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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Frivillig med stor fornøjelse 
 
De var i dén grad en fejring værd den pinselørdag på bytorvet, de voksne 
trafikvagter midt i byen og ved baneoverskæringen. Kåret som Årets Mår-
slettere fik de respekt og synlighed for den frivillige indsats, de yder alle 
hverdagsmorgener. 
 
Der står de der for at hjælpe skolebørn sikkert over den trafiktunge vej 
uanset vejrforhold. Tryghedsskabende. Og det endda selv om flere af dem 
har børn, der ikke går på skolen længere. 
 
Det er frivillighed, når den er smukkest. Uselvisk. Hjælpsomt. For et for-
mål der rækker ud over dem selv. Drevet af det, undersøgelser af frivillig-
hed bekræfter, nemlig ønsket om at gøre en forskel. 
 
Den personlige gevinst høster de i form af børnenes morgenhilsener, af et 
udvidet netværk i byen og glæden ved at tage del i en fælles indsats. 
 
At trafikvagterne så nu trues af en regelloyal ansat hos politiet er så meget 
desto mere ærgerligt. Men læs mere om det inde i bladet. 
 
Her hylder jeg frivilligheden og den enkelte frivillige, der ikke er mangel 
på – hvis blot de tilbydes en rolle, de føler giver mening for dem. Senest 
har to ikke-tidligere aktive tilbudt deres arbejdskraft til multihal-projektet. 
 
Som Ph.d. stipendiat Karsten Østerlund ved Center for Forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet slår fast i sit 
aktuelle projekt om frivillighed: 
 
”79 procent af de adspurgte i en stor undersøgelse svarer, at de har fået nye 
venner i foreningen. 37 procent af dem ses privat med dem uden for for-
eningen. Det er positivt for den sociale kapital i et lokalsamfund”. 
 
Derfor kan jeg kun opfordre flere af borgerne i 8320 om at gå ind i frivil-
ligt arbejde. Der kan jo vente en oplevelse af personlig glæde ved at være 
aktiv med andre mikset med en følelse af at gøre nytte for andre og en me-
re diffus idé om at medvirke til at fremme et godt naboskab og et stærkere 
lokalsamfund, der er godt at bo i. 
 

Steen Bille, formand TMG motion 
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.Nej til syltning af Bering-
Bedervejen 
De fem fællesråd i Aarhus Syd arbej-
der for at forhindre at byggeriet af 
Bering-Bedervejen bliver syltet. Fæl-
lesrådene presser også på for at få an-
lagt flere cykelstier i denne del af 
kommunen. 
Mandag 24. maj havde repræsentanter 
for de fem fællesråd foretræde for by-
rådets Tekniske Udvalg for at fortælle 
om områdets trafikale problemer og 
behovet for løsninger. 
”Hovedparten af vejene er små og 
smalle, og trafikbelastningen er meget 
større end det, de kan bære. De større 
veje er præget af for meget trafik i 
myldretider, og området er underfor-
synet med cykelstier”, sagde de 
blandt andet. 
Initiativet til foretrædet blev taget af 
Fællesrådet for Beder-Malling-
Ajstrup. Mårslet Fællesråd var repræ-
senteret ved næstformand Jens Thom-
sen. De andre deltagende fællesråd 
var Kolt-Hasselager, Solbjerg og 
Tranbjerg. 
Kommunen har planlagt at en VVM-
undersøgelse af Bering-Bedervejen 
skal i offentlig høring i løbet af de 
kommende måneder. I den forbindel-
se skal vejens præcise linjeføring og-
så diskuteres, inden den bliver beslut-
tet i byrådet. 

På maarslet.net kan man finde talepa-
pir og bilag fra foretrædet. Brug søge-
funktionen under Nyheder og søg på 
Bering-Bedervejen. 
 
Spildevandsplan i høring 
Kommunen har sendt et forslag til 
spildevandsplan i offentlig høring 
frem til 8. august. Det står enhver frit 
for at indsende et høringssvar til kom-
munen. 
Om Mårslet står der disse ting i pla-
nen: 

Sanering af kloaker er gennem-
ført. 

Adskillelse af spilde- og regn-
vand (separationskloakering) 
skal gennemføres i den ældste 
del af byen i 2013. Det bety-
der at der skal anlægges nye 
rør til regnvand og eventuelt 
faskiner. Udenfor den gamle 
bydel er separationskloake-
ring gennemført. 

Mårslet rensningsanlæg skal ned-
lægges i løbet af perioden 
2013-2016. Formentlig vil det 
ske i 2014. Derefter skal alt 
spildevand fra Mårslet føres 
til rensningsanlægget i Viby. 
Efter rensning vil en del af 
vandet blive pumpet tilbage 
til Giber Å for at sikre nok 
vand i åen. 

Forslaget til spildevandsplan kan ses 
på kommunens hjemmeside. Det lig-
ger også på maarslet.net – søg i Aktu-
elle links efter Spildevandsplan. 
 
Flere planer i høring 
Kommunen har også sendt et forslag 
til Støjhandlingsplan i offentlig hø-
ring. Forslaget har ikke nogen direkte 
konsekvenser for Mårslet eller lands-
byerne i 8320-området. Det står en-
hver frit for at indsende et høringssvar 
til kommunen frem til 15. juli. 
Desuden var et forslag til ny kulturpo-
litik i høring frem til 21. juni. 
Fællesrådets forretningsudvalg har ik-
ke fundet anledning til at indsende 
kommentarer til nogen af høringerne. 
Ligesom med Spildevandsplanen lig-
ger også forslagene til Støjhandlings-
plan og kulturpolitik på kommunens 
hjemmeside og på maarslet.net. Sidst-
nævnte sted kan de findes ved at søge 
under Aktuelle links. 

PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Trafikvagter i Mårslet er i fare trods kåring 

Først blev gruppen af voksne trafik-
vagter fejret som Årets Mårslettere 
for kort efter at fortælle, at de to 
grupper mangler frivillige til de dagli-
ge morgenvagter. 
 
Årsagen er en nidkær politimand. 
Hun kræver, at der skal være to vag-
ter samtidig både i midtbyen og ved 
baneoverskæringen alle ugens skole-
dage. 
 
I 15 år har en gruppe voksne hver 
morgen sørget for at hjælpe skolebørn 
over den voldsomt morgen-
trafikfyldte Tandervej midt i Mårslet.  
 
For et par år fulgte en stor gruppe 
forældre efter og lavede en lignende 
gruppe ved baneoverskæringen for at 
beskytte deres børn bedst muligt på 
deres vej mod skolen. Sammenlagt 
hjælp op mod 100 børn dagligt over 

vejen af vagterne. 
 
”Jeg tror, at vi alle gør det for at få 
det til at fungere i den her by. Vi kan 
lige så godt selv gøre det for at få 
børnene sikkert over vejen”, siger en 
af de erfarne vagter, Per Henrik Han-
sen, om det, der motiverer de voksne 
til at tage en ugentlig morgenvagt lidt 
i 8. 
 
Trofaste vagter 
Vagtordningen ve baneoverskæringen 
er kun et par år gammel, mens midt-
byens vagter har været med i mange 
år og stadig er det med en vagt hver 
uge. Også selv de ikke længere har 
børn på skolen. 
 
Kurt Søe sad i skolebestyrelsen den-
gang ordningen blev indført i 1997. 
Det samme har Arne Nielsen, der tro-
fast hjælper skolebørnene over 
Tandervej. 
 
”Hvis min indsats kan hjælpe børnene 
sikkert til skole, er det godt. Og som 
pensionist gør det jeg det også for at 
få tiden til at gå med noget fornuf-
tigt”, siger han. 
 
For Kurt Søe er belønningen alle de 
god morgen-hilsener, han får fra sko-
lebørnene. Og så begynder han at mø-
de børn af forældre, han hjalp over 
vejen for 15 år siden! 
 
Fodfæstet ryster 
Det er dén frivillige indsats, som pin-
selørdag blev belønnet med kåringen 

som Årets Mårslettere med tilhørende 
vandrepokal, gyldent bæger og en 
pris sponseret af SuperBrugsen. 
 
Men der er et men. Efter mange års 
trofast indsats risikerer trafikvagterne 
i øjeblikket at miste fodfæste. 
 
Ud over politiets krav om dobbelt-
vagter begge steder, siger en del af 
forældrene ved baneoverskæringen 
fra på grund af bl.a. tidmangel og 
flytning. 
 
Sidste opfordring  
Gruppen har besluttet, at den inden 
sommerferien skal vide, at der er til-
strækkeligt med vagter til at være på 
hver vagt, hvis ordningen skal kunne 
fortsætte efter sommerferien. 
 
Derfor er trafikvagterne gået i offen-
siven med taletid ved grundlovsfesten 
ved Borgerhuset, med taletid ved det 
åbne hus for kommende 0. klasse ele-
ver og deres forældre og  en invitati-
on til alle interesserede i at kigge for-
bi om morgenen lidt i 8 for at se, 
hvad der foregår og for at få en snak 
med en af vagterne. 
 
”Det vil være ærgerligt, hvis vi må 
stoppe. Vi ser nu mårslettere, vi fulg-
te over vejen for 15 år siden, nu selv 
følger deres egne børn til det sted, 
hvor vi står, for at blive hjulpet over”, 
fortæller Kurt Søe om perspektivet i 
den prisbelønnede trafikvagt-ordning. 

Steen Bille 

Hver morgen står en frivillig voksen klar 
til at hjælpe skolebørnene over Mårslets 
bilfyldte Hørretvej og Tandervej. Trafik-
vagternes indsats har byen belønnet med 
titlen som Årets Mårslettere 2013. 
(Foto: Steen Bille) 
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Indvielse af den nye trampesti 
Der har gennem mange år uofficielt 
været en sti langs Nordsiden af Giber 
Å, fra Langballevænget og ud til Vil-
helmsborg S. Den er nu blevet offici-
el, idet Kommunen på stedet har skra-
bet en ca. 1 meter bred sti og lagt 
gangbroer ud på de mest våde steder.  
 
Vi skal desværre selv stå for vedlige-
holdelsen fremover, men er da glade 
for at den nu er officiel og at Kommu-
nen har lavet arbejdet med stien. 
 
Stien blev officielt åbnet/indviet af 
Borgmesteren Grundlovsdag kl. 
12.30.  

 
Jacob Lind 

Ny begynder Mårslet Multihus at ryk-
ke et skridt nærmere sin åbning. 
TMG’s afdelinger er besøgt inden 
sommerferien og til byfesten i august 
præsenterer vi skitser, tegninger og 
forhåbentlig en model for huset, som 
vi i arbejdsgruppen bag projektet fo-
restiller os det. 
 
Undervejs i foråret har en lille hånd-
fuld lokale arkitekter drøftet og tegnet 
på multihuset. Det bliver koblet tæt 
sammen med Halhuset og den eksi-
sterende hal med en fælles indgang 
og indblik i begge haller. 
 
Men alt det vil komme frem i lyset 
lørdag den 17. august ved byfesten. 
Der bliver løftet en flig af tegningerne 
ved Sct Hans bålet. 
 
Inden da kickstarter vi den lokale, 
økonomiske indsamling i TMG’s af-
delinger. Efter en rundtur til deres 
bestyrelsesmøder er det planen at ud-
sende et brev til samtlige medlemmer 
med en invitation til at støtte Mårslet 
Multihus med penge. 
 
Enten i form af en PBS-aftale med 

månedlige indbetalinger på f.eks. 100 
kr. i et eller to år – eller i form af en 
éngangsindbetaling via DGI’s Gave-
fond. Her vil beløb over 500 kr. være 
skattemæssigt fradragsberettiget. 
 
Lanceringen i byfesten af multihus-
tegninger vil samtidig være startskud-
det på en større indsamling blandt 
borgerne i hele 8320. 
 
Kun ved selv at indsamle mindst 1,5 
million kroner mere, kan vi sikre os et 
økonomisk sundt udgangspunkt for at 
etablere multihuset til glæde for alle i 
og omkring Mårslet – og uanset deres 
fritidsinteresser. 
 
Det får du som borger ud af at støt-
te Mårslet Multihus økonomisk: 
Du er i første række med til at sikre 
byen et nyt og tidssvarende mødested. 
Et sted der vil summe af liv og bringe 
mårslettere af alle slags sammen på 
tværs af fritidsinteresser og generatio-
ner.  
 
Hvorfor du skal medvirke til det?  
• Fordi du får nye tidssvarende 

lokaler at dyrke idræt i.  
• Fordi du får et nyt velegnet sted 

at holde konfirmationsfesten med 
køkkenfaciliteter.  

• Fordi du får et nyt sted i caféen at 

spise sund aftensmad med famili-
en efter  træningen 

• Fordi du er med til at videreføre 
et populært motionscenter, der 
kun har en midlertidig tilladelse 
til den nuværende placering som 
pavillon og hvis nedlæggelse vil 
betyde dyrere træning uden for 
Mårslet 

• Fordi du får et nyt, moderne mo-
tionscenter at genoptræne og at 
styrke dit helbred i 

• Fordi du får et sted nær din bolig 
at søge ønskede og uventede op-
levelser uanset om du vil dyrke 
nye motionsformer, opsøge kul-
turbegivenheder uden at skulle 
rejse efter det og finde nye fæl-
lesskaber ved at komme i caféen 
og til arrangementerne. 

 
Vi håber, at du kan se den fælles vær-
di ved at bakke økonomisk op bag et 
nyt idræts- og kulturcenter i Mårslet 
og dermed kan være med til at sikre 
et levedygtigt og udviklingslystent 
lokalsamfund.  
Se mere på www.multihus.nu  
 

For styregruppen bag  
Mårslet Multihus 

Steen Bille 

Mårslet Multihus starter indsamling  



 MÅRSLET-bladet  JULl / AUGUST 2013 8 

 

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

Byfest motion for alle aldre 

Er du 4 år, 8, 18, 28, 42 eller 75 år 
gammel, så har byfesten et motionstil-
bud til dig. 
 
Som de to foregående år er fem af 
TMG’s afdelinger gået sammen om at 
tilbyde en bred palet af aktiviteter på 
og ved boldbanerne bag Mårslet-

Hallen. 
 
Vi kalder det for MaxPuls for at for-
tælle, at der er gang i den, mens akti-
viteterne foregår søndag 18. august kl. 
13-15. Alderen spiller ingen rolle og 
der er plads til alle. 
 
De yngste kan udfordre sig selv på to 
forskellige action trails eller forhin-
dringsbaner, en for de 3-6 årige og en 
for de 7-11 årige, der skal løbe, klatre, 
præcisionskaste bolde og lignende. 
 
Unge og voksne kan udfordre sig selv 
på flere måder: 
 
De kan teste deres egen kondition og 
udholdenhed ved at deltage i crossfit-
træningen, der er højintensiv styrke- 
og motionstræning. 
 
De kan få en smagsprøve på indoor 
cykling eller spinning i motionscen-

tret, hvor de også kan få en introduk-
tion til fitnestræningen ved uddanne-
de instruktører. 
 
Eller de hoppe med i zumba, trænin-
gen både indendørs og udendørs. 
 
Er man mere til den rolige motions-
form, inviterer petanquespillerne til 
åbent hus, hvor alle kan være med og 
prøve spillet. 
 
Alle aktiviteter er gratis arrangeret af 
TMG basketball, gymnastik, motion, 
petanque og volleyball. 
 
Vil du være med, kan du tilmelde dig 
lørdag i Bomgaardshaven under 
kræmmermarkedet eller du kan møde  
op på boldbanerne søndag mellem kl. 
13-15. 

For de fem afdelinger 
Steen Bille, TMG motion 

Der er knald på, når børn i flere al-
dre drøner ud på de Actions Trails, 
der er en del af fire TMG afdelingers 
motionstilbud søndag i byfesten 
(Foto: bille) 

Kør om kap og vind medaljer 
Børn og unge inviteres til cykelløb i 
forbindelse med byfesten onsdag 
den 15. august klokken 18 ud for 
Rema 1000. 
 
Kom og prøv kræfter på cyklen, når 
der i forbindelse med byfesten arran-
geres medaljeløb for børn og unge i 
alderen 9 til 15 år.  
 
Start og mål er ved Rema 1000 på 
Mårslet Byvej. Ruten på 1,3 km fort-
sætter til højre ad Langballevej forbi 
plejecenter Kildevang, til højre ad 
Hørretvej og op til rundkørslen, hvor 
det igen går ned langs Hørret Byvej. 
Ruten er afmærket og ved alle kryds 
står trafikvagter – men pas selv på i 
svingene. 
 
Børn i alderen 9 og 10 år kører fire 
omgange. Børn på 11 og 12 år kører 
seks omgange, mens de ældste kører 
otte omgange. Når alle løbene er slut, 

deles der medaljer ud – og der er me-
daljer til alle. De hurtigste får guld, 
mens der er sølv og bronze til dem 
længere tilbage i feltet.  
 
Nummer 1, 2 og 3 i hver gruppe kom-
mer på skamlen, og de har mulighed 
for dagen efter at deltage i regionsfi-
nalen i Grenå. Vinderne herfra kan så 
deltage i landsfinalen og blive årets 
medaljeløbsvinder. 
 
Alle børn i alderen 9 til 15 år er vel-
komne og skal bare møde op i god tid, 
cirka klokken 17.30. Husk cykel-
hjelm. Det er ikke et krav at køre på 
racercykel, selv om det jo kan være 
en fordel. Pige- og drengeryttere fra 
Odder Cykel Klub cykler med på run-
den i deres flotte klubdragter, men det 
er kun de ryttere, som endnu ikke har 
opnået point i cykelløb, som deltager i 
selve løbet. 
 

Danmarks Cykel Union står for Me-
daljeløbene, mens det er Mårslet Cy-
kel Motion og Odder Cykel Klub, der 
samarbejder om løbet i Mårslet. 
 
Forældre, pårørende og alle interesse-
rede er meget velkomne til at heppe 
på de unge cykelryttere. 

 
Peter Vestergaard 

Her en flok tidligere vindere af me-
daljeløbet. 
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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 

I forbindelse med BYFESTEN - - 
lørdag, den 17. august – har Fællesrå-
det besluttet, igen i år, at afholde 
FORENINGERNES DAG – 
 
Vi har fået stillet 1.salen til rådighed i 
Brugsens ”hus” – (gamle bankbyg-
ning) – og alle 8320`s foreninger er 
velkommen til at stille op med posters 
– plakater – smagsprøver – mv. For-
målet er at vise den mangfoldighed af 
meget forskellige foreninger – og der-
med også de tilbud/muligheder man 
som borger har,  for at være aktiv. 
 
I lighed med sidste år har Fællesrådet 
igen sat lidt penge på højkant – nem-
lig kr. 5.000,-   
 

Hvem kan søge ??  Alle !!  man skal 
ikke være medlem af Fællesrådet for 
at få del i pengene, men man skal bo i 
området og pengene skal komme om-
rådet til gode.  
 
Hvad kan man søge til ?? En aktivitet 
i en forening, et nyt initiativ til etable-
ring af en forening eller måske bare et 
tilskud til en rekvisit i foreningen. 
Der er vide rammer – og det skal der 
også være. 
 
Ansøgningsfristen er fredag, den 9. 
august og ansøgning skal sendes til 
formanden for Fællesrådet John En-
gelbrechtsen (mail: je@8320.dk) – og 
skal indeholde beskrivelse af hvad 
der søges penge til – og hvor mange. 

Hvem der får del i midlerne vil natur-
ligvis blive afsløret netop den 17. au-
gust kl. 13.00 og vi håber at rigtigt 
mange foreninger o.l. vil benytte den-
ne mulighed for at ”vise flaget”.  
 
Så kom og vær med – der vil være 
også lidt godt til ganen !! 
 
Udstillerplads o.l. kan reserveres hos 
Anette Poulsen – mail: Anette-
po@gmail.com  
 

På vegne af Fællesrådet 
Anette Poulsen 
Jens Thomsen 
Sven Voxtorp 

Margrethe Bogner  

FORENINGERNES DAG – igen-igen !! 

Kom og spil med os 
besøg Pétanque Mårslet under byfesten  

Både øvede, let øvede, begyndere, 
tilskuere og nysgerrige – kort sagt 
alle – er velkomne.  
Søndag den 18. august klokken 13 til 
15. 
 
Du finder os på banerne ved siden af 

TMG motion og over for HalHuset. 
 
Spillet er vigtigt  
Vi spiller sammen,  
skulder ved skulder begyndere og 
øvede.   
Alle kan være med.  
 
Kom som du er  
Du behøver ingen til- 
melding. Henvend dig bare til en af 
os, så hjælper vi dig i gang.  
 
Lån kugler  
Har du selv et sæt kugler, 
så tag dem med. Hvis du ikke har 
nogen, kan du låne. Vi har mange 
ekstra.  

Hygge og samvær  
Mød pétanque-folket, det er hyggeli-
ge mennesker, 
der gerne fortæller om spillet og in-
struerer i det. 
 
Vin, øl og vand   
På pladsen er der en bar, hvor man 
kan købe vin, øl eller vand til meget 
kammeratlige priser.  
 
Pétanque regler  
Få et sæt trykte regler for, hvorledes 
man spiller pétanque. Uddeles gratis 
til alle interesserede 
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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 JULI og AUGUDT 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. 9. august kl. 14.00: 
Krolf eller andre spil 
  
Mandag d. 12. august kl. 14.00: 
Syng med Uffe 
  
Mandag d. 19. august kl. 14.00: 
Tøj fra Genbrugsen 
  
Onsdag den 21. august kl. 14.00: 
Holme Spillemænd 
  
Torsdag den 22. august: 
Heldagsudflugt til Hjerl Hede. 
Pris: 350 kr. der inkl. kørsel, kaffe/rundstykker, billet til 
Hjerl Hede, frokost på Restaurant Skyttegården, eftermid-
dagskaffe m. kringle. 
Afgang fra Kildevang kl. 8.30. 
Tilmelding (bindende) til Brugerrådet senest d. 13. august. 
  
Fredag den 30. august kl. 14.00: 
Underholdningskompagniet   

Genbrugsen er LUKKET i juli og august måned. 
Næste åbningsdag er den 5. september kl. 15.00-17.00. 
  
Obs! Der er ingen tag-selv-bord i juli og august måne-
derne. 
  
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 
  
OBS! 2 vigtige datoer i september: 
Onsdag d. 18. sept. kl. 17.30-18.30: Fællesspisning for 
alle (børn, unge, voksne og ældre). 
  
Mandag den 30. sept. kl. 14.00: 
Opstillingsmøde til Brugerrådsvalg med efterfølgende 
spisning (gule ærter m. flæsk og pølser) 

Lokalcenter Kildevang, Mårslet 
er nu klar til at åbne Seniornetcafe´ i 
løbet af august måned. Endelig start-
dato offentliggøres senere. 3 frivillige 
har tilbudt at ”tage en tørn” i caféen, 
så man nu kan få hjælp til at komme i 
gang med:  Nem-id - E-boks - mails - 
netbank - Borgerservice - skype - 
tekstbehandling - regneark - billedbe-
handling osv. 

Seniornetcaféen vil være tilgængelig 
for alle interesserede seniorer i Lokal-
centrets åbningstid alle hverdage kl. 
10.00 - 16.00. 
 
Frivillige hjælpere vil være til stede 
med råd og vejledning mandage og 
onsdage 
 
 kl. 9.30  -12.00. 

 
Vi håber, at mange vil benytte sig af 
dette tilbud. 
 

Poul Nielsen 
Erik Moldt, 

Troels Jørgensen 
alle frivillige  

og Brugerrådet. 

Seniornetcafé 
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Ekstra motion til hjernen  

Ekstra motion til hjernen – på den 
sjove måde. 
 
Vi er mange, der mener, at verdens 
bedste kortspil hedder bridge. Du er 
velkommen i Mårslet Bridgeklub, så 
du kan få konstateret, om vi har ret. 
 
Mandag den 2. september kl. 19.00 
starter vi et hold for helt nye bridge-

spillere. Har du tidligere spillet, men 
gerne vil have det genopfrisket, er du 
også velkommen. Whistspillere skal 
heller ikke holde sig tilbage. De har 
som regel en god forudsætning for at 
blive dygtige bridgespillere. 
 
Torsdag den 5. september kl. 19.00 
starter sæsonen igen for vore faste 
turneringsspillere. Vi er 36 men kan 
godt være flere, så hvis du gerne vil 
spille sammen med os, så ring til en 
fra bestyrelsen – du finder os på vores 
hjemmeside  www.bridge.dk/4244.
  
 
Der er et maksimum for, hvor mange 
vi kan være i lokalet, så lad være med 
at udsætte din beslutning.  
 
Det siges om bridgespillet, at det er 

stærkt vanedannende, at du altid kan 
blive bedre til at spille og at det ska-
ber et godt socialt samvær, både i 
klubben, men bestemt også på de 
mange bridgerejser, som du kan delta-
ge i. Men uanset hvor du vælger at 
spille bridge, er det et udfordrende 
spil, det er sjovt, og det er rigtig god 
motion for hjernecellerne. 
 
Det koster typisk 700 til 1.000 kroner 
i årligt kontingent at spille bridge. 
Heri er indeholdt medlemskab af 
Dansk Bridgeforbund, så du vil også 
modtage deres månedlige bridgeblad, 
som indeholder en masse spændende 
artikler og spil, som giver god bridge-
forståelse. En spillesæson går fra sep-
tember til og med april måned.  
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Tusind tak for nogle fantastiske år 
sammen med jer. Nogle medlemmer 
har vi kendt i længere tid, andre kom 
ind i Club7 up i skoleåret 2012/2013. 
Vort ønske om at samle 
7.klassesmedlemmer i Club7 Up har 
for os at se været en succes. I har dag-
ligt nydt hinandens selskab, og vi 

voksne har syntes, at I har været herli-
ge at være sammen med.  
Efter sommerferien kan vi jo mødes, 
hvis I ønsker at gå i ungdomsklubben 
KlubM. 
Der vil blive en eller flere eftermidda-
ge, hvor I kan komme i Club7 Up, 
ligesom der vil være mange aftener, 

og arrangementer i weekender, I kan 
blive en del af i ungdomsklubben - 
KlubM  
Hvordan det foregår, vil I kunne læse 
mere om på vores hjemmeside 
www.Ungiaarhus-fco.dk eller på ung-
domsklubbens facebookside  

Farvel og på gensyn til vore 7 klasser  

Introdage for de kommende 7. klasser 

Vi  6. klasser havde introdage i 
CLUB7UP I uge 22, hvor der blev 
taget godt imod os af klubbens perso-
nale. 
 
I CLUB7UP er der mange muligheder 
for aktiviteter både inde og ude. In-
denfor er der et fantastisk spille og 
bar rum med pool bord og flipper ma-
skine, samt et stort kreativ-rum 
og et computer og playstation rum 

med masser af plads. 
 
Udenfor er der et fantastisk bål sted, 
hvor vi fik muligheden for både at 
lave pandekager og snobrød, og en 
hyggelig lille fodbold/basket bane, 
som blev brugt meget ihærdigt.  
 
Onsdag aften var der dømt hygge, der 
var nemlig aften åbent.  
Som altid var der en ekstra aktivitet 
som underholdning. Vi skulle spille 
banko. Til aftensmad fik vi tarteletter. 
Hvis man var en af de få der ikke 
brød sig om det, kunne man cykle ned 
i Brugsen og købe en salatbar.    
       
              ”Det har været en fed uge på 
CLUB7UP  med alle de aktiviteter og 
de meget løse tøjler.” 
 
Siger Emilie Damkjær, der var en af 

de børn, som deltog til introdagene. 
Som en af de voksne sagde, da vi 
kom: ”Herovre kan alt lade sig gøre.” 
 
Alt i alt vil vi stærkt anbefale at starte 
på CLUB7UP, da det er en klub med 
mange faciliteter og et fantastisk per-
sonale. Udover det, har man også 
klubben for sig selv med sin årgang.  
 
Selv om du ikke er medlem, kan du 
nå at blive medlem af klubben endnu 
på Klub Midgaard på den anden side 
af vejen. 
 
Vi glæder os meget til at klubben star-
ter for os og resten af de nye 7. klas-
ser den 1. August. 
 

Lavet af:  
Emilie Damkjær og  

Nanna Vernegren Thuesen  

Mårslet Ungdomsklub KlubM 
Tirsdag den 21. maj havde Ung i Aar-
hus Oddervej, herunder KlubM invi-
teret forældre til dialogmøde omhand-
lende Ungekulturen i Mårslet. 
 
Det foregik i skolens kantine og der 
var dækket op til at kunne modtage 
interesserede forældre m.fl. 
Der kom fem forældre, og tusind tak 
for jeres fremmøde. I var med til at 
gøre en forskel, og vi arbejder glade 
videre med jeres input til det videre 

arbejde og tilbud til de unge i Mårslet.  
Det er med undren, at ikke flere for-
ældre mødte frem denne aften. Der er 
rigtig mange unge mennesker i Mår-
slet, og I forældre havde denne aften 
kunnet få information om hvad der 
rører sig i byen, hvor jeres unge fær-
des -  ligesom vi kunne få gavn af 
jeres viden, og ønsker for jeres unge. I 
Ung i Aarhus Oddervej, herunder 
KlubM og Ungdomsskolen i Mårslet, 
ville vi gerne have været i dialog med 

netop jer.  
 
Klub Midgaard som mødested. 
 
Vi tilbyder gerne jeres unge ophold 
på arealerne ved Klub Midgaard. Li-
gesom vi i skrivende stund er ved at 
bygge et stort bålsted m. shelters hvor 
de typisk ønsker at samles. Så når de 
siger de går ud, ja, så kan turen godt 
være mod Klub Midgaard. 
Mange dage går det fint, men nogle 
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gange er der mellem 40-60 unge som 
i denne sammenhæng har vist, at de 
bl.a. har haft svært ved at efterlade 
tingene ordentligt. Den mængde af-
fald vi støder på viser desværre, at der 
bliver drukket en del alkohol, ligesom 
vi finder mange skodder af joints. 
Desværre er vi også udsat for at man-
ge flasker smadres. Vi har for nylig 
sat skraldespande op, så der skulle 

være muligheder for at komme af 
med affaldet. 
Et godt råd fra Ung i Aarhus Odder-
vej er, at være i dialog med jeres unge 
om deres færden, og vide at de forsat 
har brug for jeres støtte. De opholder 
sig nogle gange i grupper, hvor der er 
dagsordner som er fremmede, og som 
kan være svære at stå imod. Her kan 
det for den unge være nogle gode 

stunder, men andre gange også svære 
ting der skal takles.  
 
Ungdomsklubben KlubM og Ung-
domsskolen ønsker god sommer og 
tak til alle jer, som benytter vores 
tilbud.  
 

Skrevet af  
Fritidsleder Kirsten Sønderby  

Klatring i Klub Midgaard 
Så er vejret blevet så godt at vi igen 
kan starte med klatring og rebaktivitet 
i Klub Midgaard. 
Jeg satser på, at der mindst en gang 
om ugen vil være mulighed for at del-
tage i en eller anden form for klatre-
relateret aktivitet, hvis vejret holder. 
 
Det kan være reb overgang over Gi-

ber å, svævebane fra toppen af 
”græstribunen” og ned over fodbold-
banen til hegnet ned til åen, reb bro 
tværs over fodboldbanen, almindelig 
toprebs klatring i træer, eller en su-
pergynge. 
 

Klatre hilsner 
René,  Klub Midgaard 

CLUB7UP I KØBENHAVN 

I Kristi himmelfarts ferien, den 9.-
11. Maj, drog Mårslets 7. klasses 
klub, CLUB7UP på afslutnings tur 
til København. Destinationen var 
bestemt på demokratisk vis af klub-
bens medlemmer, og 40 af klubbens 
medlemmer havde besluttet, at de 
gerne ville med på turen. 
 
Torsdag morgen d. 9. var der afgang 
fra banegården i Aarhus. Efter en be-
hagelig togtur med bankospil for alle, 
nåede vi frem til København, hvor vi 
indlogerede os i Frederiksberg Fri-
tidsklub – en klub vi kunne låne, da 
de, ligesom os selv, også er en del af 
regionsklubberne af Børnenes Re-
kordbog. 

Da medlemmerne havde fundet ud af, 
hvem de skulle sove ved siden af, og 
havde pustet deres luftmadrasser op, 
gik turen fra Frederiksberg til Ama-
ger, hvor den stod på rundvisning i 
DR BYEN. Her stod den både på tek-
nikrum, x-factor studie og steder hvor 
Borgen var filmet. Medlemmerne var 
koncentrerede og stillede mange gode 
spørgsmål. Da det havde været en 
lang dag for alle, valgte vi at aftens-
maden stod på pizza hjemme i klub-
ben, så folk kunne være friske til da-
gen efter.  
 
Fredag morgen var der fælles mor-
genmadsbuffet samt madpakkesmø-
ring i klubben. Herefter var det tid til 
turens højdepunkt for mange af piger-
nes vedkommende – shopping på 
strøget. Efter at have travet en god tur 
fra Frederiksberg til Indre By, gik 
medlemmerne (bevæbnet med konfir-
mationspenge) til angreb på strøgets 
butikker. Hen ad eftermiddagen følte 
en gruppe medlemmer, at strøget blev 
for trivielt, og tog derfor en tur på 
Christiania med Michael. Senere på 
dagen gik turen til Tivoli, hvor resten 

af aftenen skulle spenderes. Da klok-
ken slog 22.00 og turen gik hjem mod 
Frederiksberg, var det en gruppe ud-
mattede unge mennesker. Enkelte 
drenge var endda så trætte, at de 
glemte at stå af bussen, da vi nåede 
Frederiksberg. En venlig københav-
ner var dem dog behjælpelig og min-
dede dem om ”at, nu skulle de vist af, 
før de faldt helt i søvn”. 
 
Lørdag morgen stod den på opryd-
ning og rengøring i Frederiksberg 
Fritidsklub, inden turen gik mod Aar-
hus igen. Heldigvis var der nogle ild-
sjæle blandt medlemmerne, der for-
måede at arrangere al oprydning og 
rengøring på de forskellige sovesale 
og fællesarealer. Godt gået! 
Man vil nok tro, at en gruppe 7. klas-
ser vil være ligeså trætte som de 4 
voksne, der er med på sådan tur – 
sådan forholder det sig ikke. Fuld 
knald på til allersidst i toget, som en 
helt korrekt afrunding på en fantastisk 
god tur, helt uden nævneværdige pro-
blemer. Tusind tak for en god tur til 
alle der var med.  
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Velkommen til vores nye 5 klasser i Klub Midgaard  
Den 1. August åbner Klub Midgaard 
dørene for vores nye 5 klasser. Her er 
plads til alle, så har du ikke nået at 
melde dig ind, så kontakt klubben. 
 
Her kan I læse lidt om vores tilbud: 
Når du kommer fra skole kan du være 
med til mange af vores aktiviteter 
som foregår i og uden for klubben. 
Hver dag kan du se på tavlen i entre-
en, hvad vi tilbyder som dagens akti-
vitet. Det kan være sportsaktiviteter, 
FIFA turnering, Bogart, quiz, ridning, 
sjove ting i kreativ, ture, svævebane, 
bordtennis, bands i musik, basket, 
hyggesnakke, lave mad, bage, lave 
film, dyrehold og meget meget andet. 
Men det er også vigtigt, at du selv 
finder på og kan være med til at starte 
nogle sjove lege. 
 
På vores hjemmeside 
www.ungiaarhus-fco.dk  kan du og 
dine forældre følge med i hvornår de 
større aktiviteter, ture, overnatninger, 
fester, sportsarrangementer og tema-
uger bliver holdt. Da vi endnu ikke 

har planlagt det næste halve år, vil du 
til august kunne se det på hjemmesi-
den.  
 
Hver dag tilbyder klubben et sundt 
måltid. Det består typisk af rugbrød, 
gulerødder, frugt, havregryn. Vi laver 
også nogle gange varm mad og bager. 
 
Vi har aftenklub en gang om ugen. 
Det foregår fra kl.17.00-20.30 og her 
kan der ske alt muligt. Typisk er her 
mellem 10-25 medlemmer, og vi ple-
jer at have det rigtig sjovt. Nogle aft-
ner prioriterer vi også at tage ud af 
huset til f.eks. skøjtehal, håndbold-
kamp, biograftur, strandtur eller hvad 
vi nu finder på. 
 
I Klub Midgaard er der plads til alle 
børn som går i 5 & 6 klasse. Primært 
med bopæl i Mårslet, men også børn 
fra den vestlige bydel eller børn der 
går på privatskoler eller specialskoler. 
 
At være medlem i Klub Midgaard 
koster kr. 674,00 pr. måned (juli er 

betalings fri). Derudover betaler for-
ældre 90,00 kr. 11 gange årligt. Belø-
bet dækker tilskud til kost, arrange-
menter mm. Medlemmer med friplads 
skal ikke betale. Her får klubben belø-
bet refunderet ved Århus Kommune. 
 
På vores hjemmeside kan I bl.a. læse 
mere om klubbens tilbud, hvad vi ger-
ne vil kendes på og praktiske infor-
mationer. 
 
Vi kan kontaktes på mail: 
kiso@aarhus.dk  tlf. 87138128 eller 
mobil 51576600. 
Klub Midgaard  åbner torsdag den 1. 
August 2013. 
Åbningstiden er fra den 1. august til 
og med den 9. august kl.10.00-16. 
(skolernes sommerferie) 
 
Klub Midgaards åbningstider er: 
Man, tirs og torsdag: kl.11.30-17.00 
Onsdag: kl.11.30-17.00 Aftenklub: 
17.00-20.30 (bliver muligvis flyttet til 
anden dag) 
Fredag: kl.11.30-15.30.  

Fritidstilbuddet for 7. klasser i Club7UP stor succes  

Første år med Club7up sidste år, var 
en stor succes med 70 medlemmer ud 
af de 77 der var på årgangen, så vi 
håber, at næste års årgang vil tilslutte 
sig i samme høje grad. 
Hvad er Club7up? 
Club7up er et tilbud for 7. klasser i 
Mårslet. Klubben holder til i lokaler-
ne fra den gamle fritidsklub. Pædago-

gisk tager vi udgangspunkt i de inte-
resser, de unge har, og klubben væg-
ter medlemsindflydelse og demokrati 
højt.  
Aktiviteterne er mangeartede; lige fra 
de faste planlagte aktiviteter, man kan 
melde sig på, til de mere spontane 
tiltag, vi tilbyder medlemmerne i 
samarbejde med medarbejderne. 
I klubben har vi pool og cafe område, 
vi har spillerum med computere / 
Playstation og Wii, kreativt værksted, 
cykel/cross værksted, multisportsrum, 
lektierum og udendørs boldbane, samt 
en afslutnings tur i maj, hvor de unge 
vælger, hvor de vil hen. 
Vi tilbereder mad hver dag sammen 
med de unge i vores køkkenområde, 
som vi spiser sammen om eftermidda-
gen. 
Aftenåbning Torsdag aften 
Vi har en aftenåbning om ugen, hvor 
vi i fællesskab finder frem til, hvad 
aftensmaden står på, og hvilken akti-

vitet vi så laver. 
Cross på Vomstrupbanen. 
Som en fastlagt aktivitet er vi nu klar 
med tilbuddet motocross en gang 
ugen, hvis vejret ellers tillader det. 
Motocross aktiviteten forgår ude på 
Vormstrupbanen ved Malling. 
Ung i Aarhus 
Vi vil også gerne bidrage til, at de 
unge bliver parate til at gå fra at være 
”Unge i Mårslet” til at være ”Unge i 
Aarhus”, så de kan begå sig ude i 
ungdomslivet med en god ballast af 
gå-på-mod, og er klar til en uddannel-
se senere i livet. Vi lægger meget 
vægt på det sociale, og bruger gerne 
vores tid på at tale med de unge om, 
hvad der optager dem og fylder i de-
res liv. 
Vil man læse mere om vores fritidstil-
bud, så gå ind på vores hjemmeside 
www.ungiaarhusoddervej.dk og tryk 
på Mårslet og Club7up. 
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Lederen 
Af INGE PEDERSEN, SKOLELEDER 

Endnu et skoleår lakker mod enden, 
og skoleåret 13/14 må siges at have 
været et helt særligt et af slagsen. I 
april startede som bekendt fire ugers 
lockout af de overenskomstansatte 
lærere, hvilket betød, at kun ca. 100 
elever kunne modtage undervisning 
hver dag. 
Lockouten påvirkede i særlig grad 
vores 9. årgang, som efter lockouten 
kun havde godt to ugers skolegang 
inden de skriftlige afgangsprøver star-
tede, og fire uger til de mundtlige 
prøver skulle i gang. Heldigvis har 
både de unge mennesker og deres 
lærere været indstillede på at give den 
en ekstra skalle i den periode, og her i 
skrivende stund ser det ud til, at ele-
verne på Mårslet Skole som sædvan-
ligt klarer afgangsprøverne med rig-
tigt gode resultater. 
 
9. årgangs sidste skoledag 
D. 31. maj havde 9. årgang sidste 
skoledag. Som noget nye startede 
årgangen med at spise morgenmad i 
kantinen sammen med deres lærere 
og skoleledelsen, og der var både al-
fer, heste, bananer i pyjamas,  gang-
stere og mange andre sjove typer til 
bords. Efter morgenmaden blev der 
kastet karameller på hele skolen, og 
der manglede ikke noget! Rygtet vil 
vide, at nogle af de unge mennesker 
havde medbragt 6 kg karameller, så 
der var rigeligt at dele i klasserne. 
Kl. 10 lavede 9. klasserne revy for 6. 
årgang og opefter i hallen. Revyen 
varede over en time, og de unge men-
nesker tog kærligt gas på deres lærere 
og lidt på hinanden. Til sidst uddelte 
de roser til lærerne, – både nogle kon-
krete, røde af slagsen og i form af 
mange pæne ord.  

Skoledagen sluttede på boldbanerne 
med den sædvanlige fodboldkamp 
mellem elever fra 9. årgang og et hold 
bestående af lærere og SFO-
pædagoger. Der blev virkelig gået til 
den med to hold, der gik benhårdt 
efter sejren. Jeg har lovet personalet 
ikke at fortælle, hvordan kampen gik; 
men jeg kan fortælle, at det var nogle 
meget glade unge mennesker, der 
forlod skolen omkring kl. 12 og be-
gav sig ned i Mindeparken til fortsat 
fejring af deres sidste skoledag med 
9. klasser fra resten af kommunen. 
 
Sahl, Bornholm og Winnenden 
Foråret har været lejrskolernes tid, og 
siden påske har elever fra 3., 7. og 8. 
årgang  været afsted. 3. årgang har 
været i Sahl, som er en lejrskole, der 
ligger i nærheden af Skive. 7. årgang 
har traditionen tro taget den lange 
rejse til Bornholm, og endelig har 
vores 8. årgang været i Winnenden i 
Sydtyskland som første etape af en 
udveksling med en skole dér. Genbe-
søg vil ske i efteråret.  
Besøg fra Singapore  
Tirsdag, d. 21. maj og 5 uger frem har 
skolen haft tre lærerstuderende fra 
Singapore i praktik. De studerende 
bor privat i Mårslet hos familier, som 
har børn på skolen. De studerende 
følger bestemte klasser, ser hvordan 
undervisningen praktiseres i Dan-
mark, og de får også lov til selv at 
undervise i fag som engelsk, matema-
tik og idræt.  
De studerende har derudover været på 
besøg i en del klasser for at fortælle 
om Singapore og uddannelsessyste-
met dér. De er også med i vores SFO 
på 4. årgang, hvor de laver forskellige 
aktiviteter med børnene.  

Det er ikke de første internationale 
studerende, vi har på Mårslet Skole, 
men de første som kommer udenfor 
Europa. Til gengæld bliver det ikke 
de sidste. Sammen med bl.a. Malling 
Skole er vi med i et partnerskab med 
Læreruddannelsen i Aarhus omkring 
praktik for deres internationale stude-
rende, og vi er glade for, at vores ele-
ver på den måde både får autentiske 
erfaringer med at forstå og udtrykke 
sig på engelsk samtidig med, at du får 
lært en del om andre kulturer og  
 
Nye læringsteknologier 
Her i juni måned vil eleverne i en 
klasse fra kommende 2. og 8. årgang 
hver få tildelt en Chromebook, som 
vil være et grundlæggende arbejds-
redskab i deres undervisning frem-
over. En Chromebook er en lille com-
puter, der ingen harddisk har, men 
hvor al data og alle programmer lig-
ger i ”skyen”. På den måde er compu-
terne billige både at anskaffe og ved-
ligeholde (fortsættes næste side) 
og er derfor meget interessante for 
skolerne. 
Elever og lærere vil være fælles om 
undervisningsmateriale, dokumenter 
og programmer ”i skyen”, og den en-
kelte computer vil som sådan være 
tom. Vi er rigtigt spændte på, hvilken 
betydning den nye type computere vil 
få for undervisningen og ikke mindst 
for elevernes læring og motivation.  
Projektet er pædagogisk banebryden-
de og følges og af både forskere, pro 
gramudbydere og Børn&Unge, som 
også har bevilget penge til projektet. 
Samtidig har vores satsning på 
Chromebooks gjort, at Mårslet Skole 
bliver den første i kommunen, der får  

(fortsættes på næste side) 
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(fortsat fra forrige side) 
opgraderet sin netforbindelse, da en  
sikker og hurtig netadgang er helt 
afgørende, når alt ligger i skyen. Op-
dateringen af netværket vil ske allere-
de i efteråret. 
Det er vores lærere, Mette Jacobsen 
og Morten Bagger, der har været og 
er ildsjæle i skolens arbejde med 
Chromebooks. 
 

96 nye elever til 0. klasse 
Indskrivningen til næste skoleår er for 
længst afsluttet, og vi har dannet fire 
0. klasser med 24 elever i hver. Bør-
nene har her i juni måned været til 
”før-skole-dag” med deres forældre. 
Børnene har prøvet at være  sammen 
med deres nye klassekammerater, 
børnehaveklasseleder og klassepæda-
gog helt alene, imens deres far og mor 
har hørt lidt om Mårslet Skole. Deref-

ter har børnene kunnet besøge SFO 
sammen med deres forældre og Mår-
slet Skoles Venner har givet is. Det er 
endnu engang en flok dejlige børn, 
der skal starte på skolen, og vi glæder 
os til at se dem igen til august.   
Men inden da skal vi alle på en vel-
fortjent sommerferie. Rigtig god som-
mer til jer alle. 

Af  Didde Berthelsen 

Nyt fra 
Overnatning 
Fredag d. 31. maj havde 0.klasserne 
deres første overnatning i SFO, og 75 
børn deltog. Forældrene havde afleve-
ret alle deres ting og sager om morge-
nen, så dagen i SFO kunne munde ud 
i at sove sammen for første gang. Der 
blev hygget helt vildt hele dagen og 
aftenen, og der blev blandt andet lavet 
stjerneløb. Børnene skulle her gætte 
hvem de voksne var ud fra billeder fra 
deres barndom, det var ikke helt 
nemt, men nogle blev heldigvis gættet 
ud fra udelukkelsesmetoden..  Nogle 
børn og voksne valgte at sove i telt 
udenfor, og der var også en gruppe, 
der overnattede på udeværkstedet. 
Kun et par stykker måtte hentes, og 
det er ganske imponerende for så stor 
en gruppe 0’er. Det var en rigtig fin 
overnatning, og de voksne glæder sig 
allerede til den der kommer næste år. 
 
Udendørs spil 
Danny, skolens dygtige altmulig-
mand, har malet forskellige spil på 
fliserne ved A-huset, nemlig dart, 
ludo og twister. De er malet i gigan-
tisk størrelse, og børnene kan så lege 
rundt på dem - spillene pynter geval-
digt på de ellers kedelige fliser. 

 
Sommerfest  
I år har der ikke været den traditionel-
le børnefestival, som var fælles for 
alle institutioner i Mårslet. I stedet 
bød SFO’en på en sommerfest, der 
løb af stabelen d. 29. og 30. maj. Den 
skulle egentligt have foregået onsdag 
og torsdag, men om onsdagen silede 
det ned, og vi kunne derfor heldigvis 
vælge at udskyde den til dagen efter. 
Vi havde så heldigvis rigtig fint vejr 
de to dage, og det gjorde bestemt kun 
dagene endnu mere fornøjelige. Der 
blev blandt andet budt på dåsekast, 
sminkebod og wellness. Fælles for 
alle boderne var, at det var børnene 
der stod for dem, og det fungerede 
bare rigtig fint. Derudover bød som-
merfesten på et par kendte indslag, 
nemlig den lille scene, hvor børnene 
kunne synge med på deres favorit-
numre, og en ”stor” scene ved perso-
nalerummet, hvor man kunne optræde 
med egne numre. Sommerfesten var 
en stor succes, og kommer forhåbent-
ligt til at forløbe på nogen lunde sam-
me måde fremover. 
 
Afslutningsfest 
Tirsdag d. 4. juni inviterede persona-
let i 3.klasse til afslutningsfest for 
børn og forældre. I år stod den på tag-
selv-bord, så alle familier medbragte 
en ret dertil, og der blev smovset i 
bl.a. pizza og andre lækre sager. Det 
var rigtig dejligt lige at kunne sige 
farvel til mange af jer forældre, vi er 
jo kede af snart at skulle af med jeres 
skønne børn! Vi kommer dog heldig-

vis til at se lidt til dem, når nu vi skal 
have 0’er ved siden af deres nye 
”hood” i SFO’en 
 
Rekorduge 
I den første uge i juni lavede 3. og 
4.klasserne fælles rekorduge, blandt 
andet for at give børnene fra 3.klasse 
mulighed for at lære deres nye voksne 
at kende og omvendt. Igen var vi så 
heldige at have helt forrygende vejr, 
hvilket var skønt idet alle rekorderne 
foregik udendørs. Der blev lavet man-
ge forskellige rekorder, bl.a. i lang-
spyt, fingerstrik, Mariekikstårn og 
diablokast. Den vigtigste rekord at 
nævne må dog være den fælles rekord 
i forhold til antal børn i vores lille, blå 
bus. Rekorden fra sidste år lød på 50 
børn, og vi var en del der ikke troede, 
at den kunne slås. Vi blev dog overra-
skede, idet der i år kunne være 52 seje 
børn i den! Stort tillykke til alle re-
kordindehaverne. 
God sommer 
Vi vil gerne ønske jer en rigtig dejlig 
sommer, vi glæder os til at se jer og 
alle de nye børn og forældre efter 
sommerferien. 
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MSV byder også velkommen til 
Mårslet Skole 

Det har været småt med ansøgninger 
til Mårslet Skoles Venner det for-
gangne skoleår. Der er faktisk ikke 
sket andet, end at alle 0. Klasserne 
har været en tur på fortælletæppet på 
Aros –og så sørgede vi for, at der stod 
en ’Velkommen til-buket’ klar på 
Inges skrivebord på hendes første 
skoledag. 
 
Men som traditionen byder, er der 
gang i vores butik omkring skolestar-
ten for de nye 0. Klasser. I år sørgede 
vi for, at der var en is til de kommen-
de elever på åbent-hus aften, og vi var 
også forbi én af dagene for at slå et 
slag for foreningen overfor forældre-
ne. 
 
Lige efter sommerferien står bestyrel-

sen – igen med forstærkning af hjælp-
somme sjæle fra TMG fitness – på 
pinde for de nye forældre. Mens bør-
nene fulde af forventning er ude i 
klasserne for første gang, står vi klar 
med rundstykker og kaffe til de voks-
ne.  
På sidste års generalforsamling be-
sluttede bestyrelsen, at vi ville se, 
hvordan det her skoleår gik. Og det 
skal vi naturligvis evaluere på dette 
års generalforsamling.   
 
Én af de ting, vi vil tage med i over-
vejelserne, er, at selvom der i disse år 
ikke er så meget run på at søge penge 
til særlige tiltag i undervisningen, så 
føles det godt at være med til at byde 
de nye børn og forældre på skolen 
velkommen med manér.  

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

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 
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9.30-17.30 

 
Mårslet  

Bridgeklub 
  
 

Spilleaften er torsdag  
Nye medlemmer er velkommen  

Hør nærmere hos Jørgen på 
 Tlf. 2979 0264 eller 

jorgen.brandt@hotmail.com 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

juli/august 2013 

Ny kniplingsblonde 

 
Som bekendt fik Mårslet Kirke 4 
unikke, smukke og symbolfyldte mes-
sehagler i perioden fra 2005-2009. Vi 
præster bærer med stolthed og glæde 
disse kunstfærdigt broderede messe-
hageler hver søndag året rundt og 
markerer således kirkeårets gang og 
fremhæver nadverens betydning.  
 
Under messehagelen bærer vi en hvid 
messeskjorte. Ved kirken har vi en 
gammel messeskjorte af fint hvidt 
hør. Da de nye messehagler blev 
skabt blev messeskjorten rettet til og 
anvendes nu af undertegnede. Det 
særlige ved messeskjorten er den 
smukke kniplingskant rundt om ær-
megabet, der netop sikker ud og løfter 
det samlede indtryk af messetøjet. 
Men Olga Nielsen, der sørger for den, 
pointerer, at messeskjorten er gammel 
og bør skånes. Hun har den hjemme 
til vask, stivning og strygning flere 
gange om året, så hun ved, hvad hun 
snakker om.  
 
Menighedrådet har derfor besluttet at 
anskaffe en ny messeskjorte (hvilket 
allerede er sket til sognepræst Mette 
Maria Kristensen, men nu skal under-
tegnede Hanne Davidsen også have 
en ny). Men hvad så med den fine 
pynt på ærmerne. På venlig opfor-
dring har Margit Jacobsen påtaget sig 

opgaven at kniple to sæt kniplings-
bånd til vores nye messeskjorter.  
 
Den gamle messeskjorte anvendes så 
fremover kun, når vi også lægger den 
gamle festalterdug på alteret. Til dag-
lig vil vi bruge de nye messeskjorter 
med de nye fine kniplingsborter. 
 

Mårslet Aftenskole 
Aftenskolen har et hold i Mårslet, 
hvor der undervises i knipling. Holdet 
ledes af den meget erfarne og dygtige 
Rie Hvolby, der har et helt livs erfa-
ring med kniplekunsten. Margit Ja-
cobsen begyndte at kniple i aftensko-
len for 7 år siden og følger igen i år 
Mårsletholdet, der har til huse på Kil-
devang. Holdet består en 16 kvinder, 
der knipler de fineste ting under kyn-
dig vejledning. Har man glemt at luk-
ke en tråd af, så ser Rie det straks og 
replikken falder prompte ”Nå, den har 
nok fået halsbetændelse!” – og så er 
det bare med at få pillet op og begyn-
de forfra. For alle tråde skal lukkes og 
strammes. Det er som et puslespil, 
hvor alt skal passe sammen. Her er 
ingen lette løsninger. Er der gået no-
get galt, så er det bare en ’ommer’.  
 

 

Men damerne har det hyggeligt, så 
der er også tid til kaffe og kage og en 
munter snak i pausen. Alle er glade 
for undervisningen, og alle sætter pris 
på den ro, der er over arbejdet. Det 
kræver stor tålmodighed, for det går 
langsomt, men det er netop det fine 
ved det. Herligt, at det gamle kvinde-
kunsthåndværk holdes i live. 
 
Arbejdet med  
kniplingsborten 
Margit lånte vores gamle messeskjor-
te og tog den med til undervisning, så 
Rie Hvolby (og de andre damer) kun-
ne se hvilken type knipling, det dreje-
de sig om. Alle gav deres besyv med, 
så der var en livlig debat, men man 
landede på en bort, der kom tæt på 
den nuværende i stil og størrelse. 
Margit kunne gå i gang under Ries 
kyndige vejledning.  

 
 
 
 
Tråden, hun anvender, er en fin hør-
tråd. Hun har nu brugt ca. 40 timer til 
en messeskjorte (to ærmegab) og er 
parat til at gå i gang med næste sæt.  
 

 
Forsættes på næste side 

 

Kniplingsbræt med rulle – fyldt med 
knappenåle, der skal holde trådene 
på plads. 

Til venstre Dorthe Højmark Møller, 
til højre Tove Andersen, i midten 
underviser Rie Hvolby. 

Margit Jacobsen i fuld 
gang med kniplingsbor-
ten. 
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Juli 
 

SØNDAG d. 7. juli kl. 10.00 
6.s.e. trinitatis 
Matt 5,20-26 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 14. juli kl. 11.30 
7.s.e. trinitatis 
Luk. 19,1-10 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 21. juli kl. 9.00 
8.s.e. trinitatis 
Matt. 7,15-21 
Anne Vejbæk 
 
SØNDAG d. 28. juli 
9.s.e. trinitatis  
INGEN GUDSTJENESTE  
i Mårslet Kirke 
 
Vi henviser til: 
Hvilsted Kirke kl. 10.00 
Anne Vejbæk 
 

August 
 

SØNDAG d. 4. august kl. 11.00 
10.s.e. trinitatis 
Luk. 19,41-48 
Hans Rubech Christensen 
 
SØNDAG d. 11. august  
11.s.e. trinitatis 
INGEN GUDSTJENESTE 
I Mårslet Kirke 
 
Vi henviser til : 
Tiset Kirke kl. 10.00  
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 18. august kl. 11.00 
12.s.e. trinitatis 
FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 25. august kl. 10.00 
13.s.e. trinitatis  
Luk. 10,23-37 
Hanne Davidsen 

Kirketiderne Gregoriansk Aftensang 

Gregoriansk Aftensang holder som-
merferie i juli måned. Der er således 
Gregoriansk Aftensang igen mandag 
d. 5. august og d. 19. august – som 
altid mandage i lige uger. 

Lunt tøj anbefales.  

Program:  

17:15 Introduktion og indøvning 

17:55 Gregoriansk aftensang der ind-
ledes med stilhed. 

Yderligere oplysninger på Mårslet 
Kirkes hjemmeside. 

Eva Wildt Nielsen 

Friluftsgudstjeneste 

Så kan vi igen glæde os til en dejlig 
friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven 
søndag den 18. august kl. 11.00.  Te-
maet for årets gudstjeneste er 
”GLÆDENS NU”. Prædikant er sog-
nepræst Hanne Davidsen. Det velspil-
lende Århus Brassband vil ledsage 
salmesangen samt spille indlednings - 
og afslutningsmusik.  
 
Ved nadveren uddeles brød og vin – 
ikke som i kirken - men et dejligt 
groft landbrød og en varm sød rødvin 
deles ud. Efter gudstjenesten kan der 
købes sandwichs og pølsebrød fra 
bagerens udendørs bod. Menighedsrå-
det står for salg af øl og vand.  
Så velkommen i den grønne lund. 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Sensommerfest  
for seniorer 

 
I forbindelse med Mårslet Byfest 
inviteres alle seniorer til sensommer-
fest i kirke og sognehus torsdag den 
15. august.  
 
Vi mødes først til en kort gudstjene-
ste i kirken kl. 14.00, prædikant er 
Hanne Davidsen.  
 
Derefter er der hyggeligt kaffebord i 
Sognehuset, hvor en gruppe linedan-
sere under ledelse af Hanne Eland vil 
komme og give en lille opvisning af 
den amerikanske folkedans (måske 
kan nogle lokkes op til en lille 
dans??). Vi håber på et par fornøjeli-
ge timer sammen. 
 

 
 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 

 
Fortsat fra foregående side 
 
Der skal lyde en stor tak fra Mårslet 
Menighedsråd til Margit Jacobsen 
for det store frivillige og ulønnede 
arbejde hun har lagt og stadig ligger 
for dagen til glæde for alle kirkegæn-
gere i Mårslet. 

 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
 Fotos: Jørgen Lauritsen 



 MÅRSLET-bladet  JULI / AUGUST 2013 21 

 

Højmesser med og uden dåb 
 
Der fødes mange børn i Mårslet – og 
det er herligt! Det er et vidnesbyrd om 
livsglæde, ukuelighed,  kærlighed og 
frodighed.   
 
Det betyder, at der er rigtig mange dåb 
ved højmessen søndag formiddag i 
Mårslet kirke.  
 
Det er med til at festliggøre gudstjene-
sten, for børn skaber sammen med 
forventningsfulde voksne en helt sær-
lig herlig livlighed i højmessen. Så 
gudstjenester med dåb er altid glans-
fulde gudstjenester, der løfter sindet 
og bringe håb for kirkens fremtid. 
 
Men nogle gange har vi mennesker 
også brug for højmesser, der ikke er så 
festlige og højstemte, men mere rolige 
med plads til fordybelse og eftertanke.  
 
Der kan jo være mange grunde til, at 
man går til gudstjeneste. Man kan væ-
re sorgfuld, have brug for stilhed, væ-
re tynget af bekymringer, længes efter 
nogle tankevækkende og opbyggelige 
ord fra prædikestolen osv.  -  altså, 
man søger ikke livlighed og fest, men 
mere fred,  ro til refleksion og højti-
dens anderledes rum. 
  
Derfor har menighedsrådet besluttet, 
at der skal holdes gudstjenester uden 
dåb af og til.  
 
Der er således i efteråret ikke dåb ved 
følgende gudstjenester:  
 
 

1. september 
 

6. oktober  
 

3. november 
 

 
 
 

Mårslet Menighedsråd 

Biskopperne har efter bispemødet 
den 23. april 2013 udarbejdet føl-
gende pressemeddelelse om viel-
ser uden for kirkens rum: 
 
Biskopperne har på et møde i Ny-
borg drøftet efter hvilke retnings-
linjer, folkekirkens præster kan 
foretage vielser uden for kirkens 
rum.  
 
Biskopperne finder, at kirkerum-
met fortsat er det naturlige sted 
for et bryllup i folkekirken, men er 
indstillet på, i en forsøgs periode 
på to år, at imødekomme brude-
pars ønske om vielse på et sted, de 
har en særlig tilknytning til, så-
fremt brudeparret og præsten er 
enige herom.  
 
Ved et folkekirkeligt bryllup for-
kyndes evangeliet, og derfor skal 
præsten kunne godkende vielses-
stedet.  
 
Biskopperne vil i et brev til præ-
sterne angive, hvilke ydre forhold 
man her især bør være opmærk-
som på.  
 
I forsøgsperioden anvendes det 
samme vielsesritual som i kirken. 

Efter nogle års pause tager vi en tidli-
gere tradition med fredagsspisning i 
Sognehuset op igen. 
 
Fredagsspisning er for alle i Mårslet 
og omegn, som har lyst til nogle ti-
mers hyggeligt samvær. 
 
 
• Målgruppe: 
 Alle børn og voksne  mellem  
 0-110 år. 
 
• Tidspunkt: 
 Fredag den 16. august  
 kl. 17.30 - 19.00. 
 
• Sted: 
 Mårslet Sognehus,  
 Obstrupvej 4. 
 
• Arrangør:  

Mårslet Menighedsråd. 
 
• Program: 
 Fællesspisning, et par sange, 
 legehjørne for de mindste, spil 
 for de større børn, snak for de 
 voksne. Vi slutter med at læse 
 søndagens bibeltekst. 
 
• Pris: 
  25 kr. pr. voksen og  
 20 kr. pr. barn 
 (dog max 100 kr. pr. familie). 
 
• Tilmelding: 
  rl@maarslet-kirke.dk 
 
. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte: 
 
Ebbe Nørgård Pedersen  
tlf.:6829 7155 
 
René Tindbæk Lunderskov 
tlf.: 4022 8604 

 
Mårslet Menighedsråd 

Fredagsspisning i 
Sognehuset 

Vielse i det fri 
– pressemeddelelse 

Konfirmationsbillederne 
 
Ved en fejl var fotografens navn af 
de fire konfirmandfotos i sidste num-
mer af Mårslet Bladet ikke kommet 
med.  
 
De er alle fotograferet af  
Jørgen Lauritsen.  

 
Mette Bugge 
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8 sangere fra Mårslet Kirkes Pigekor 
deltog i Kr. Himmelfartsferien i den 
store Norbusangfestival med ca. 550 
børne- og ungdomskorsangere fra 
hele Norden. Denne gang foregik den 
i Fredrikstad i Norge.  
 
Fredrikstad ligger i skærgården på 
østsiden af Oslofjorden, har ca. 
75.000 indbyggere og ligger ca. 1½ 
times buskørsel syd for Oslo. 
 
Der var højt humør, da flokken drog 
af sted fra Mårslet Sognehus mod 
Aarhus Lufthavn, hvor Ryanair-flyet 
ventede på at fragte os til vores be-
stemmelsessted. 3 af pigerne fik der-
med deres første fly-oplevelse, og alt 
tyder på, det ikke bliver den sidste ☺ 
 
Det skulle vise sig at blive en Nor-
busang-festival udover det sædvanli-
ge. De norske arrangører havde gjort 
et fremragende stykke arbejde. Alt 
gik op i en højere enhed. Det faglige 
udbytte blev kæmpestort for alle 550 
korsangere.  
 
Mårsletpigerne deltog i workshoppen 
”Joik i kor” med komponisten Frode  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjellheim. ”Joik” er den ældste leven-
de musiktradition og er en fælles nor-
disk arv fra det samiske folk.  
”Joik” er solistisk vokalmusik, og 
Frode har gjort et meget stort pioner-
arbejde med at samle og dokumentere 
og derefter udgivet flere bøger om 
emnet. Han har samiske aner er op-
vokset i Finmarken, så ingen tvivl 
om, at han brænder for sagen og har 
emnet helt inde under huden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skulle vise sig at blive en helt 
igennem spændende og grænseover-
skridende oplevelse for pigerne. Un-
der første seance fik alle deltagerne 
(ca. 50 sangere) et tal – 1,2,3 og 4. 
Alle 1-tallerne var i gruppe med hin-
anden, alle 2-tallerne en anden gruppe 
osv.  
 

Det betød, at man blev blandet med 
korsangere fra de øvrige nordiske lan-
de. Da workshoppen i den grad hand-
lede om ”improvisation”, var det væl-
digt grænseoverskridende at skulle 
være sammen med nogen, man ikke 
kendte. Sprogligt gav det udfordrin-
ger, når der skulle findes på; men man 
er naturligt nok noget hæmmet i sin 
udfoldelse, når man således  
bevæger sig ind i ”ukendt land”. Ni-
coline var dagens helt – hun endte i 
en gruppe med ikke én eneste dan-
sker, ej heller en veninde fra Mårslet. 
Sejt gået. De øvrige Mårsletpiger var 
dog sammen med i hvert fald én, de 
kendte.  
 
Det gik over al forventning – til alles 
overraskelse ☺ Det var dejligt at op-
leve, at alle var rigtig glade for at væ-
re i workshoppen. ”Joik” var ikke 
vores første valg – det var ”Disney-
sange” – men p.g.a. sen tilmelding 
var der ikke plads i denne workshop. 
Ved nærmere eftertanke, kan der jo 
synges Disney herhjemme, mens vi 
nok ikke ville have foldet os ud udi 
”Joik” herhjemme.  
 
Udover workshoppen stod der også 
fællesværk på programmet med samt-
lige 550 sangere. Øvningen fandt sted 
i Fredrikstad Domkirke fra 1880. Fæl-
lesværket ”No lauvast det i li” er 
skrevet for 2-3 lige stemmer, fløjte og 
orgel og er en cyklus med 5 tekster af 
Elias Blix og musik af Henning Som-
merro. Værket tager udgangspunkt i 
tekster, som forbindes med foråret. 
Instruktionen var lagt i hænderne på 
Anne Karin Sunndal-Ask.  
 
Værket sluttede af med en norsk tekst 
til ”Den signede dag” (”Gud signe 
vårt dyre fedreland”), hvilket i den 
grad gav gåsehud hos en korleder. 
Tonearten var nemlig en kvint (5 to-
ner) OVER, hvad jeg plejer at spille i 
Mårslet kirke. Det var HØJT, men 
MEGET MEGET FLOT ☺ 

 
 

Fortsættes på næste side 
 

 

Nordbusang-festival 2013 

Fritid i Fredrikstads gamle bydel. Man skulle sejle ca. 2 minutter med en 
lille færge. 

Foto: Pia Labohn  

Komponist og instruktør: 
Frode Fjellheim     
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Mårslet Kirkes Spirekor  
starter sæsonen  

torsdag den 5. september  
kl. 14.30 – 15.15 i Sognehuset  

 
og er for børn i 2. klasse. Da sidste 
sæsons spirekor nu er forfremmet til 
korskole, er der tale om oprettelsen af 
et helt nyt spirekor. Koret oprettes 
ved minimun 8 deltagere og maxi-
mum 12 deltagere. 
 
Vi synger selvfølgelig; men vi leger 
også med musikalfabetet, synger efter 
vores ”hemmelige kodesprog” (”do-re
-mi” med håndtegn) og laver rytmele-
ge, hvor vi f.eks. leger, vi alle sam-
men er i familie med samme efter-
navn. På den måde lærer vi musik-
kens inderste væsen at kende, og på 
sigt bliver vi rigtig gode sangere, der 
kan synge efter noder. 
 
Spirekoret skal medvirke ved 4 bør-
ne/bamsegudstjenester samt enkelte 
andre børnevenlige aktiviteter. Det vil 
være en fordel, hvis man kan læse de 
mest almindelige ord.  
 
Tilmelding snarest muligt – og inden 
startdatoen - til korleder Pia Labohn 
på mail korpia@os.dk eller på telefon 
86 55 64 08. 
 

Mårslet Kirkes Korskole  
starter sæsonen  

onsdag den 4. september  
kl. 15.30 – 16.30 i Sognehuset. 

 
Korskolen er for børn i 3. og 4. klas-
se. Korsæsonen går fra september til 
pinse og for at være med, skal man – 
udover selvfølgelig at være glad for at 
synge - kunne læse nogenlunde, have 
et roligt gemyt og god koncentrati-
onsevne. 
Udover at lære nye sange ”leger” vi 
også med holdning, sangteknik, vejr-
trækning og musikteori.  
 

Undervisningen er et frivilligt og 
gratis tilbud; men vælger man at 
melde sig til, forventes der stabilt 
fremmøde. 
 
Korskolen medvirker ca. 10 gange 
årligt ved familiegudstjenester og an-
dre børnevenlige aktiviteter – dvs. 
Lucia-optog samt krybbespil i decem-
ber og påskespil lige før påske. 
1 – 2 gange årligt deltager korskolen i 
korstævner sammen med andre kirke-
kor arrangeret af foreningen 
”Folkekirkens Ungdomskor”. 
 
Der er 2 ledige pladser i korskolen. 
Derefter oprettes venteliste. 
 
Nye sangere optages INDEN startda-
toen efter forudgående henvendelse 
til korleder Pia Labohn på mail  
korpia@os.dk eller tlf. 8655 6408. 
 
 

Mårslet Kirkes Pigekor  
starter sæsonen  

torsdag den 5. september 
 kl. 15.30 – 17.00  i Sognehuset. 

 
Koret er for børn og unge fra 6. klasse 
og opefter – efter forudgående opta-
gelsesprøve, da Mårslet Kirkes Kor er 
et lønnet kor. Ren sangstemme er et 
krav. 
 
For yderligere oplysninger om pige-
koret henvises til kirkens hjemme-
side. Koret er p.t. fuldt booket, og der 
optages ikke nye medlemmer i efter-
året.  
 
Der kan dog stadig rettes henvendelse 
til korleder Pia Labohn på kor-
pia@os.dk eller tlf. 86 55 64 08, hvis 
man er interesseret. 
 

Pia Labohn 
 
 

Sæsonstart 
 

Mårslet Kirkes Spirekor 
Mårslet Kirkes Korskole  
Mårslet Kirkes Pigekor 

Frederikstad Domkirke 
Foto: Pia Labohn 

 
Fortsat fra foregående side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festivalen sluttede med en stor finale-
koncert i Fredrikstad Domkirke, hvor 
alle 6 workshops præsenterede, hvad 
de havde lært. Desuden opførtes det 
nævnte fællesværk, hvor alle sangere 
stod over det hele – oppe og nede – og 
der var stadig plads til publikum. En 
virkelig flot afslutning på en meget 
vellykket festival.  
 
Tak til pigerne for en meget vellykket 
tur, hvor vi udover at være blevet fag- 
ligt berigede også kom tæt på hinan- 
den og lærte hinanden at kende på en 
ny og sjov måde. Tak til Mårslet Me-
nighedsråd for økonomisk støtte, tak 
til Susanne Lunderskov for at tage 
med som ekstra voksen og tak til 
Astas, Annikas og Nicolines familier 
for at hente os i Aalborg Lufthavn, da 
vi vendte hjem mange oplevelser rige-
re. En af de særlige var, da Frode 
Fjellheim demonstrerede, at han kun-
ne ”joike” 2-stemmigt med sig selv. 
Der fik vi virkelig noget at tænke over 
…….. ☺ Og vi tænker vist stadig over 
det…… ☺ 
 
 

 
Pia Labohn 
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Babysalmesang efterår 2013 
-Et tilbud for babyer (0-10 mdr.) og deres forældre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu er der mulighed for at tilmelde sig 
efterårets hold i babysalmesang.   
 
Det starter i kirken, hvor vi synger 
og leger til salmer og sange. For ek-
sempel danser vi lidt med barnet på 
armen eller lader den lilles sanser 
skærpes af lyden fra et klokkespil,  
farverne fra blafrende kulørte tørklæ-
der, den sprøde lyd af rasleæg eller 
sæbebobler der flyver og pludseligt 
forsvinder.  
 
Efter 30-40 min. er børnene mætte af 
oplevelser, og vi går over i Sognehu-
set, hvor vi holder babycafé frem til 
kl. 12.00. Her er der mulighed for at  
få en kop kaffe/te og en småkage for 
20,- kr. Man kan også spise sin evt. 
medbragte mad samt lære nogle af de 
andre forældre/børn bedre at kende.   
 
Forløbet består af 8 på hinanden føl-
gende tirsdage med undtagelse af tirs-
dag den 15. september  
(uge 42/efterårsferien).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første gang er: 
Tirsdag den 3. september 

kl. 10.30 - 12.00.  
 
Tilmelding kan ske på tlf.: 2216 6792 
eller på mail: mb@maarslet-kirke.dk  
 
Der er plads til højst 10 babyer og 
tilmelding sker efter først til mølle 
princippet, hvorfor det er en god ide 
at være hurtig med tilmeldingen. 
 
Jeg glæder mig til at se babyer med 
forældre tirsdag den 3. september. 
 
 
Musikalske hilsner 
Mette Bugge, sognemedhjælper 

 Ny gravermedhjælper 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Ved Mårslet Kirke er der nu ansat en 
ny gravermedhjælper. Valget faldt på 
Stine Damslund Ethelberg. Stine er 39 
år og bor i Mårslet med sin mand og 
deres søn. Stine skal hjælpe vores nye 
graver, Anne Marie Dalsgaard Mikkel-
sen, med alle forefaldende opgaver på 
og omkring kirkegården.  
 
Vi kendte i forvejen Stine, idet hun har 
været i virksomhedspraktik ved Mår-
slet Kirke i knap to år. Stine har stor 
interesse både for kirkegårdsarbejdet 
og for livet omkring Mårslet Kirke. 
Stines kreative evner har gavnet ved 
hjælp til grandækning og opgaver hos 
minikonfirmanderne.  
 
Vi har derfor været meget glade for 
Stine både blandt kolleger og menig-
hedsråd og vi ser frem til et fortsat 
godt samarbejde.  
 
Mårslet Menighedsråd byder Stine 
hjertelig velkommen i sin nye stilling. 

 
 
 
 

Keld Schmidt Møller 
Foto: Privat   

Gravermedhjælper: 
Stine Damslund Ethelberg 
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Mårslet Indremission  
juli/august: 

 
Vi holder møde onsdag den 28. au-
gust kl. 19.30 i Mårslet Sognehus. 
 
Aftenens tema ligger ikke helt fast i 
skrivende stund, hvorfor vi henviser 
til Mårslet kirkes hjemmeside, link 
Indre Mission, for yderligere oplys-
ninger om mødet. 
 

Vi ønsker alle en god sommer! 

Vejkirker  
i Danmark 

De nye brochurer for 2013 er nu ud-
kommet.  
 
Brochuren der dækker Jylland kan 
hentes i Mårlset Kirkes våbenhus 
eller i Sognehuset. 
 

Yderligere information om vejkir-
kerne findes på: 

 
 www.vejkirker.dk  

 
 
 
Mårslet 
Hyggeklub 

 
 
Hyggeklubben starter sæsonen tors-
dag 12. september kl. 14.00.   
 
Vi får besøg af Skanderborg Spille-
mændene, som vil spille fornøjelig 
musik fra dengang håret havde en 
anden farve. 
 
Mere omtale i næste nummer. 
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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 sognepræsterne på 
Tlf.  8629 0234 (Hanne Davidsen)
eller 8646 4882   
(Mette Maria Kristensen) 
 
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 

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 juli/august 
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. 21. august 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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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  

Hvornår starter gymnastikken op igen? 

I uge 37 tager vi hul på vintersæson 
2013/14, og vi åbner for online til-

melding til hold 3. august 2013. Vi 
opdaterer løbende hjemmesiden 

www.tmggymnastik.com med de 
hold, vi tilbyder i vintersæsonen lige 
så snart, de er på plads. På hjemmesi-
den kan du læse om det enkelte hold, 
se priser, og hvordan du tilmelder dig. 
”Mest mulig gymnastik til flest muli-
ge” er vores mål, men det er svært at 
nå uden instruktører, og vi mangler 
instruktører på 6 hold - både til børne
- og voksenhold. Kunne det være dig? 
Så vil vi glæde os til at møde dig og 
give dig mulighed for at udleve din 
instruktørdrøm i en forening med dej-
lige kolleger, masser af kursusmulig-
heder og skønne oplevelser.  
 
Kontakt Tine på telefon 89381586 
eller på tinewestergaard@gmail.com. 
 
Nyd sommeren og hold øje med 
www.tmggymnastik.com. Vi ses i 
gymnastiksalen ☺  
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Håndbold 

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

Piger årgang 2003 – 2004 EFTERLYSNING ! 
Som man kan se på billederne er vi en 
flok piger der synes at det er rigtig 
sjovt og hyggeligt at spille håndbold – 
men vi vil så gerne være nogle flere 
til den kommende sæson, som starter 
op efter sommerferien. 
Efter en lille interview runde kan man 
herunder få et indtryk af hvad pigerne 
synes omkring det at spille håndbold i 
TMG…… 
 
Hvorfor synes du det er sjovt at 
spille håndbold i TMG ? 
Spiller 1; - jeg kan godt lide det hele 
ved håndbold – undtagen når man slår 
sig 
Spiller 2; - vi lærer noget hele tiden 
igennem øvelser  
 
Hvad er det sjoveste ? 
Spiller 3; - det er kampene og det at 
spille mod nogen fra en anden by 
Spiller 4; -det er kampene det er sjovt 
at spille sammen med de andre og få 
det til at fungere som et hold 
 
Er I på nogle gode turer ? 
Spiller 1 ; - ja vi er til Gråsten hvor 
man lærer nogle af de andre meget 
bedre at kende det er rigtig hyggeligt. 
Spiller 2; - Gråsten var meget sjov og 
man hyggede sig med dem som man 
kendte og med de store 
 
Hvorfor er det vigtigt at få fat i 
nogle flere piger til at spille hånd-
bold ? 
Spiller 3; - det er sjovt og jeg vil håbe 
der er mange flere der vil komme så 
vi kan få et hold og komme på nogle 
hyggelige ture. 
Spiller 4; -vi kan godt lide at spille 
håndbold så det er vigtigt at vi bliver 
flere 
Spiller 1; - fordi det er sjovt og hvis vi 

ikke kan spille håndbold vil vi kede 
os  
Spiller 5; - så vi kan få træning – det 
er sjovt og vi har sjove og hyggelige 
ture 

 
Er der noget du synes der er svært 
ved håndbold? 
Spiller 1; - nogle af finterne kan være 
svære men man skal bare lære dem, 
jeg har ikke lært dem alle men det 
skal nok komme. 
 Spiller 2; nææææ 
Spiller 3; - når man møder nogen go-
de modstandere kan det blive svært – 
det er nogen gange svært at kaste og 
gribe. 
Spiller 5; - når man kommer til træ-
ning, så får man lært det – man skal 
bare prøve sig frem, men der er ikke 
noget der er helt svært. 
 
Kan man hurtig lære at spille hånd-
bold ? 
Spiller 2; - ja, man skal bare lære at 
drible – hopskud og de 3 skridt 
Spiller 5; - ja, hvis man kommer til 
træningen og så skal man lære at afle-
vere drible og komme igennem hul-
lerne. 
Spiller 3; - man skal bare ikke dovne 
– man skal selvfølgelig høre efter på 
den måde lære man hurtig og bliver 
bedre. 
 
Hør hvordan det er at spille håndbold 
på U10 pige holdet for årgang 2003 – 
2004 
Spørg  
Emma, Johanne, Ane, Julie eller 
Nathalie 
 
Se altid hvad der sker på www.tmg-
haandbold.dk og find yderligere infor-
mation 

Vi vil så gerne fylde målet ud med 
flere spillere  

Sjov, hygge og spas 

Emma er kampklar  
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Normalt skriver man kun om når 
folk stopper efter mange år i en 
klub, men heldigvis er og vil Flem-
ming Kristiansen fremadrettet sta-
dig være en del af TMG Hånd-
bold… 
 
 - dog har han desværre valgt at 
drosle ned på trænergerningen, 
som han i mange år har været en 
del af. 

 
- Når man siger Flemming Kristian-
sen tænker man vilkårligt på en per-
son der på en positiv og diskret måde 
har sat sine fodaftryk på hver tænke-
lig måde i Mårslet. 
 
Flemming Kristiansen – er ham man 
henvender sig til når det brænder på, 
og som har overskuddet til at hjælpe 
uanset hvad det drejer sig om i klub-
ben. Han træder til når der mangler en 
hånd, både til det lav -praktiske og 
fysisk krævende arbejde, samt til 
dommergerningen. 
 
Flemming er født i Mårslet i 1959 og 
har alle sine ungdomsår spillet i TMG 
– han blev udtaget 4 år i træk til at 
repræsentere Jysk Hold som målmand 
– 2 år som juniorspiller og 2 år som 
ynglingespiller. Som senior har han 
spillet alle årene i TMG, undtaget en 

lille afstikker til Århus KFUM's divi-
sionshold for at afprøve det.  
 
Han har uafbrudt i ca. 36 år været en 
uundværlig træner i TMG Håndbold 
hvor han er meget vellidt af både børn 
og voksne.  
 
- Han har trænet alle hold fra børne-
hold, ungdomshold og seniorhold, 
både damer og herrer. Han har delta-
get og været med i planlægningen af 
rigtig mange ture til både Svane Cup i 
Ålborg og i de seneste år til Gråsten 
Cup.   
 
Han har ligeledes stillet sig til rådig-
hed, som målmandstræner og har på 
den måde givet sin egen viden som 
målmand videre til kommende talen-
ter. 
 
I 1975 hvor det første ungdomsudvalg 
blev oprettet i TMG Håndbold, var 
Flemming naturligvis at finde i udval-
get. 
 
Flemming har været og er stadig utro-
lig aktiv indenfor Loppemarkedet i 
TMG og er i dag en af de 4, som sid-
der i "loppeudvalget", og er på den 
måde med til at sørge aktivt for øko-
nomien i Håndboldafdelingen. 
 
Han har haft en fast vagt i HalHuset i 
lidt over 10 år, hvor han passer 
”kiosken” til stor glæde for alle for-
eninger der er bruger af Halhuset.  

 
Sideløbende har han været inde og 

vende omkring bestyrelsen i TMG 
Håndbold, men har dog mest brændt 
for trænergerningen. Bestyrelserne 
igennem tiden har dog altid haft utro-
lig stor hjælp af Flemming og hans 
store viden omkring TMG Håndbold 
og har altid benyttet sig af at spørge 
Flemming ”til råds”. Både nye og 
gamle bestyrelser har altid benyttet 
sig af Flemming – for hvis der var 
nogen der kunne svare på spørgsmålet 
- ”hvad plejer vi at gøre ?” – var - og 
er det Flemming. 
     
Flemming er ikke bare begrænset til 
TMG Håndbold – han har også været 
aktiv i byfesten (som den var i gam-
mel tid), han har hjulpet til da det fo-
regik i telt på boldbanerne, og da det 
senere blev flyttet ned i hallen, bl.a. 
sammen med Sten Rothly og senere 
Finn Bøje. 
 
Derudover har han også hjulpet 
"bykokken" i mange år med maden til 
byfesten, som er blevet afholdt på P-
pladsen ved OK-tanken. Han har også 
hjulpet da Fodboldens Venner havde 
et stort arrangement i hallen, hvor han 
hjalp kokken i køkkenet, så det er 
ikke kun håndhold der har haft gælde 
af ham. 
 

Flemming er indbegrebet af en ildsjæl 
der igennem årtier har lavet et stort 
frivilligt stykke arbejde i Mårslet, et 
frivilligt stykke arbejde der aldrig har 
været begrænset. 

Håndbold 

En ildsjæl I TMG håndbold 
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Motion 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

17.00 - 22.00 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Det syder i motionscentret 

Sommertiden sender mange udendørs 
for at motionere. Alligevel melder nye 
mårslettere sig alligevel ind i TMG 
motion i juni for at træne i Mårslet 
Motionscenter. 
 
Nogle gør det for at styrke en plaget 
ryg, andre for at komme i form igen 
efter en fødsel og atter andre for at 
komme i gang med en struktureret 
form for træning, der kan laves uaf-
hængig af tidspunktet på dagen. 
 
Juni måned ud kan de få hjælp og god 
råd om øvelser af en instruktør, men 
den faste vagtplan suspenderes i juli 
måned. Her kan nye medlemmer ikke 
vente at få en introduktion til trænin-

gen, da vore frivillige trænere også 
trænger til at holde ferie. 
 
Vore hold i indoor cykling fortsætter 
dog i reduceret omfang, men motions-
centret vil uændret være åbent for 
træning mellem kl. 5-23. 
 
Men selv om driften af centret synes 
at fortsætte i sit vante tempo, sker der 
løbende nyt. Vi har fået en ny instruk-
tør i fitnesstræning i form af Søren 
ligesom vi har reserveret en enkelt 
plads til en kommende instruktør på 
den næste 40 timers grunduddannelse 
som fitnessinstruktør inden for DGI 
og Foreningsfitness i efteråret. 
 
I juni var så godt som alle løbetræner-
ne på et fælles for at lære at udligne 
niveauforskelle på deres løbehold. Så 
vi forsøger stadig at støtte vores in-
struktører og trænere i at blive bedre 
til at guide de mårslettere, de træner. 
 
Tanker om fremtiden 
Sideløbende med den daglige drift, 
den populære løbeskole med et halvt 
hundrede løbemotionister og op mod 
30 begejstrerede landevejscyklende 
kvinder, er et andet spændende pro-
jekt undervejs. 
 
Motionscentret kommer til at spille en 

central rolle i det planlagte Mårslet 
Multihus. Både hvad angår placering 
og aktiviteter. 
 
Derfor er vi i bestyrelsen allerede nu 
begyndt at gøre os tanker om, hvor-
dan det nye center skal se ud i nhye 
rammer. 
 
Sammen med de lokale arkitekter, der 
som frivillige er gået ind i arbejdet 
med at tegne skitser for multihuset, er 
vi begyndt at placere centrets fitness- 
og indoor cyklinglokaler på 1. salen. 
 
Men hvad er endnu vigtigere, så er vi 
også begyndt på at overveje, hvordan 
vi kan sikre, at den ånd af hygge, 
tryghed og socialt samvær på tværs af 
generationer i den nuværende pavillon 
kan bevares og styrkes i flunkende 
nye lokaler. 
 
Har du et bud på, send mig gerne en 
mail om det. Eller tjek os ud på Face-
book: https://www.facebook.com/
tmgmotion?ref=hl     
Eller tjek os ud på http://tmg-
fitness.blogspot.dk/ 
Ellers må der her fra TMG motion 
lyde et fuldtonet GOD SOMMER. 

 
Steen Bille, formand TMG motion, 

bille1113@hotmail.com 

Løbetrænerne var på et fælles DGI-
kursus for at lære bedre at kunne 
håndtere niveauforskelle mellem 
løbemotionisterne på deres hold. 
Her knokler Michael med interval-
træningen (Foto: bille) 
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Byens bedste loppemarked  

Lørdag den 8.juni kl. 17.30. Parke-
ringspladsen ved OK-tanken i Mår-
slet er fejet og man kan overhovedet 
ikke se at der de sidste 12 timer har 
summet af aktiviteter efter årets lop-
pemarked i Mårslet. 
Lidt efter sidder vi en halv snes per-
soner og tæller penge i Halhuset. 
Mange af os har smidt skoene. Det er 
rigtig dejligt at få lidt frisk luft til 
fusserne som har været på arbejde i 
13 timer. Vi er alle rigtig godt trætte, 
men glade og i godt humør og nok 
også en lille smule lettede for vores 
loppemarked gik jo rigtig godt. Vejr-
guderne var med os og det betyder 
meget for salget. Så er det lige hvor 
mange penge vi fik ind og hvad bli-

ver overskuddet?  Vi havde nok en 
fornemmelse af at det gik mindst lige 
så godt som sidste år.  Vi har det 
princip at vi helst ikke skal betale for 
noget vi kan få gratis eller få nogen 
til at sponsorere, og alt skal helst be-
tales kontant, så vi kan gøre over-
skuddet op når kassen er talt op.  Ja 
der var ca. 21 kg. penge. Omsætnin-
gen satte rekord med ca. 105.000 og 
et nettooverskud på ca. 65.000. Det 
hidtil bedste resultat nogensinde. For 
nogle år tilbage kunne vi hvert år 
melde om rekordoverskud, men i de 
senere år, har resultaterne været no-
genlunde konstant og kørt lidt op og 
ned, men i år var der væsentlig frem-
gang på såvel omsætning som netto-
resultat.  Ca. 40% af omsætningen 
kommer fra andet end salg af lopper. 
Nemlig salg af øl, sodavand, pølser, 
vafler, samt blomster og gæt på gri-
sen. Salg af blomster bidrager meget 
væsentligt til overskuddet. Så det er 
vi Lars Christensen rigtig meget tak-
nemmelig for. Og gæt på grisen er et 
fornøjeligt og godt indslag på loppe-
markedet, som i år bidrog med 5.300 
til overskuddet. Grisen kom i år fra 

Testrupgården og rigtig mange tak 
for det. Forud for loppemarkedet er 
gået en uge med aktiviteter med ind-
samling tirsdag, forberedelse fredag, 
opstilling til loppemarkedet lørdag 
morgen fra 05.00 til 10.00 inden der i 
5 timer var en livlig og god handel på 
pladsen. 4 timer efter loppemarkedet 
var slut, var kassen gjort op. Pladsen 
ryddet og pæn og ca. 10 tons affald 
kørt bort.  
Alle som på den ene eller anden må-
de har bidraget til loppemarkedet skal 
have en stor tak for hjælpen. Det er 
ikke muligt at nævne alle, men uden 
alle de lokale erhvervsdrivendes og 
landmænds hjælp samt alle de frivilli-
ge ville det ikke være muligt at gene-
rere så flot et overskud. Så ud over at 
håndboldafdelingens ungdomsarbejde 
får gavn af loppemarkedet, så er det 
jo også med til at gøre Mårslet til en 
mere levende og god by at leve i. På 
gensyn til næste år. 

 
Loppemarkedsgruppen. 
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Hygge, solskin og Sleepover 

For 3 år i træk afholdte BMI Svøm-
ning Sleepover for de mange børne-
svømmere. Igen i år gik det rigtig 
godt og bød på masser af sjove akti-
viteter. 
 
Stemningen fejlede intet og solen 
skinnede 24. Maj, hvor 36 svømmere 
var klar til ren råhygge ved BMI 
Svømnings Sleepover 2013. Her skul-
le der selvfølgelig svømmes en hel 
del, soves i telt og hygges omkring 
bålet.  
 
Det hele startede med et lille stjerne-
løb omkring Egelund. Her kom svøm-
merne igennem alt fra svømmefods-
kast til komplicerede samarbejdsøvel-
ser. Som i svømmehallen var humøret 
højt og de glade Sleepover deltagere 
gennemførte løbet med stor succes. 
Tiden var dog nu kommet til deres 
spidskompetence, for en tur i svøm-
mehallen ventede lige om hjørnet. 
Imens svømmerne havde løbet Ege-
lund området tyndt, havde en gruppe 
svømmetrænere forvandlet svømme-
hallen til et sandt mekka for vandhun-
de. Der gik heller ikke længe før det 
stillestående vand var i bevægelse. 

Fyldt med bolde, plader, svømmere 
og badedyr var vandaktiviteterne i 
gang. Før man vidste af det, var man-
ge af svømmetrænerne også i vandet, 
til stor morskab for svømmere. Det 
satte gang i en masse nye lege og ikke 
mindst en masse sjov. Saunaen var 
også varmet op i dagens anledning, 
og det syntes flere af svømmerne var 
en rigtig god ting. Var man blevet 
kold kunne man tage et pitstop der, 
og komme tilbage igen. 
 
Selvom svømning er sjovt, var der 
mange andre ting der skulle nås ved 
dette Sleepover. Efter 90 minutter i 
svømmehallen bevægede de mange 
svømmere sig udenfor, hvor 2 sno-
brøds bål var gjort klar. XL Byg hav-
de været så venlig at sponsorere 
brænde, så vi kunne holde varmen og 
bage snobrød.  Efter at have fået no-
get varmt tøj på, kastede de sultne 
deltagere sig over udfordringen at 
bage snobrød. Trods dejen ikke var 
den bedste, blev der udformet nogle 
rigtig flotte snobrød af de mange 
svømmere. Til de ekstra lækkersultne, 
og dem var der mange af, ventede en 
vaskeægte klassiker, nemlig skumfi-
duserne, på at komme over bålet. Ud-
over snobrødsbagning blev der både 
spillet fodbold, hygget i teltene og 
lavet ”styrketræning” i de ny opsatte 
crossfit stativer.  
 
I takt med at mørket lige så stille 
bredte sig på himlen, begyndte flere 
af svømmerne at blive trætte. Heldig-
vis ventede et dejligt varmt telt, så der 
skulle ikke meget overvejelse til.  

Inden man fik set sig omkring var de 
fleste listet ind i teltene, og stilheden 
bredte sig. Stilheden varede dog ikke 
længe, fordi hvorfor sove når man 
kan være vågen? Midt på natten be-
gyndte de første at ”vågne” igen, hvis 
de overhovedet havde nået at sove. 
De resterende svømmere sov dog 
trygt og dejligt i den stille trommende 
regn, indtil alle stod op 6.45. Som en 
frisk start på dagen, kunne en hurtig 
svømmetur lige nås inden forældrene 
kom med morgenmad. Energien var 
lidt en anden end aftenen før, men 
ikke desto mindre blev der hygget. 
Ude fra svømmehallen igen begyndte 
svømmerne lige så stille at pakke de-
res ting sammen. Til de morgensult-
ne, havde KonditorBager Mårslet væ-
ret så venlige at sponsorere nogle rig-
tig lækre chokoladeboller. De for-
svandt hurtigt, og efterlod en gumlen-
de forsamling med store smil. Kl. 
9.00 dukkede forældre og familie op 
til fælles morgenmad. Med en vaske-
ægte skovturs stemning blev der nu 
spist, hygget og snakket på kryds og 
tværs, indtil turen gik hjem igen. Let 
udmattet og fyldt med spændende 
oplevelser i hovedet, kunne man smi-
lende tænke tilbage på et fantastisk 
Sleepover. Glæden, hyggen og de 
super seje svømmere som deltog, var 
helt forrygende. Vi kan nu se frem til 
en ny og spændende sæson, og ikke 
mindst Sleepover 2014! 
 

Michael Kaas Christensen 
Svømmeinstruktør  
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Sådan forvandles en kasse is til en svinemørbrad 

40 kilometer kan godt være lidt langt 
at gå. Men de grønne pigespejdere 
nyder alligevel at være på hike (siges 
hajk), fordi man snakker så godt, når 
man går der. Og så er der altid lagt 
lidt benspænd eller udfordringer ind 
undervejs, for at holde dem lidt på 
tæerne. På pigernes sidste hike fik de 
af lederne udleveret en kasse Sun-
Lolly-is, og med den som udgangs-
punkt skulle de få byttet sig til aftens-
maden, som skulle indtages ved shel-

teren nær Moesgaard Strand. 
”Vi gik i Skåde, da vi skulle bytte, og 
de er vildt rige, så vi fik simpelthen så 
meget,” fortæller Emmelie, mens hun 
snører rafter sammen med bast. 

 
Det skulle vise sig, at mange af de 
steder pigerne bankede på, ville bebo-
erne gerne hjælpe med opgaven, men 
de ville ikke have noget i bytte. Så på 
den facon endte de ud med, at kassen 
med Sun Lolly havde formeret sig 

ganske gevaldigt. 
”Vi fik en svinemørbrad, nogen vildt 
gode pølser, makrel, tun, appelsiner, 
æg, fire dåsecola og nogen tomater. 
Og mørbraden har vi ikke engang 
spist, den vil vi stege heroppe i spej-
derhuset,” siger Emmelie. 
 
Og ét af de steder, hvor de bankede 
på, præsenterede sig som de grønne 
pigespejdere –og at de var på byttehi-
ke; om de havde noget de ville bytte- 
var det en kendis, som stod i døren. 
”Vi mødte Mads Vad. Han havde ik-
ke tid til at bytte noget, for han var på 
vej ud, men det var sejt at møde 
ham,” griner hun og binder videre på 
den stige, hun er ved at bygge på det 
ugentlige spejdermøde. Fra Sun Lolly 
til svinemørbrad. Fra rafter til stiger. 
Spejderpiger kan alt. 
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Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Sprøjtefri Beder-Malling-Mårslet 
Lokal Grundvandskampagne 
Sprøjtefri.nu er en kampagne, der til 
gavn for fremtidens drikkevandsfor-
syning, har til formål at nedbringe 
mængden af sprøjtegifte, som anven-
des i lokalområdet. Kampagnen er 
målrettet haveejere, men vandværker-
ne i Aarhus har en sideløbende ind-
sats, hvor man i dialog med landbrug 
og gartnerier skal finde løsninger til 
at hindre fremtidige forureninger med 
sprøjtegift af grundvandet. Bag kam-
pagnen står Vandplanudvalget i Aar-
hus, Fællesrådet i Mårslet og Fælles-
rådet i Beder-Malling-Ajstrup, Mår-
slet Vandværk, Malling Vandværk og 
Aarhus Vand. Der er nedsat en ar-
bejdsgruppe som arbejder for at be-
grænse brugen af sprøjtegifte i lokal-
området. 
 
Hvad sker der i kampagnen? 
− Husstandsomdeling af sprøjtefri-

folder. I Beder, Malling og Mårslet 
er folderen ”Bliv sprøjtefri nu” ble-
vet husstandsomdelt her i foråret. I 
Mårslet som indstik i Mårslet Bla-
det og i Beder-Malling er den ud-
delt af spejderne. Har du overset 
folderen eller er den blevet væk, 
kan du få en ny folder på Bibliote-
ket i Beder-Malling eller du kan se 
den på vores facebookside. Folde-
ren har et indstik med klistermær-

ker, som du kan sætte på postkas-
sen, bilen, madkassen eller andre 
steder, hvor det kan inspirere andre 
til også at droppe brugen af sprøjte-
gifte. 

− Der er oprettet en facebookside - 
www.facebook.com/Sprojtefri, 
hvor du kan følge med i hvad der 
sker i kampagnen, stille spørgsmål 
og du kan give din mening til ken-
de. 

− Beskyttelsen af grundvandet er 
vigtig. Aarhus kommune har i år 
vedtaget en plan for beskyttelse af 
områdets drikkevand, som giver 
mulighed for at påbyde sprøjtegift-
fri drift af de mest sårbare områder 
i det åbne land, samt i en zone 
rundt omkring drikkevands-
boringer både på landet og i byer-
ne. Er du ejer af en have i nærhe-
den af en vandboring, kan du der-
for blive kontaktet af vandværket 
for at få en aftale om at undgå brug 
af sprøjtegifte. Vi vil gerne under-
søge om det kan blive muligt for 
den enkelte grundejer at gøre sin 
grund sprøjtefri fx med en tinglys-
ning. Hvad synes du om ideen, giv 
gerne din mening til kende på face-
booksiden – sprøjtefri.   

− Sprøjtegifte bag lås og slå”. Rege-
ringen har netop vedtaget en sprøj-
temiddelstrategi, som betyder, at 

sprøjtegifte ikke må stå fremme i 
butikkerne, men skal opbevares 
bag en disk, så man som kunde skal 
tale med personalet for at få lov til 
at købe sprøjtegiftene og personalet 
skal have en uddannelse, før de må 
sælge sprøjtegiftene. Vi vil gerne 
samarbejde med de lokale forhand-
lere af sprøjtegifte og fortælle om 
de problemer, vi ser i området. 

− Vi vil gerne deltage i lokale ar-
rangementer. Alle steder hvor der 
på en god og positiv måde er mu-
lighed for at komme ud med bud-
skabet vil vi gerne være med.  

− Vi vil gerne samarbejde med 
daginstitutioner og skoler for og-
så at give børnene kendskab til 
vandets kredsløb og viden om, at 
det er vigtigt at passe på vores rene 
drikkevand.   

− Har du gode ideer til hvordan man 
kan undgå, at der sprøjtes i byom-
råderne, vil vi rigtig gerne høre 
din menig. Du kan deltage i de-
batten om brug af sprøjtemidler på 
www.facebook.com/Sprojtefri. Har 
du lyst til at deltage i arbejdsgrup-
pen, er du velkommen til at kontak-
te groenguide@mbu.aarhus.dk eller 
tlf. 24594546 og høre, hvornår næ-
ste arbejdsgruppemøde er. 
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Grundlovsfesten 2013 
Atter i år var der fest for Grundloven i 
vores borgerhus – med stort fremmøde og 
borgmestertale 
Vejret var så godt, at man skulle tro, at 
bestyrelsen havde fået også det ønske 
opfyldt – og alle hyggede sig i den smuk-
ke have – den er i hvert fald smuk, når 
der er så mange mårsletter samlede, øllet 
skummer og snakken går. 

Vi havde fået Borgmesteren til at komme 
at holde tale. Først var Jacob Bundsgaard 
dog lige et smut nede ved Giberå for at 
indvi en trampesti for en anden Jacob – 
nemlig Jacob Lind, der som bekendt er 
formand for Fællesrådets Trampesti-
udvalg. Godt gået – bogstavelig talt – 
Borgmesteren fik sig også en god spadse-
retur i det smukke vejr. 
Borgerinddragelse – det store begreb i det 
sig udviklende kommunale demokrati – 
blev demonstreret af Jacob Bundsgaard 
på den gode måde. Alle borgere, der hav-
de noget på hjerte, kunne frit henvende 
sig til byens førstemand – og få gode og 
direkte svar. Her er hvad Borgmesteren 
sagde i sin tale, der var direkte henvendt 
til mårsletterne: (Direkte afskrevet efter 
lydfil optaget af Jørgen Lauritsen) 
Det er jo Grundlovs dag i dag og der 
fejrer vi vores grundlov, som vi har gjort 
det siden 1949 - og vi fejrer demokratiet. 
Det er vigtigt - og det er rigtigt. Demo-
kratiet og vores folkestyre er det helt 
grundlæggende i vores tilværelse, i vores 
måde at omgås hinanden på, i vores må-
de at styre og udvikle vores samfund. Og 
det er det, vi fejrer i dag, når vi hylder 
grundloven her den 5. juni.  
Men for mig handler dagen i dag om me-
re end en samling paragraffer i en gam-
mel lovtekst.  
For mig handler vores grundlovsdag om 
vores fællesskab. Vores fælles værdier, 
vores respekt for hinanden, vores toleran-
ce og vores måde at leve sammen på i et 
forpligtende fællesskab. For uden et for-
pligtende fællesskab i det danske samfund 
er grundloven blot en tekst i et gammelt 
dokument, der beskriver pligter og ret-

tigheder. Et historisk dokument som vi 
kan skændes om at beskrive ved forskelli-
ge lejligheder. 
Det er fællesskabet, der skaber vores 
samfund og sætter rammen om vores 
stræben efter lykken. Og vores grundlov 
er stærk og rodfæstet. Den bliver ikke 
sådan lige ændret uden videre. Den er, 
for så vidt, ikke under voldsom foran-
dring eller under angreb. Det er selvføl-
gelig værd at fejre en dag som i dag.  
Vores fællesskab derimod, ja det er jo 
under konstant forandring. Det er hele 
tiden til diskussion - om hvad det er, der 
gavner fællesskabet. Hvad det er, der 
udhuler det. Hvad det er, der skal være 
plads til og hvad vi ikke synes, der skal 
være plads til i vores samfund. 
Og jeg tror, at de fleste har en forestilling 
om, hvad vil sige, at være med i et moder-
ne fællesskab. For mig er Aarhus et 
stærkt og forpligtende fællesskab. Selvføl-
gelig også en geografisk betegnelse for 
en by, en kommune og et bysamfund, men 
mest af alt, er det betegnelsen for et 
stærkt og forpligtende fællesskab.  
Det handler om mennesker, som i fælles-
skab kan skabe egne og hinandens tilvæ-
relser. Mennesker som er afhængige af 
hinanden, som står i relation til hinanden 
og som kan skabe noget sammen – i fæl-
lesskab. Et fællesskab, som vi hele tiden 
skal søge at styrke – for det er i fællesska-
bet, vi finder trygheden, skaber mulighe-
derne for velfærd og job, for oplevelser, 
for udfordringer, ja, muligheder i det hele 
taget – for at leve vores moderne liv.  
Og bare her i den seneste uges tid, har vi 
fået et par gode eksempler på ting, som er 
med til at styrke vores fællesskab.  
For at par dage siden havde vi Aarhus 
Pride, sådan som vi også havde for første 
gang sidste år, og det er en hyldest til 
mangfoldigheden i vores by. Og formålet 
er at bidrage til respekt for lesbiske og 
bøsser biseksuelle og trans-personer.  
Jeg havde fornøjelsen at tale både sidste 
år og i år. Jeg mener sådan set at det er 
noget af det det officielle Aarhus er for-
pligtet til at gøre. Nemlig at give støtte til 
den type af arrangementer. for fællesska-
bet Aarhus det fungerer kun hvis vi ac-
cepter og respekter hinanden – det er jo 
det der er svært. Det er jo det der kræver 
at vi står op og giver hinanden accept og 
respekt. Og det handler jo ikke om man er 
homo, trans- eller biseksuel; eller man er 
gul, grøn, hvid eller sort. Det handler 
ikke om man er katolik, protestant, hindu 
eller muslim og det handler heller ikke 
om hvilken politisk eller religiøs overbe-

visning man har.  
Det handler om at være menneske. Vi må 
eller skal aldrig finde os i, at nogen bliver 
udelukket fra vores fællesskab på grund 
af race, seksualitet eller religiøs eller 
politisk overbevisning. Vi vil ikke accep-
tere, at der bliver gjort forskal på folk - 
uanset hvor man kommer fra eller hvor 
det er man lever – om man bor i Gjelle-
rup eller i Mårslet – eller i Malling. 
Vi kan være uenige, og vi kan diskutere, 
også en gang imellem så det fløjter, men 
ingen skal betvivle vores ret til at være – 
ret til at være stolte over den måde, vi 
lever vores liv på. For vores stærke fæl-
lesskab, det gælder alle – ellers er det 
ikke et stærkt og forpligtende fællesskab i 
mine øjne. Alle skal have muligheder, 
rettigheder og pligter i vores Aarhus. 
En anden begivenhed, som jeg synes er 
værd at fremhæve, som noget af det der 
er med til at styrke vores fællesskab og 
vores fælles identitet, er den udstilling 
der kører netop nu fra Tangkrogen til 
Ballehage, nemlig Sculpture by The Sea. 
Årets udstilling er netop åbnet og varer 
måneden ud -. Og jeg synes, at det er en 
rigtig flot og stærk udstilling med megen 
god kunst og kultur. Så er den også et 
billede på et fællesskab og en samhørig-
hed i Aarhus. Det er jo en begivenhed, 
som er åben for alle og det er gratis at 
være med. Man kan komme hele dagen og 
den viser noget af det vi gerne vil være 
stolte af her i Aarhus. 
Men forudsætningen for, at det overhove-
det kan lade sig gøre at stable en sådan 
udstilling på benene, ja det er, at vi gør 
det i fællesskab. Der er utroligt mange 
kræfter, der bidrager til at det kunne lyk-
kes og der for bliver det også et symbol - 
eller et billede - på det, der bringer os 
sammen her i Aarhus. Vi vil have mulig-
hed for at give den type af oplevelser til 
alle. Og det skal være gratis at komme 
ind. 
, og derfor kræver det at vi alle bidrager. 
Og det kan vi når gode kræfter arbejder 
sammen i fælles retning, så kan vi løfte 
nogen af de største opgaver, man overho-
vedet kan forestille sig. 
Jeg vil også benytte lejligheden i dag til 
at nævne noget, som er med til at udhule 
eller nedgøre eller ødelægge vores fælles-
skab, for medens vi har været samlet her 
og fejret grundloven, sidder der en fami-
lie i Viby og gruer for deres fremtid. Her 
tænker jeg på Kent Iversen og hans lille 
familie, som I måske har hørt om i medi-
erne. En sag, jeg har involveret mig i, 
fordi jeg synes, det er helt forkert at split-
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te en familie, fordi hustruen har vietna-
mesisk statsborgerskab og hendes mand 
for 1½ år siden modtog revalidering. Og 
har kæmpet sig tilbage og er nu ingeniør 
med fast arbejde, men kan alligevel ikke 
få lov til at beholde sin familie i Dan-
mark. Det er for mig noget af det, der 
udfordrer vores fællesskab, og derfor 
bliver deres kamp for at få lov til at blive 
sammen, jo også en kamp for fællesska-
bet. 
Vi har alle muligheder for at bidrage til 
fællesskabet - og selv er jeg meget opta-
get af, at vi påtager os et ansvar for det 
samspil, der skal være mellem borgere og 
kommune. Det skal på mange måder styr-
kes på flere fronter. Det handler om mere 
inddragelse og mere åbenhed. Det gælder 
om mere lydhørhed og mere åbenhed, når 
det gælder udviklingen af det lokale de-
mokrati.  
Jeg er helt overbevist om, at måden at 
inddrage borgere, virksomheder, forenin-
ger og lokalområder på, er det der skal 
gentænkes. Det samme gælder for kom-
munens kommunikation, som fremover 
skal være bedre tilpasset borgere, for-
eninger og virksomheder - og det er no-
gen områder, som Byrådet i Aarhus skal 
arbejde med i de kommende måneder og 
år. Det er i sig selv måden, hvorpå et 
stærkt og forpligtende fællesskab - med 
udgangspunkt i et velfærdssamfund med 
højt niveau i kvalitet og en stor bredde i 
de tilbud, der er. 
Noget af det nye, vi gerne vil arbejde med 
og som måske kan være relevant for jeres 
lokalområde herude, det er et ønske om 
at involvere borgere endnu mere i den 
direkte udmøntning i de offentlige budget-
ter - også når det helt konkret handler om 
at skulle prioritere de rådige ressourcer. 
Det kunne bl.a. ske i det, vi kalder bor-

gerbudgetter. Man lægger simpelthen en 
pengepose ud, som man så igennem loka-
le beslutningsstrukturer finder ud af hvor-
dan, det skal bruges. 
Jeg vil i hvert fald gøre mit til, at de be-
slutninger, der bliver truffet, de rykkes 
endnu tættere på borgerne så vi får et 
levende samspil mellem borgere, politike-
re, ansatte, brugere, virksomheder om 
den konkrete udvikling af rammerne for 
vores by. 
Jeg ønsker også, at borgere får lyst og 
mulighed for at komme på banen, når det 
handler om frivilligt arbejde.  
Lige inden jeg kom herned, var jeg ude at 
åbne den nye natursti, som kommer der-
ude. Forudsætningen for at den kan være 
åben, er at der er nogen frivillige i lokal-
samfundet der kan påtage et ansvar for at 
sikre at det bliver vedligeholdt. 
Det er i den lille skala, men det det kan 
man jo tænke i alle niveauer og jeg tror, 
at der både vil være et ønske og et behov 
for, at man involverer sig også dybt på 
nogle områder, som man ikke finder det 
naturligt i dag. Og den diskussion skal vi 
selvfølgelig have løbende, hvor vi sikrer, 
at balancen er i orden. 
Vi ved fra undersøgelse at langt flere 
borgere end tidligere og også langt flere 
borgere end de der allerede gør det, øn-
sker at yde et frivilligt arbejde og det er 
et velfærdspotentiale, der sikrer at vi og-
så kan levere en service på et meget højt 
niveau i den tid der kommer. Det handler 
om at vi hver især påtager os et ansvar 
for fællesskabet. Skaber de bedst mulige 
rammer for det gode liv. 
Aarhus er en fantastisk dejlig by og vores 
by udgør et stærkt og forpligtende fælles-
skab. Det skal vi glæde os over her på 
grundlovsdag, hvor netop vores fælles 
værdier er i fokus. Og vi skal huske på, at 

både sammen og hver for sig, har vi et 
ansvar for vores by og vores land - og for 
sammenholdet, for sammenhængskraft, 
for hinanden og for at fællesskabet funge-
rer.  
Vær en del af det - og vær med til at pas-
se på det. Og hav en rigtig god grund-
lovsdag. Tak 
 
Det var en grundlovstale med budskaber 
direkte til borgerne i Mårslet og resten af 
8320. Fællesrådet er i gang med flere af 
de tiltag, der omtaltes. Faktisk gav talen 
grund til optimisme mht. etablering af en 
troværdig og forpligtende dialog og med-
bestemmelse mellem lokalsamfundet og 
kommunen. 
Inden borgmestertalen, som mange ud-
trykte deres uforbeholdne tilfredshed 
med, (også lyden skænket med forstærker 
og højtalere fra Blaaberg Radio) havde 
Borgerhuset solgt både helstegt gris og 
senere pølser, samt specialbrygget øl til 
foræringspriser. Grisen skænket af 
Tandergården og stegt på mesterlig vis af 
Slagtermester Zacho.  
Kulturen fik vinger også her i Mårslet, da 
vores (næsten eget) sangkor ”På opadgå-
ende Fod”, sang Mårsletsangen og flere, 
vidunderlige sange.  
De lokale helte – trafikvagterne, som lige 
er blevet hædret for deres mod i morgen-
trafikken, fik også lejlighed til fra taler-
stolen at påpege nødvendigheden af nye 
friske medlemmer – på forhånd tak! 
Næste år, skal vi nok have to grise - og vi 
lover i bestyrelsen at prøve at leve op til 
succesen både med fremmødet og med 
vejret.  
Så tak Mårslet – vi glæder os allerede til 
næste år. 

 
Bestyrelsen for Mårslet Borgerhus. 

Fotos: Susanne Lauritsen Fotos: Susanne Lauritsen 

Fotos: Susanne Lauritsen 
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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. 7. aug. og onsdag d. 21. aug., 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 vil Lokalhi-
storisk Forenings arrangement i 
byfesten være en bustur i omeg-
nen af Mårslet. Turen i år vil gå 
til Malling Kirke og Odder Muse-
um. 
 
Guider vil være Jørgen Thoren-
dahl og Jørgen Kraglund. Første 
stop på turen vil være Malling 
Kirke, som i lighed med Mårslet 
Kirke er omgivet af et middelal-
derligt fæstningsværk. Der vil 
blive mulighed for at se kirkens 
indre med bl.a. en flot altertavle.  
 
Derefter går turen til Odder Mu-
seum, som specielt i år er et be-
søg værd. Mårslet Mølle fylder i 
år 100 år, men da der ikke er me-
get mølleværk at se her, besøger 
vi i stedet Odder Vandmølle som 
stadig indeholder kværne og ma-
skiner og er en del af Odder Mu-
seum. Her er også en af landets 
største samlinger af jagtvåben, og 
så er Odder Museum også et lo-
kalmuseum med genstande fra 
oldtiden til vore dage.  
 
For at undgå, at nogle får hjemvé 
på turen, vil der være mulighed 
for at synge med på Ingerlise 
Wendlands Mårslet-sang.  

 

Årets udflugt 
Søndag den 18. august kl. 14.00 

 

Turen til Moesgård var en stor 
succes med 75 gæster som blev 
vist rundt af 2 engagerede guider. 

Man vil ligeledes kunne købe kaf-
fe og kage fra en af byens bedste 
bagere under besøget på Odder 
Museum. Hertil kan nydes en 
smagsprøve fra Mårslet Brænde-
vinslaug. Så vil det jo være nærlig-
gende at gå ind på museet og se 
landets ældste brændevinstøj. 
 
Turen starter ved Mårslet Kirkes 
parkeringsplads. Busbilletten ko-
ster 60 kr., som også dækker entre-
en til museet. Kaffe og kage kan 
fås til 40 kr., skal bestilles ved til-
melding senest onsdag den 14. 
august til Anne Marie Dalsgaard 
tlf.: 40349838,  
annemarie.dm@gmail.com eller 
Ingerlise Wendland tlf.: 86292680, 
wendland@mail.dk  
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Zenmeditation  
Aftenhold i Mårslet 

 
 I august 2013, starter nye meditationshold i Mårslet, hvor du får mulighed for at lære  

Zenmeditation og filosofien bag. 
 

INTRODUKTIONSAFTEN: torsdag d. 15. august kl. 19.00. - GRATIS 
 

Kursusstart: torsdag d. 22. august:    - ”intensiv – lille hold”: - kl. 19:00 – 21.00  5 kursusgange. 
  
 

Du tilegner dig redskaber og teknikker der: 

Øger fokusering, koncentration og kreativitet 

Virker stressnedsættende og stressforebyggende 

Skaber bedre balance mellem arbejde og fritid 

Giver mere ro og større mentalt overskud  

Sikrer en solid meditationspraksis 

 

Jeg har 25 års erfaring med meditation gennem daglig praksis. Jeg har de sidste 10 år undervist i Zenmeditation. Jeg er 
uddannet zenlærer i Holland og har gennem 7 år etableret en omfattende kursusvirksomhed, hvor jeg har undervist pri-
vate, samt ledere og personale i store danske og offentlige virksomheder som Mærsk, Danske Bank, Vestas, Region 
Syddanmark etc. se andre kurser på  www.Zenaarhus.dk 

Underviser:  
Instruktør: Claus Beuchert 
 
Sted: Hørret Byvej 7 
 
Pris: begynder: kr. 750,- 
 
Tilmelding:  tlf. 2020 3046 
 
Info web: Zenaarhus.dk 
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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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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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