde 
fået god placering på udstillingen. 
Dog var der et par af damerne, der 
måtte have en hurtig kosmetisk for-
bedring efter rejsen fra Aarhus Råd-
hus til København.  
Åbningen indeholdt taler og kunstne-
risk happening med unge fra Sverige, 
Riga og Færøerne.  
Efter den officielle del af programmet 
var rundet af, blev de legendariske 
pandekager serveret på fine 
(musselmalet) tallerkner.  
I ved de pandekager som både EM 
vinderne fra '92, vores guld håndbold-
drenge og de kongelige har fået serve-
ret ved andre lejligheder.  
Undervejs nød pigernes kunstværker 
roser fra dommerne, og de beklagede, 
at lampedamerne desværre ikke måtte 
være tændt pga brandfare. 

Tilbage til Århus. 
Kl. 22:15 var vi tilbage - meget trætte, 
men positive over en begivenhedsrig 
dag.  
Tak til Jer skønne kreative tøser, for 
en super god klubdag. 
 

Hilsen Rie & Annelie 
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Det var en rigtigt smuk ung kvinde, vi 
i kunstgruppen Stiplet havde hyret til 
vor forårsudstilling på Testrup Høj-
skole i påskehelligdagene. Naturligvis 
mod gode ord og betaling. 
 
Emnet for udstillingen var netop ” 
Det nøgne menneske”, og vi skulle 
tegne croquis i åbningstiden. 
Det at tegne croquis efter nøgenmodel 
er spændende, men ikke det mindste 

erotisk, hvad nogen helt fejlagtigt 
kunne komme til at tro. 
 
Man sidder med sine tegnegrejer, og 
er faktisk dybt koncentreret. At tegne 
hendes nakke. Hendes knæ, skulder, 
bryst eller bagdel, husk på, vi har må-
ske kun 2 eller 3 minutter, før model-
len indtager en anden stilling, og en 
nyt papir skal på blokken. Forfra med 
en ny croquistegning. 

Egentlig har jeg ingen fornemmelse 
om hvor mange af udstillingens gæ-
ster der kiggede på. Jeg kan huske at 
nogen lagde en hånd på min skulder 
og talte til mig,- men hvem det var 
kan jeg ikke erindre. 
Tro mig , med en smule talent, og det 
en herlig oplevelse at tegne croquis 
sammen med vennerne. 
 

Kaj C 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Spejdere i telt i påsken trods frost og sne 
I sol, sne og frost tilbragte 10 trops 
spejdere fra DDS Giber Å Gruppe 
en uge i telt på påske kursus på 
Forlev spejder center.  

Hvert år i påsken bliver der afholdt 
patrulje kurser flere steder i Danmark. 
Kurset henvender sig til trops spejde-
re mellem 12 og 16 år fra alle korps. 
Patrulje begrebet er hele kernen i al 
spejder arbejde, og på kurset arbejde-
de vi videre med at styrke patruljernes 
fællesskab og samarbejde. Kurset vi 
deltog i forløb på Forlev Spejder cen-
ter, der ligger lidt uden for Skander-
borg, og her deltog vi sammen med 
378 andre spejdere fra hele landet.  

Vi ankom til lejren lørdag, og det 
første der mødte vores øjne var en 
kæmpe bunke med al bagagen fra de 
mange spejdere. Den første tanke der 
for gennem hovedet på flere af os var: 
"jeg finder aldrig min rygsæk"! Vi 
fandt dog hurtigt alt vores grej efter at 
have gennemsøgt den store bunke. 
Vores tolvmands-telte blev slået op 
med lidt besvær, - jorden på den sne-
klædte lejrplads var jo frosset, men 
det lykkedes. Resten af dagen gik 
med at få etableret en lejr og få vores 
patruljer tjekket ind.  

Ved den første samling, gik det for 
alvor op for os, hvor mange 378 spej-
dere virkelig er. Hver gang vi skulle 
samles, blev der spillet musik udover 
lejren, og når alle spejderne stod i en 
stor cirkel blev lejrens kendings melo-
di ”Burning Bridges” spillet og alle 
dansede. Det er utroligt, hvor fjollet 
spejdere er villige til at opføre sig, så 
længe de er nok om det, og det giver 
varmen.  
 
Til hver samling blev en lille del af et 
sammenhængende skuespil opført af 
lederne. Det var en interessant 
oplevelse, at se vores maskuline leder 
i en lille blå badedragt og lyserøde fe-
vinger. Lederne nød at optræde, og 
det var tydeligt at se, at det meste var 
improviseret.  

 
Dagsaktiviteter 
Hver morgen kl 7:30 blev vi vækket 
af madholdet (de spejdere, der stod 
for morgenmaden den morgen). Vi 
blev rusket ud af teltene så effektivt, 
at kondensvandet på teltdugen, der 
var frosset til sne i nattens løb, faldt 
ned i hovedet på os. En meget effek-
tiv måde at vågne på.  
Om dagen var vi på fælles aktiviteter 
fra kl 9 til kl 12. Begge vores patruljer 
var med i aktiviteten Månebase Al-
pha, hvor vi i løbet af ugen fik vi byg-
get med rafter. Det blev til en opvar-
met udendørs spa, og et to etagers 
højt tårn med en sofa øverst, så man 
kunne nyde den gode udsigt! 

Mellem 12 og 14:30 lavede hver pa-
trulje varm mad over bål eller Tran-
gia, og efter oprydning var der atter 
aktiviteter indtil kl 18. Efter aftens-
maden samledes alle i Tutten. Det er 
en stor hytte med en lille brændeovn, 
hvor vi kunne få lidt varme og kunne 
hygge os med slik og sodavand.  

Mudder 
Trods nattemperaturer med til -10 
grader kom solen hver dag og varme-
de os godt. Så godt at når 378 spejde-
re går rundt i det samme område, øges 
mudder mængden en del op ad dagen. 
Sidst på ugen var der mudder over det 
hele: på vores tøj, i teltet, i mad, i 
vanddunken, i håret, over alt!  
Da der var der var 25 timer tilbage, 
var vi efterhånden ved at være så træt-
te og "frost-møre" efter dyner, varme 
senge og et langt varmt bad, at vi be-
gynde at tælle ned til at vores foræl-
dre skulle komme og hente os.  
Efter en skøn men kold uge blev vi 
hentet af vores dejlige forældre og 
deres lige så dejlige varme biler. Og 
så gik turen ellers hjem til Mårslet 
igen efter en påskelejr, vi vist aldrig 
glemmer. 
 
Skrevet af: Emilie Weiss og Emma 
Novak 
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Mårslet Skole - Århus største skole? 
Jeg har gentagne gange hørt, at Mår-
slet Skole er en af Århus' største sko-
le, og besluttede derfor at undersøge, 
om det var korrekt. Jeg har medtaget 
de ti største skoler i Århus, samt de 
skoler som ligger i vores nærområde. 
 
 
Af skemaet (fig.1) fremgår det, at 
Mårslet er den 6. største skole i Århus 
- faktisk er Tranbjerg Skolen større, 
men da den er beliggende på to for-
skellige adresser, er r den opdelt som 
henholdsvis Grønløkke- og Tranbjerg 
Skole.  
 
 
Endvidere fremgår det, at vi har et 
pænt antal lærer i forhold til ele-
ver, selvom der klart ses en tendens 
til, at jo større skolen er, jo fær-
re lærer pr. elev. Vi har faktiske kun 
en mindre end den skole med flest 
lærer ansat! 
 
 
Endvidere kan man se af År-
hus Kommunes prognose for Mår-
slet Skole, at skolen har toppet med 
hensyn til antal af elever (fig.2). 
 
 
Der er i alt 51 folkeskoler i Århus 
Kommune med ca. 27.000 elever, 
hvorfor gennemsnittet er ca. 500 ele-
ver pr. skole. 
 
 
Så - det er vel ok at siger at Mårslet 
Skole er en af Århus' største! 
 
 

Henrik Sejr Knudsen,  
Hørretløkken 337 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

maj 2013 

Indeni og udenpå - om at lære med hjertet 

Hav mod 
Hver gang jeg mødes med mine kon-
firmander, så mødes vi i kirken. Vi 
synger en salme... eller det vil sige, 
jeg synger en salme og konfirmander-
ne synger med, så godt de kan, og det 
glæder jeg mig over. Jeg husker det 
tydeligt fra min tid til konfirmations-
forberedelse. Præsten stod og skråle-
de af sine lungers fulde kraft, og jeg 
forsøgte virkelig at synge med, men 
turde ikke rigtig. For hvad tænkte de 
andre om mig, hvis jeg sang med, og 
hvad tænkte præsten om mig, hvis jeg 
sang forkert. 
 
Lær med hjertet 
"Det er så yndigt at følges ad", "Altid 
frejdig", "Dejlig er jorden"....... listen 
er lang over de salmer, som danskere 
kan mere eller mindre udenad.  
 
De fleste af os har lært salmerne ved 
at synge dem mange gange. Så nu kan 
vi dem "udenad", siger vi. Englæn-
derne siger, at vi har lært dem med 
hjertet, ”by heart”, at vi kender dem 
med hjertet. Altså, at vi kan dem 
"indeni". For det første er det et me-
get smukkere udtryk. For det andet er 

det meget mere rigtigt. Lad os få det 
indført hurtigst muligt! Det er de sal-
mer, vi lærer med hjertet, vi holder 
mest af. Det underlige er, at det også 
går den anden vej: de salmer, vi efter-
hånden kan synge uden at kigge (ret 
meget) i salmebogen, kommer til at 
betyde noget særligt for os. Måske er 
det, fordi vi starter med at lære på 
overfladen; vi har nok at gøre med at 
lære melodi og tekst samtidig.  
 
Når jeg lærer noget nyt, må jeg kon-
centrere mig. Men en dag oplever jeg, 
at jeg ikke skal koncentrere mig mere: 
hjernen har gjort sit arbejde, nu be-
gynder salmen at synke ned i hjertet. 
Glæden ved at melodi og tekst smel-
ter sammen, fornemmelsen for helhe-
den, en pludselig undren over et ord 
eller en tanke i salmen melder sig. 
Salmen ligger nu i mit hjerte. Der er 
også en anden styrke i det, jeg lærer 
med hjertet, også andre der gjort. Den 
fællesskabsfølelse, det er at synge 
sammen med andre, kan næppe over-
vurderes. Spørgsmålet er bare: gør vi 
det så? Lærer vi med hjertet? Synger 
vi af hjertet? Også sammen? Der er 
næppe tvivl om, at mange engang 
oplevede det ganske forfærdeligt at 
skulle lære udenad - det blev forbun-
det med nervøst terperi, smæk over 
fingrene med lineal og meget andet, 
som vi i dag er gået bort fra. Men de 
færreste af os har i dag stået i skam-
mekrogen, fordi vi ikke kunne salme-
vers eller kongerækker.  
 
Så nu er tiden inde, hvor vi med åbent 
sind kan lære salmer samt fadervor, 
trosbekendelsen, digte, sange m.m. 
igen. Det er tanken om, at det ikke er 
udvendigt klasket på og at det regner 
af igen. I stedet er det som noget dy-
rebart, der synker længere og længere 
ned i vores hjerter, og som fylder så 
meget indeni, at det slår ud, så vi slet 

ikke kan lade være med at synge med. 
For hvad hjertet er fuldt af, løber 
munden over med. Vi skal ikke til at 
lære goldt udenad. Vi skal lære med 
et varmt hjerte! Gør vi det, skal det 
nok vise sig, at det, der er "indeni", 
kan mærkes "udenpå". 
 
Gi’ den gas 
Jeg kommer ikke ud af en kirkelig 
baggrund, men hjemme hos min kære 
gamle farmor, som netop er blevet 96 
år, har vi altid sunget fra højskole-
sangbogen. En dag sad jeg ved siden 
af min musikalske fætter, da vi skulle 
spise -og ingen mad uden sang. An-
tallet af sange var afhængigt af, hvor 
langt min farmor var kommet med 
kartoflerne og sovs. Denne dag var 
hun ikke kommet så langt, som hun 
gerne ville have været, og derfor sang 
vi mange sange. Efter anden sang 
sagde min fætter til mig ”du synger 
da lidt sjovt”. Jeg blev så flov. Han 
var ældre end jeg og god til at synge. 
Min farmor har altid pralet af at være 
”lethørende” og det var hun den dag. 
For ud over hele bordet sagde hun: 
”Enhver fugl synger med sit næb” og 
så var det ligesom uddebatteret. 
 
Det tænker jeg stadig på, når jeg lytter 
til mig selv og det ikke lyder super 
godt. Enhver fugl synger med sit næb.  
 
Min opfordring må derfor være;  syng 
med, mærk det i hjertet og gi´ den 
gas, når I kommer i kirken og alle 
andre steder, hvor fællesskabet styr-
kes af at synge sammen.  
Det kan mærkes. 
 

 
 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 
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Maj 

 
SØNDAG d. 5. maj kl. 10.00 
5.s.e. påske 
Joh  16,23b-28 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 9. maj kl. 10.00 
Kristi himmelfartsdag 
Mark 16,14-20 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 12. maj kl. 9.00 
6.s.e, påske 
Joh 15,26-16,4 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 19. maj kl. 10.00 
Pinsedag 
Joh 14,22-31 
Mette Maria Kristensen 
 
MANDAG d. 20. maj kl. 11.00 
2. pinsedag 
Gudstjeneste i Hørhaven 
 
SØNDAG d. 26. maj kl. 10.00 
Trinitatis 
Joh 3,1-15 
Hanne Davidsen 
 

Juni 
 

SØNDAG d. 2. juni kl. 11.30 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 9. juni kl. 11.30 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 16. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 23. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 30. juni kl. 10.00 
Mette Marie Kristensen 

Kildevang 
Onsdag d. 1. maj 

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 

Kirketiderne 

 
 
 
Mårslet 
Hyggeklub 

 

 
Mårslet Hyggeklub afslutter denne 
sæson med heldagsudflugten 2. maj.  
Vi vil bruge sommeren på at plan-
lægge et godt program til næste sæ-
son, som starter: 

  
torsdag 12. september. 

 
God sommer 
Bestyrelsen  

Mandagscaféen  
 

mandag den 13. maj 
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. 
 
 
 
 
 

Mandag den 13. maj er sidste gang 
før sommerferien. 

 
 
 

GOD SOMMER 

Pinsegudstjeneste  
i Hørhaven, 2. pinsedag,   

d. 20. maj, kl. 11.00 
 

Når bøgetræerne står allersmukkest 
og helt lysegrønne, pinsesolen danser, 
og fuglene synger for at lokke os alle 
sammen udenfor, er det tid for Søndre 
Provstis friluftsgudstjeneste i Hørha-
ven. Så mødes de forskellige sogne 
fra hele den sydlige del af Århus til 
en festlig gudstjeneste med plads til 
hele familien. 
 
Gennem pinsesalmer, tekstlæsninger, 
bønner og fælles nadver – det hele 
akkompagneret af Århus Brassband 
og med deltagelse af et stort fælles 
kirkekor – fejrer vi sammen det krist-
ne fællesskab og Guds hellige ånd, 
som blæser liv og ånde i menneske 
som menighed. 
 
Efter gudstjenesten opfordres man til 
sammen at spise frokost i det grønne. 
Der vil være mulighed for at grille 
den medbragte mad - og da vi mødes 
midt i skoven og ganske tæt på strand 
og vand, er det oplagt selv at fortsæt-
te dagen med en rigtig pinseudflugt. 
 
Så tag hele familien, gode venner og 
naboen med – vi glæder os til at se 
jer! 
 
 
Mange hilsner, Århus Søndre Provsti 
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Sydtysk a capella kor gæster Mårslet Kirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag den 17. maj kl. 16.00 kan man 
opleve koret don camillo fra Mün-
chen. De er i Danmark for at deltage i 
en internationale a capella korfestival 
i Aarhus.  
 
De synger et varieret program med 
jazz, pop og enkelte klassiske numre.  
Koret skriver om sig selv:  
 
”Vi synger jazz-ballader, swing-
klassikere, raffinerede rock-arrange-
menter og mere sjældne og krævende 
klassiske værker for feinschmeckere. 
Der arbejdes helt ned i detaljen med 
klangfarer, stemmeteknik og fortolk-
ning, så de 35 sangere giver hvert 
nummer en ganske særlig og person-
lig musikalsk glans.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koret hører til de bedste jazz-kor i 
Tyskland. I 2009 vandt vi en bayersk  
konkurrence, og i 2010 blev vi hædret 
med en tredjeplads i den nationale 
konkurrence for tyske kor.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent: Andrea Figallo, Matthias 
Seitz.  
 
Der er gratis adgang og koncerten 
varer ca. en time.  
 
Så kom til pinsekoncert og få gåsehud 
af smuk og rytmisk kormusik.  
 
Arrangør: Mårslet Menighedsråd  
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Mårslet Indremission  
maj: 

 
Tema: ”skyld, skyldfølelse 

og tilgivelse”                            

 
Onsdag den 15. Maj, får vi besøg af 
missionær Knud Dalsgaard Hansen, 
Aarhus.                     
 
Denne aften bliver der sat fokus på 
temaet: ”skyld, skyldfølelse og tilgi-
velse”.                             
 
 Knud vil bringe nogle af sine egne 
erfaringer og oplevelser i spil i for-
bindelse med emnet. For mange men-
nesker er skyld et negativt ord; noget 
vi ofte prøver at fortrænge, benægte, 
sende videre til en anden eller baga-
tellisere. For aftenens taler er det først 
og fremmest et positivt ord. Et ord 
som viser noget om vores værdi og 
betydning som mennesker. Når skyl-
den og skyldfølelsen er reel og sand-
færdig åbnes en dør til et fantastisk 
rum, et rum fuld af tilgivelse. Fra det 
rum spreder der sig en duft af fælles-
skab, frihed og glæde. 
 
Knud Dalsgaard Hansen er 57 år og 
har været missionær i Indre Mission i 
over 20 år. Han har været i Aarhus 8 
år og bor med sin kone i Bethania på 
Trøjborg i én af Indre Missions huse. 
Knud nyder at cykle små ture og tage 
en løbetur rundt i Risskov. Når der er 
tid til det, nyder parret roen og stilhe-
den i deres lille sommerhus på Djurs-
land, mellem Rønde og Kolind. 
 
Mødet foregår i Mårslet Sognehus og 
starter kl. 19.30. 
 
Alle er hjerteligt velkomne. 

 
 

Der er Gregoriansk Aftensang i Mår-
slet Kirke mandag d. 13. maj og d. 27. 
maj – som altid mandage i lige uger. 
17:15 Introduktion og indøvning 
17:55 Gregoriansk aftensang der ind-
ledes med stilhed. 

Yderligere oplysninger på Mårslet 
Kirkes hjemmeside  

Eva Wildt Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når man ser på Mårslet kirke indven-
dig, kan man godt forstå, at det 
spørgsmål er blevet stillet af en ung 
dåbsgæst. Og at kommende konfir-
mander kan spørge: jamen bliver kir-
ken ikke kalket, inden vi skal konfir-
meres? Den indvendige vedligehol-
delse lader meget tilbage at ønske; 
men især væggene påkalder sig op-
mærksomhed. Store mørke plamager, 
ja nærmest som sod dækker de væg-
ge, der burde stå kridhvide og nykal-
kede. Og et sted mangler der helt ty-
delig noget: fremme i kirken til ven-
stre er der en stor bar væg, hvor der 
tidligere har hængt et epitafium over 
gårdmand og sandemand Peder Niel-
sen i Testrup og hans hustru Ingeborg 
Pedersdatter Fogh samt 5 af deres 6 
børn, der alle døde af pest i 1603.  
 
 

Epitafiet blev opsat i 1641 af Rasmus 
Pedersen Thestrup, men hvor er det 
nu? Og hvorfor ser kirken sådan ud? 
 
Det er menighedsrådets pligt at sørge 
for, at de kulturskatte, som vores kir-
ker udgør, bliver passet og vedlige-
holdt; og vi føler et tungt ansvar for, 
at kirken ser ud som den gør. Men vi 
har også andre pligter, og da der for et 
par år siden var penge til en hårdt til-
trængt om- og tilbygning til Sognehu- 
set – men ikke til en kirkerenovering, 
så vandt det projekt altså.  
 
Vi er meget glade for vores ”nye” 
sognehus, som også i et vist omfang 
stilles til rådighed for byens forenin-
ger, dagplejen mv.; men kan det da 
passe, at kirken skal se sådan ud? Og 
kunne den ikke også trænge til en 
gang kalk udvendig? 
 
Vi har besluttet at gøre, hvad der er 
menneskeligt muligt for at få en ind-
vendig renovering af kirken sat i 
gang. Da dette projekt er i konkurren-
ce med andre projekter om de samme 
midler, kan vi ikke sige noget om, 
hvornår der sker noget; men vi arbej-
der på sagen! Den udvendige kalk-
ning behøver ikke at afvente renove-
ringen, så det håber vi at få gjort i år. 
Og for at vende tilbage til epitafiet: 
det står smukt og ny-renoveret hos 
nationalmuseet i Vejle, hvor det bli-
ver stående til varmesystemet i kirken 
er ændret, så det ikke bliver ødelagt 
igen. 
 

Keld Schmidt-Møller 
 Foto: Jørgen Lauritsen 

Har der været brand  
i kirken? 

 
 
 

Gregoriansk Aftensang 
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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 
Mandag er fridag 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 
 
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: Anne Marie  
Dalsgaard Mikkelsen 
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 Bi-
belen, leger og deltager i mange for-
skellige aktiviteter.  
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15-17.30.  
 
 

Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  
Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 
 
Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
Sognehuset, mandag 
kl. 19.00 - 20.30. 
Program kan fås i Sognehuset.  
Ledere af Ørnereden er: 
 
Anders Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 
René Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 
 
Der kan være ændringer i forbin-

delse med højtider og ferier. 

Kirkesiderne for maj 
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. 15. maj 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 MAJ 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. 1. maj kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
Torsdag d. 2. maj kl. 11.30: 
Tag-selv-bord. Pris: 60 kr. 
 
Fredag d. 3. maj kl. 14.00: 
Krolf og andre spil 
 
Onsdag d. 8. maj kl. 14.00: 
Hans Tingleff fortæller om sit liv 
 
Mandag d. 13. maj kl. 14.00: 
Modeshow og tøjsalg ved Dorthe Kring 
 
Fredag d. 24. maj kl. 14.00: 
Syng med Josser Herold 
 
Onsdag d. 29. maj kl. 14.00: 
Krolf og andre spil 

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 
KKildevang. Ring til Brugerrådet! 

Lokalcenterdagen på Kildevang – en kæmpe succes! 
 
 
Der var fuldt hus den 4. april, i forbindelse med den årlige 
Lokalcenterdag. 100 gæster nød den lækre mad ved buffeten 
i caféen og der kom 150 gæster til kaffe og kage. Bagefter be-
søgte gæsterne de forskellige boder og der var også stor inte-
resse for at se en ældrebolig. Tak til de mange frivillige der 
var med til at planlægge og hjælpe på dagen!  
 
 
Billedet viser lokalcentrets husorkester 'Kelds Kulinariske 
Kapel' i fuld gang med at underholde gæsterne til kaffen.  
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Det bobler med aktivitet omkring 
MultiHus projektet  

Der er kommet flere nye folk. Jo flere 
vi er, jo bedre MultiHus får vi. 
 
Byggeudvalget er godt i gang, og vi 
er ved at være klar med materialet til 
indsamlingen, der så småt starter i 
TMG sammenhæng i denne måned, 
og får fuldt kul på i august. Vi forven-
ter at kunne demonstrere / visualisere 
MultiHuset til byfesten med udgangs-
punkt i denne beskrivelse: 
 
Sig ordene idræt, koncert, familiespis-
ning, træning, sved på panden, fore-
drag, yoga og du nævner aktiviteter, 
du snart vil kunne nyde at lave, når 
Mårslet MultiHus er indviet på grun-
den ved siden af HalHuset og boldba-
nerne. 
 
Multihuset vil blive byens aktive for-
samlingshus, det sted hvor alle typer 
mårslettere kan møde hinanden uanset 
om de vil dyrke deres idræts-, moti-
ons- eller kulturaktiviteter.  Lokalerne 
indrettes sådan, at de kan bruges til 
flere formål i flest mulige af døgnets 
timer.  

I gymnastikhallen vil springgymna-
sterne blive afløst af f.eks. boksefit-
ness, hold i pilates, yoga eller zumba. 
I et stort lokale på 1. salen vil revy 
blive afløst af møder, små-hold træ-
ning, stand up, familiefester, musik-
koncert og slap a’ lokale med udsigt 
over fodboldbanerne. Caféen med tv 
og spilkonsol kan bruges som ung-
domshjørne, til familietræf over billig 
og sund aftensmad eller som møde-
sted før & efter træning/koncert. 
 
 I den forstand skal Mårslet Multihus 
fungere som katalysator for hyggeligt 
samvær for børn, unge, voksne, senio-
rer, mænd, kvinder, idrætsaktive, mo-
tionslystne og kultursultne mårslette-
re. 
Vi er i dialog med bidragsydere, både 
penge materialer og arbejdskraft. 
 
Vi har også haft en meget positiv dia-
log med kommunen, hvor vi har fået 
afklaret en stor del af rammerne for 
tilskuddene. 
 
 

Vi er organiseret i områderne: 
 
Brugerkontakt 
• Indsamling 
• Juridisk konstruktion 
• Byggeudvalg 
• Fonde og 
 Kommunikation 

 
 

Vi har stadigvæk brug for flere frivil-
lige 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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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

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

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

 
SKJULTE RØRSKADER: 

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

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

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 
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Tennis 

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  Jesper Holm 29 25 63 02  jesperogvibeke@webspeed.dk  
Basketball Mette Burgdorf  20 94 69 78  mette@familienburgdorf.dk 

Cykelmotion  Stefan Brenstrup 22 83 20 24 formand@maarslet.com 

Fodbold Svend-Ove Christensen 86 29 96 65 soc@sogruppen.dk 

Gymnastik  Tine Westergaard Clausen  tinewestergaard@gmail.com 

Håndbold  Ole Gade 86 29 80 51 ole@peektraffic.dk 

Motion Steen Bille 25 67 51 86 bille1113@hotmail.com 

Pétanque  Hans Ishøy 86 29 04 97 hans@ishoy.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 sommerens sport  
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.. 
 
Sæsonen er startet med standerhejs-
ning slut april, så banen er kridtet og 
klar til DIG ! 
Du kan låne bolde og ketsjere, og 
komme til træning, og få en prøve-
time. Du kan tage hele familien med 
til en god pris, du kan udfordre dig 

selv og andre, kort sagt : den hvide 
sport er sommerens HIT ! 
 
 Vi har en ”M/K” liste hvor man kan 
melde sig som ny spiller og få kontakt 
med andre m/k’ere. 
 
Trænger du til lidt ”teknik”, se her :  
 
Vi tilbyder træning som følger :  

seniorer : hver søndag fra 10 til 
12, opstart : se hjemmesiden 

ungdom : lørdage i maj og måske 
juni, opstart : se hjemmesiden 

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.  
 
Sommerens sjoveste udfordring : 
værsgo’ !!! 
 
Velmødt/bestyrelsen 
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Gymnastik 

 
Mårslet  

Bridgeklub 
  
 

Spilleaften er torsdag  
Nye medlemmer er velkommen  

Hør nærmere hos Jørgen på 
 Tlf. 2979 0264 eller 

jorgen.brandt@hotmail.com 

Gymnastik med glæde 
Der var højt humør og forventnings-
glæde, da TMG Gymnastik lukkede 
dørene op og forårsfornemmelserne 
ind i Mårslethallen til gymnastikop-
visning lørdag d. 6. april 2013. 
 
11 hold og deres instruktører var klar 
til at vise et rekordstort publikum, 
hvad de havde øvet sig i og trænet på 
hele vinteren. Opvisningen startede 
med det berømte Mårsletkram, og der 
blev sunget og varmet op, og så var 
alle klar. 

Mindste gymnast på gulvet var bare 
13 mdr. gammel, og der blev hoppet, 
klappet, klatret, stået på hovedet og 
slået spæde kolbøtter, når foreningens 
yngste medlemmer skulle vise deres 
kunnen. 

instruktørernes kreativitet har blom-
stret i den mørke tid, og både akroba-
tiske øvelser og flotte spring fik klap-
salverne til at lyde fra et engageret 
publikum. Godt med attitude - eller 
måske x-faktor potentiale - bragte 
også mange smil frem, når seje piger 
og drenge gav den gas til bl.a. Gang-
nam-style.  

Som noget nyt i vintersæsonen har 
TMG Gymnastik haft holdet 
”Vikuvika” for øvede rytmekvinder 
på programmet, og de blev vel modta-
get på gulvet som opvisningens 
”senior-indslag”.  

Mere end 300 betalende publikummer 
havde fundet vej til årets gymnastik-
opvisningen, og det gav en herlig 

stemning og god opbakning til gym-
nasterne på gulvet. 
 
DGI Østjyllands 10-14 hold med flere 
Mårslet-gymnaster på holdet satte et 
formidabelt punktum for en herlig 
eftermiddag med spring- og rytmese-
rier bundet sammen i et flot program. 
- Der tegner sig et godt potentiale for 
fremtidens gymnastik! 
 
Til slut fik instruktør Ane Nederby 
overrakt den ny indstiftede pris som 
”Årets Gnist” og Jacob Kristensen 
blev belønnet med et ophold på DGIs 
årlige gymnastiklejr for 14-17 årige 
nemlig ”Vingsted-ugen”. 
 
En særlig tak til Super Brugsen, OK, 
Mårslet bageren og Mårslet Pizza 
”Buonasera” samt til Moesgård Have-
center Bo Grønt for udlån af flotte 
blomsterkrukker.  
 
En video fra opvisningen findes på 
YouTube. Søg på ”TMG Gymnastik 
Opvisning 2013”.  
 

På vegne af TMG Gymnastik,  
Tine Westergaard Clausen 
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Motion 

En stærk kvinde og motionsmagneter 

En dag stod hun dér, alene i motions-
centret og trak vægte med stor kon-
centration. Igen og igen. Men ikke 
tunge vægte, bare igen og igen. 
 
Om hun træner alene eller sammen 
med venner eller familie, er ligegyl-
digt for 15-årige Christine Wibe. Bare 
hun kan træne som hun har gjort det i 
Mårslets center siden marts. Som en 
af de seneste yngre kvinder, der er 
medlemmer af TMG motion. 
 
”Mine venner, min bror, min mor og 
hendes kærester træner her i forvejen, 
og det var for langt at tage til Høj-
bjerg, hvor jeg trænede før”, forklarer 
hun. 
 
Egentlig er hun bidt af en fodbold 

som spiller på Team Aarhus Syds 
førstehold, som hun træner med tre 
gange om ugen. 
 
”Men jeg begyndte at gå i motions-
center for at få en bedre, ekstra kondi-
tion og for at holde min krop i gang”, 
siger hun om sin træning. 
 
Hun mener allerede at kunne mærke 
en effekt, måske især mentalt og ved 
at blande løb og gang i sin opvarm-
ning på løbebåndet. 
 
Hele kroppen trænes 
Som en af de få kvinder nyder hun 
også at løfte håndvægte og hive i 
vægtskiver. Ikke for at blive større, 
men fordi træning af hele kroppen 
netop styrker hele kroppen. 
 
”Man ser mest, at drengene hænger 
ud ved vægtene, mens pigerne ønsker 
at tabe sig uden at blive større og der-
for holder sig fra styrketræningen. 
Men jeg vil hellere blande min træ-
ning. Det giver en bedre virkning”, 
fortæller hun og siger videre: 
 
”Jeg er en stærk pige, men jeg træner 
ikke tung træning. Jeg vil hellere nø-
jes med 10 kgs vægte og træne biceps 
og triceps med mange gentagelser i 
steder”. 
 
Christine Wibe mærker dog allerede, 
at hun er blevet fysisk stærkere, noget 

hun nyder på fodboldbanen, hvor hun 
nu har flere kræfter til at skubbe mod-
standerne bedre væk. 
 
Succesrige motionsskoler 
TMG motion har netop sat to nye mo-
tionsskoler i gang – med stor succes. 
 
Løbeskolen med niveaudelte grupper 
samlede 65 løbemotionister ved den 
første træningstur den 9. april. Her 
var både begyndere, letøvede og er-
farne løbere, der løb deres program-
lagte træningstur ledet af løbetrænere. 
 
Den 10. april tilmeldte 12 kvinder sig 
til det nye initiativ, en skole i lande-
vejscykling for kvinder. 
Ledet af tre trænere vil de lære at køre 
landevejscykling hver lørdag i otte 
uger fra 4. maj fra kl. 9 og et par ti-
mer frem. 
 
På den måde tilbyder TMG motion 
efterhånden en bred vifte af motions-
aktiviteter, der synes at tiltrække mår-
slettere, der måske ikke ellers kan 
finde det tilbud, de har lyst til at prøve 
kræfter med.  
 
Læs om vore tilbud på tmg-
fitness.blogspot.com eller http://
www.facebook.com/tmgmotion 
 
Steen Bille, formand for TMG motion. 
bille1113@hotmail.com  

Christine Wibe er en af de yngre kvinder, 
der ved, at styrketræning også kan give 
kvinder en stærkere og bedre trænet krop. 
Det er ikke kun træning for mænd. (Foto: 
Steen Bille) 
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Håndbold 

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

U 14 Drenge - til østjysk mesterskaber 
U 14 drengene havde i denne sæson 
spillet sig til østjyske mester skaber, 
der blev afholdt den 13/4 - 2013, og 
som det kan ses af billederne hjemtog 
de en flot 2. plads. 
 

I den sidste kamp var der dog aldrig 
tvivl om udfaldet – koncentrationen 
var stor efter første dommerfløjt og 
de bibeholdte koncentrationen til sid-
ste dommerfløjt. En god og velspillet 
kamp med mange gode hurtige opløb 

og gennembrud fra alle positioner. 
 
En flot afslutning på en god sæson. 
 
Se yderligere billeder i vores galleri 
på www.tmg-haandbold.dk 
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Lær at forstå dig selv bedre - 
til gavn for dig og dine nærmeste 

 
Uanset om du overvejer at søge 
inspiration til: 
 
- det at blive bedstemor 
- sorg (skilsmisse eller dødsfald) 
- parforholdet 
-alkohol eller overvægt 
- sygemelding eller stress 
 

Ring på 3048 2372  
og book et kaffemøde i Århus. 

Det er gratis første gang. 
Helene Mau, examineret Psykoterapeut 

 
www.helenemau.dk 

En TAK for sæsonen 2012/2013 -  
med hygge og pizza 

Som en afslutning på en rigtig god 
sæson for både spillere og trænere, 
blev der serveret pizza i halhuset, og 
som det kan ses ud fra billederne var 
der en livlig aktivitet omkring pizza 
bordet. 
 
Vi har i år indført en Kammeratskabs 
pokal , som vil blive tildelt til en på 
hvert hold der har været en god kam-
merat igennem sæsonen. 
 
Alle trænerne pointerede, at det havde 
vanskeligt at uddele en enkelt pokal, 
da samtlige spiller var kandidater til 
at modtage prisen.  
 
Inden pokal overrækkelsen blev der 
holdt et lille indlæg fra de enkelte 
trænere hvor de hver især begrundede 
deres valg for tildeling af pokalen.    
 
En rigtig festlig afslutning - med en 
Mårslet hal der summede af aktivitet 
da 70 børn indtog hallen og spontant 
fandt på tilfældige aktiviteter. 
Se alle billederne på www.tmg-
haandbold.dk 

Håndbold 

Kammeratskabs pokalerne blev i år tildelt; 
Fra venstre: Stinne og Rebecca fra U10 Piger, Nicolai og Mathias fra  U10 
Drenge, Emilie  og Sofie fra U12 Piger. 
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Årets loppemarked bliver den 8. Juni  
Du kan lige så godt nu sætte X i ka-
lenderen ved den 4. og 8. juni. 
Hvor der henholdsvis er indsamling 
til loppemarked og selve loppemarke-
det. 
 
De mange helligdage i foråret kan 
passende bruges til at rydde op og 
sortere lidt fra til Loppemarkedet. 
 
Så derfor smid ikke ting væk som 
andre kan få glæde af, men gem dem 
til Loppemarkedet. Har du nogle gode 
ting som du ikke har mulighed for at 
opbevare så længe, har vi begrænset 
mulighed for at opbevare dem for dig. 
Vi forventer at dem som plejer at 
hjælpe til, også vil gøre det igen i år, 
men vi har behov for nye og flere 

kræfter som er meget velkomne. 
Vil du melde dig som indsamler, op-
stiller, sælger, oprydder eller bare 
hjælpe til med noget, så hører vi ger-
ne fra dig. 
 
Indtægten fra Loppemarkedet er en 
nødvendig indtægt for Håndboldafde-
lingen for at holde kontingentet på et 
acceptabelt niveau, og for at kunne 
støtte ungdomsarbejdet. Indtægterne 
fra Loppemarkedet gør bl.a. at vi kan 
yde støtte til at sende børn og unge til 
div. stævner og kurser. 
 
Det er f.eks. 6. år i træk at vi sender 
børn og trænere til Gråsten Cup, hvor 
vi deltager med ca.100 børn og 20 
frivillige ledere. Takket være et til-

skud på ca. 250 kr. pr. barn kan vi 
holde forældrebetalingen for dette 
gode arrangement på et overkomme-
ligt niveau. 
 
Børnene oplever turen som en rigtig 
god oplevelse, hvor der køres i 2 store 
busser med ophold hos Mc Donald i 
Rødekro, hvor aftensmaden indtages. 
Stævnet foregår fra fredag til søndag, 
med kampe, diskotek, badeland og 
råhygge. En rigtig god oplevelse som 
vore spillere med stor begejstring ser 
frem til. Så er du forældre til børn 
som deltager i årets stævne, eller tidli-
gere eller fremtidige stævner, er du 
meget velkommen til at give en hjæl-
pende hånd med, enten ved Loppe-
markedet eller på anden vis. 

Loppemarkedsgruppen: 
Flemming 
29901665 

banevej8@gmail.com 

 
Mads 

20130991 
ovesdal25@profibermail.dk  

 
Brian 

21756486 
bkj451@gmail.com 
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Mårslet Byfest 2013 - Har du noget nyt ? 

Mårslet Byfest søger nye tiltag  

Jeg tror, at de faste punkter fortsætter 
stort set som sidste år, men der er al-
tid plads til nye tiltag eller forandrin-
ger. 
 
Derfor bliver der afholdt et formø-
de mandag den 6.5.2013 kl. 19.00 i 
halhuset 
 
Følgende har allerede meldt deres 
ankomst: 
 
TMG Cykling,  TMG Motion,  TMG 
Gymnastik,  TMG Håndbold,  Fælles-

rådet,  Mårslet Run & Walk,   Revy 
105 gr. Blandet,  Mårslet Kirke,  Lo-
kal Historisk Forening,  Juletræslau-
get,  Giber Å Gruppe  
og Club7up - Mårslet Fritidsklub. 
  
Men der er plads til alle der har en 
god ide til Byfesten, og som selv kan 
deltage i at gennemføre den. 
 
Undertegnede har påtaget sig at koor-
dinere arrangementerne til byfestpro-
grammet. 
 

John Johansen – telefon 86 29 88 88 
eller johnjohansen@youmail.dk 
 
Byfesten afholdes i uge 33 – med af-
slutning søndag den 18. august.  
 
Se sidste års program på dette link: 
http://www.maarslet.net/lokalt/
byfest/2012/
byfest_program_2012.pdf 
 

Med venlig hilsen 
John Johansen 
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Hvis du vil vide mere om den for-
tid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid, 
du er en del af., så bliv medlem af 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske 
Forening. 

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 Lokalhistorisk For-
ening være til stede for en snak, 
tegning af medlemskab, og evt. 
modtagelse af arkiv-materiale. 
Mail:  
maarsletegnsarkiv@gmail.com 
Hjemmeside:  
http://maarsletegnsarkiv.dk 

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 8. maj og onsdag d. 22. maj, begge dage  fra kl. 16.00 til 17.30  

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

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

I lighed med sidste år indbyder vi 
igen til kør-selv-tur til byggeplad-
sen hvor Moesgård Museum byg-
ger nyt, stort moderne museum. 
 

Tirsdag den 14. maj kl. 18.00 
 
Der vil blive arrangeret gratis rund-
visning af museumsdirektør Jan 
Skamby Madsen. 
Mødetidspunktet er kl. 18.00 ved 
de blå pavilloner på byggepladsen. 
Der indledes med en introduktion 
og derefter bliver der rundgang i 
byggeriet. 

 

 
Tilmelding er nødvendig. 
Ring eller mail til  
 
Anne Marie Dalsgaard  
tlf.: 4034 9838  
annemarie.dm@gmail.com  
 
eller  
 
Ingerlise Wendland  
tlf.: 8629 2680  
wendland@mail.dk 
 
Senest den 10. maj 

 

Byggeriet af det nye museum skrider hastigt frem... 

Rundvisning på byggepladsen ved Moesgård maj 2012. Foto: Jørgen Lauritsen 

Rundvisning 

 Bidrag til arkivets samlinger 
Næsten alt det materiale som fin-
des i arkivet er afleveret af eg-
nens beboere. Uden disse arkiva-
lier vil vi ikke være i stand til at 
give et fyldigt og alsidigt billede 
af livet på egnen i ældre og nyere 
tid. Har du materiale som kan 
supplere samlingerne, vil Egnsar-
kivet meget gerne modtage det, 
eller vi kan måske aftale en over-
dragelse på et senere tidspunkt, så 
tingene bliver bevaret. 

 

Plakater 
På Mårslet Egnsarkiv opbevares ca. 
200 plakater, der nu er blevet regi-
streret og kan ses via Egnsarkivets 
hjemmeside. Det er bl.a. plakater 
fra 105 g Blandet, MÅRSIK,  
Café Møllegården, Testrup Højsko-
le, Mårslet Kirke, TMG 125 års 
jubilæum. Samlingerne er dog ikke 
komplette. 
Har du én vi ikke kender til? 
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* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

Spejderværdier kan bruges alle steder 

Hos De Grønne Pigespejdere i Mår-
slet har vi slået de yngste piger fra 0. 
og 1. klasse (Spirerne) sammen med 
pigerne fra 2. og 3. klasse 
(Smutterne). Det er blevet til Sprut-
terne -en flok ret livlige spejderpiger i 
alderen 6 til 9 år . 
Det hænder, at der er udfordringer, 
når pigerne skal samarbejde. Og der-
for startede vi i Mårsletgruppen året 
med at ’gå tilbage til rødderne’, som 
vi kaldte det. Til spejder lærer pigerne 
at samarbejde, lytte og tage hensyn til 
hinanden. Det havde vi behov for at 
få genopfrisket. 
 
�Vi startede med at gennemgå spej-
derloven med pigerne. Den handler 

om: 
• At tale sandhed 
• At stifte fred 
• At dele med andre 
• At være en god kammerat 
• At værne om naturen 
• At vise hensyn og hjælpe andre 
• At leve i hjem og samfund med 

kærlighed og omtanke 
 
Spejderloven bruges alle steder 
Vi gennemgik hver punkt med ek-
sempler fra dagligdagen i skolen, til 
fritidsinteresser eller hjemme. Pigerne 
kom med mange gode historier og 
erfaringer med at være en god kam-
merat og at dele med andre.  
Bagefter blev det lidt mere højtidelig, 

og pigerne blev stillet op; klar til at 
aflægge deres spejderløfte. 
 
Sprutternes motto er, ”Vi vil stå sam-
men. Vi vil gøre vores bedste. Vi vil 
hjælpe hinanden. Vi vil dele med an-
dre.” 
 
De principper har pigerne glæde af i 
mange andre sammenhænge, end når 
de lige er til spejder. Som ledere min-
der vi dem om spejderløftet og spej-
derloven, når der sommetider opstår 
små konflikter. 
 
Spejdere kan klare sig selv 
Hos sprutterne i Mårslet lærer pigerne 
at udforske og udfordre verden om-
kring sig gennem leg, sang, teater, 
ture, naturoplevelser og historier. De 
lærer også at klare nye opgaver og 
finder ud af ting ved selv at få lov til 
at prøve. Vi kalder det "learning by 
doing" og er en vigtig del af De grøn-
ne pigespejderes traditioner og prin-
cipper. Meget af det, vi lærer, handler 
om at kunne begå sig på egen hånd. 
For eksempel at tænde bål og bygge 
ting af rafter. Sidste efterår lærte 
sprutterne førstehjælp til brandsår, og 
vi har i foråret afsluttet et projekt om 
trafiksikkerhed.  
 
Skulle jeres datter have lyst til at prø-
ve kræfter med spejderarbejdet, så er 
vi i Spejderhuset på Obstrupvej 6 
hver onsdag fra kl. 16:30 til kl. 18:00 
–og de er velkomne. 
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Denne bog er skrevet på rundlag af 
Projekt Naturpatruljer som blev sat i 
værk af Miljøgruppen under Mårslet 
Fællesråd i 2002. Udgivelsen er sket 
med støtte fra Friluftsrådet og Århus 
Kommunes Naturforvaltning. 
 
Forord 
Af Jan Kjærgaard Naturvejleder og 
protektor for projektet Naturpatruljer 
i Mårslet. 
 
I tidens løb er der lavet adskillige un-
dersøgelser af udvalgte naturområder 
samt generelle undersøgelser af be-
stemte typer natur i et område. Men at 
undersøge og kortlægge alle natur-
værdierne i et givet område er helt 
nyt. 
De fleste undersøgelser der er lavet, 
har desuden strakt sig over flere år. 
Nu har vi her folk der forventer at de 
kan lave en 
undersøgelse på kun et år. Det er sim-
pelthen uhørt, og første gang jeg hørte 
om det sagde jeg også at det er alt for 
stram 
en tidsplan – den holder aldrig. 
Nu er undersøgelsen så kørt til en 
foreløbig 
ende, og det har vist at der kunne 
opnås resultater på så kort tid! Mår-
slet 
må have en meget aktiv og dygtig 
befolkning. 
Der er blevet undersøgt en række na-
turområder, 
og der er et resultat i form 
af artslister og beskrivelser af hvor-
dan 
områderne ser ud nu – et resultat som 
præsenteres i denne bog. 
Hvad skal resultaterne så bruges til? 
Ja, først og fremmest viser de hvad 

der er 
af bevaringsværdige naturelementer i 
et 
ellers meget kulturpræget landskab. 
En 
registrering er første skridt til på læn-
gere sigt at sikre disse værdier. Uden 
viden om hvad der er, kan man heller 
ikke sikre det. 
Dernæst skal resultaterne bruges som 
fremtidig reference. Når man skal 
vurdere naturens tilstand - frem eller 
tilbage - er 
det guld værd at have tidligere under-
søgelser at sammenligne med. Denne 
undersøgelse er sådan en grundlæg-
gende undersøgelse der senere vil 
kunne bruges til yderligere undersø-
gelser. Det er en slags rundforskning. 
Når man arbejder med naturen, regi-
strering og bevarelse, er det væsent-
ligt at holde målet for øje. Nemlig at 
sikre og eventuelt forbedre naturens 
muligheder. 
Her er det godt at tænke på 
”brandmandens lov”. Den siger: 
   
1. Sikre hvad der ikke er øde              

lagt. 
  2 .Redde hvad der let kan genopret-

tes. 
  3. Slukke. 
 
Overført til naturen betyder det at 
man først må sikre de værdier der er 
intakte. 
Dernæst kan man se på hvor vi med 
små midler let kan genskabe naturom-
råder. 
Endelig kan vi overveje om der er 
mulighed for at skabe nye områder 
hvor naturen kan brede sig. 
Med undersøgelsen her har myndig-
hederne nu fået et rundlag for videre 
beslutning om hvad man kan og vil 
gøre for 
naturen, og måske også for friluftsli-
vet i området. 
Endelig skal man ikke glemme hvad 
en sådan undersøgelse gør ved dem 
der deltager i den. 
Gamle Grundtvig sagde i sin tid: 
”Ingen klog på det er bleven – som 
han først ej havde kær.” 
Når man færdes ude i naturen og får 
alle de gode oplevelser naturen giver, 
så kommer man til at holde af natu-
ren. Og når man holder af den, vil 

man også sikre den. 
Mårslet-området har med denne un-
dersøgelse fået en række mennesker 
der fremover er naturens vagthunde. 
Jeg tvivler på at de stiltiende vil sidde 
og gøre ingenting hvis der sker noget 
med deres natur. 
Man kan da også tydelig se hvor me-
get naturoplevelserne har betydet for 
folk. 
Selvom undersøgelsen formelt set er 
slut, så fortsætter de fleste grupper 
arbejdet. Når man først er begyndt på 
at se på naturen, så kan man simpelt-
hen ikke slippe den igen. 
Der burde stå et skilt overalt i natu-
ren: 
Advarsel - stærkt vanedannende. 
Alt sammen gode grunde til at sige at 
en naturundersøgelse som denne er en 
succes og værd at følge op - også an-
dre 
steder. 

Hørret Enge: 
Mange af os kan slet ikke lade være 
med at kigge nærmest betaget ud af 
vinduet når vi er på vej mod Århus i 
bus eller bil. 
I dalen ved Hørret Skov ligger et ud-
strakt engareal omgivet af kuperet 
terræn. 
’Hvor bor vi dog skønt herude’, fri-
stes man til at sige ved synet. 
Med åer, søer, varierende højder, læ-
bælter og græssende kreaturer udgør 
Hørret Enge, eller Smørhullet som 
nogle også kalder området, et varieret 
stykke natur hvor oplevelserne venter 
på hvem der nu måtte komme forbi. 
Det store engstykke kan deles op i tre 
dele. Første del ved Hovstien ligger 
højest og er dermed ret tørt. Her fin-
des et rigt varieret planteliv, blandt 
andet den sjældne ’kantet dueurt’. 
Anden del i midten af engen bærer 
tydeligt præg af landbrug og er biolo-
gisk set ret uinteressant. 
Under skovbrynet af Hørret Skov lig-
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ger den fugtige sidste del hvor plante-
livet igen bliver varieret og helt for-
skelligt fra første del. Klovspor, eng-
kabbelejer og tuer af siv dominerer 
her, hvor man kan skræmme dobbelt-
bekkasiner og andefugle op. 
Både på og langs engen findes bække 
og søer. Her er floraen og faunaen 
generelt mere spændende. 
Ressource i oldtiden Skruer vi tiden 
tilbage, tog engene sig anderledes ud. 
Før dræningen stod vandspejlet højt, 
og i ældre stenalder drev man sand-
synligvis jagt her, hvor også kreaturer 
ville græsse. 
Et rigt ressourceområde har engene 
sikkert været. Der har aldrig været 
arkæologiske udgravninger på enge-
ne, men i Hørret Skov findes flere 
spændende fund fra både stenalder og 
bronzealder.  
Man kan derfor sagtens forestille sig 
at der dengang har været stor aktivitet 
på Hørret Enge. 
Det meste af engen er kommunalt 
ejet, men forpagtet til lokale land-
mænd. Man kan dog få et godt over-
blik over engen ved at benytte Tram-
pestien fra Hovstien ind til Hørret 
Skov samt stien fra Hørret Skov mod 
Langballe. 
Engstykket vest for Hovstien samt 
stykket øst for stien fra skoven til 
Langballe er privatejet. 
Vældområde og andre gode pletter 
Under læbæltet syd for engen dukker 
vandet op fra jorden. Et vældområde 
kan altid være spændende, og dette er 
ikke en undtagelse. 
Her har naturpatruljen fundet et ek-
semplar af maj-gøgeurt og flere spæn-
dende planter som trævlekrone og 
kattehale. Her fandt vi også løvfrø der 
blev sat ud for en del år siden i det 
nærliggende vandhul i den sidste del 
af engen. Dette vandhul huser flere 

store guldsmedearter, spidse moses-
negle og vårfluelarver. 
Nord for engen, midtvejs på Trampe-
stien, ligger et gravet vandhul. Det 
ligger godt skjult af træer, skrænter 
og vegetation og udgør dermed et lille 
fristed for naturen. 
Her har vi både observeret nattergal, 
svane, siv-mosaikguldsmed, vejbred-
skeblad og meget mere. 
Går man videre ad Trampestien mod 
skoven kommer man til sidst til et 
vadested. Her findes også herlige sa-
ger. 
Slørvingenymfer under sten i vandet 
afslører et højt iltindhold, og på bred-
der og sten vokser to specielle mos-
ser. Porella Cordeana der er ret ual-
mindelig i Jylland, 
og Conocephalon Conium der er me-
get almindelig. 
Engstykket vest for Hovstien byder 
også på spændende ting selvom man 
skulle tro at det var det mest udsatte 
stykke 
eng. Det er nemlig omkranset af mar-
ker. 
Trævlekrone og kattehale viser sig i 
den fugtige bund sammen med ly-
sesiv og tykbladet ærenpris. Når køer-
ne er ude, er dette virkelig en idyllisk 
plet. 
Noget at se året rundt På grund af de 
mange forskellige naturtyper er der 
altid noget at kigge på. 
Vandinsekterne findes for eksempel 
året rundt da vandtemperaturen næ-
sten ikke ændres. Med en gammel si 
kan man midt om vinteren gøre sig 
iagttagelser omkring forskellene ved 
stillestående og rindende vand. I alt 
fandt vi 37 slags kravl, heraf 14 slags 
vandkravl. Engen er også lige stedet 
hvis man vil tæt på guldsmede. Med 
et sommerfuglenet fik vi fat på 13 
almindelige arter. 

Af sommerfugle fik vi blot 7 arter. 
Derudover fik vi 2 edderkopper og 1 
andet insekt. Planterne fandt vi 50 af, 
plus træer og græsser. Mosser var det 
småt med, men vi fandt da 4, hvoraf 
den ene var knap så almindelig i Jyl-
land. 
Fugle registrerede vi 15 arter af. 
Skulle det alligevel hænde at man 
ikke fandt noget spændende, vil Hør-
ret Enge under alle omstændigheder 
give et dejligt helhedsbillede. En af-
tentur med orange himmel og vibe-
sang for eksempel. 

Sjældnere arter 
Porella cordeana (mos) 
Maj-gøgeurt 
Kantet dueurt 
Kattehale 
Trævlekrone 
Slørvinge 
Løvfrø 
Nattergal 
Dobbeltbekkasin 
Rørspurv 
 
Almindelige arter 
Engkabbeleje 
Engforglemmigej 
Blodrød hedelibel (guldsmedart) 
Ferskvandstangloppe 
Butsnudet frø 
Vibe 
Blishøne 
Rådyr 
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* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 
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