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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

COOL JUL?...så COOL DOWN! 
 
December er en travl tid. Der skal gøres rent, ryddes op, købes ind, pakkes 
ind, pyntes op, bages og meget mere. Det er både lidt trælse ting 
(rengøring!) og rigtig mange hyggelige ting (lave konfekt og flette jule-
hjerter). Vi vil alle gerne være klar til fest! Vi kan nok frygte, at forvent-
ningens glæde bliver størst, for det er svært at leve op til alle de drømme, 
der er forbundet med julen. Drømme om familiesammenhold – men hvad 
så hvis man lige er blevet skilt? Drømme om dejligt samvær med gode 
venner – men hvad nu hvis man skal holde jul alene? Drømme om fred og 
ro – men hvad nu hvis vi kommer op at skændes eller en i familien er syg? 
Der er meget, der kan forstyrre og komme på tværs. Den frygt kan gøre os 
endnu mere fortravlede, fordi vi vil prøve at gardere os imod eller organi-
sere os uden om alle de her forstyrrende elementer. Men det kan vi jo ikke! 
Øvelsen må i stedet bestå i, at vi prøver at give slip og lader komme, hvad 
der komme vil. Den fine, perfekte og fuldkomne jul findes ikke, for den fi-
ne, perfekte og fuldkomne familie findes ikke. Alle har jo noget at slås 
med. Ingen er rene og pletfri. Ingen er usårlige. Det afgørende er derfor 
heller ikke, om vi når at vaske vinduer, får juledugen rullet, sølvtøjet pud-
set, eller om sovsen skiller, eller om vi når at få kreeret en helt unik hjem-
melavet taske til veninden osv. Nej, det afgørende er, at vi giver julefreden 
lov til at sænke sig over os urolige eksistenser. Måske indfinder tastløshe-
den sig allerede 2. juledag, og vi må have Ipaden frem og surfe efter inte-
ressante sommerferiemål – jeg mener: vinterferien er jo for længst plan-
lagt! Men lad det være min juleopfordring: Fint med travhed op til jul, 
MEN stop op i juledagene: Sluk computeren, tjek ingen mails, sæt en øvre 
grænse for antal sms’er pr. dag, tal sammen, kom hinanden nær, luk op for 
fortroligheden, gå ture sammen, tænk på den i familie, der har det svært og 
gør et husbesøg, læs en god bog, syng en julesalme. 
 
Julen handler om to ting: 1. Anerkendelse. Jesus kom til de uperfekte, helt 
almindelige mennesker, til os – det er derfor, det fortælles, at han blev født 
i en stald og ikke på et fint slot 2. Nærvær. Gud kom mennesker nær i Je-
sus. Han er ikke en fjern ophøjet Gud, men en Gud, der er her midt iblandt 
os. Derfor er julen også tiden for, at vi skal komme hinanden nær med 
krop og sjæl. 
 
Så kan den COOL JUL blive en HOT JUL! 
Under alle omstændigheder ønskes alle en GLÆDELIG JUL!! 
 

Sognepræst Hanne Davidsen. 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Lavere fart på Tandervej 
Anlægget af bump og de andre trafik-
dæmpende tiltag på Tandervej har 
fået bilernes gennemsnitlige fart ned. 
Det viser en måling som kommunen 

har lavet her i efteråret.  Målingen 
blev foretaget nær Agervejs udmun-
ding. Samme sted blev farten også 
målt i 2008. Resultaterne den gang og 
nu ser sådan ud: 

  Før (år 2008) Nu (år 2013) 
Årsdøgntrafik antal * 2706 2864 
Gennemsnitshastighed km/t 44,7 39,9 
85 % fraktil km/t ** 58,6 46,5 

* Årsdøgntrafik er det gennemsnitlige 
antal biler på et døgn, set over et helt 
år. 
** 85 % fraktil er den højeste ha-
stighed som 85 procent af bilerne kø-
rer med. De sidste 15 procent kører 
hurtigere. 
 
Som det ses er trafikken steget de se-
neste fem år, men den gennemsnitlige 
fart er efter anlæg af bump mm. faldet 
fra 44,7 km/t til 39,9 km/t.  

85 procent af bilerne kører med en 
hastighed på højst 46,5 km/t. Før 
bumpene var tallet 58,6 km/t. 
FU-formand John Engelbrechtsen vil 
kontakte kommunens vejfolk for at få 
flere detaljer om undersøgelsen. Især 
er det interessant at se hvordan trafik-
ken er i myldretiden. 
 
Bumpet ved Bedervej-Tandervej 
Bumpet ved Bedervejs udmunding i 
Tandervej er så stejlt at det er en dag-

lig irritation for trafikanter på stedet 
og hårdt for bilernes affjedring. 
Fællesrådets trafikudvalg har forsøgt 
at få kommunen til at gøre bumpet 
mindre stejlt, men har indtil nu kun 
fået det svar, at bumpet er korrekt ud-
ført efter forskrifterne for anlæg af 
denne type bump. 
Trafikudvalget arbejder dog videre 
med sagen og vil fortsat prøve at få 
forbedret forholdene på stedet. 

PerH. 
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Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet 
 

Annoncer indleveres til: 
annoncer@maarslet-bladet.dk 

 
Indlæg indleveres til: 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 

Husk deadline indlevering af stof og  
annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned 

Giv os fodgængerfeltet tilbage 
For snart halvandet år siden gennem-
førte kommunen en trafiksanering af 
Mårslet centrum: 40 km/t hastigheds-
zone, bump og hævede vejflader. 
Ved den lejlighed blev fodgængerfel-
tet på Tandervej sløjfet og “erstattet” 
af en hævet vejflade, hvis 22 meter er 
lang nok til at bussen stadig må køre 
der. 
Nedlæggelsen følger kommunens 
generelle uvilje mod fodgængerfelter 
der menes at give en falsk tryghed. 
Kommunens vejplanlæggere mener at 
den nuværende løsning øger sikkerhe-
den idet den tvinger både kørende og 
fodgængere til at være mere opmærk-
somme på hinanden. 
Virkeligheden har vist sig at være 
anderledes. I hvert fald den virke-
lighed som vi oplever ved dagligt at 
færdes i området og ved at være med 
i gruppen af trafikvagter på Tander-
vej. 
Det er en indlysende fordel for de 
bløde trafikanter at bilernes hastighed 
er bragt ned med hævet vejflade og 
midterhellen på stedet.  Men sløjfnin-
gen af fodgængerfeltet har skabt nye 
farer, for derved fjernede man også 
bilisternes pligt, deres ansvar og en 
stor del af deres villighed til at stoppe 
for fodgængere der skal over vejen.  
Desuden er det blevet meget uklart 

for både fodgængere, bilister og tra-
fikvagter hvor de førstnævnte skal og 
vil gå over, og dette fører ofte til farli-
ge situationer. 
 
Uoverskuelig trafik 
Vi oplever ofte at skolebørn og andre 
fodgængere skrår over vejbanen over 
en lang strækning. Det giver en trafik 
som er uoverskuelig og uforudsigelig 
for bilisterne. 
Heller ikke udenfor morgenens myl-
dretid er situationen blevet bedre. 
Tværtimod kører de fleste bilister 
over den hævede vejflade uden at gø-
re mine til at ville stoppe for fodgæn-
gere der skal over vejen. Da der var et 
fodgængerfelt, var det mere alminde-
ligt at bilisterne stoppede for at lade 
gående komme over. 
På vegne af gruppen af trafikvagter på 
Tandervej skrev vi i august et brev til 
kommunens afdeling Trafik og Veje 
hvor vi bad om at få fodgængerfeltet 
genetableret. Fællesrådet og skolebe-
styrelsen støttede dette ønske. 
Godt to måneder senere fik vi et 
skriftligt svar fra en medarbejder ved 
Trafik og Veje. Budskabet her var 
kort fortalt at forudsigelighed og try-
ghedsfølelse ikke er det samme som 
sikkerhed, og at den nuværende løs-
ning ansporer fodgængerne til at 

skærpe opmærksomheden hvilket 
giver den bedste sikkerhed. 
 
Teori og virkelighed 
Men desværre er virkeligheden – som 
vi opfatter den – nærmere at den nu-
værende løsning slækker bilisternes 
opmærksomhed og presser fodgæn-
gerne til at tage flere chancer. Med 
mindre sikkerhed til følge. 
Fra 1. januar tiltræder et nyt byråd, og 
muligvis en ny rådmand for Teknik 
og Miljø – hverken valgresultat eller 
konstituering kendes i skrivende 
stund. Uanset hvilke politikere der 
vinder det spil, vil vi opfordre til at 
begyndelsen på en ny byrådsperiode 
vil indvarsle en ny kommunal hold-
ning til fodgængerfelter. Meget gerne 
inden nogen kommer alvorligt til ska-
de ved at blive kørt ned på Tandervej. 
Der har allerede været mindst ét uheld 
efter fodgængerfeltet blev nedlagt. 
Heldigvis uden det førte til mere end 
lidt knubs. Men det må også være 
rigeligt til at vise at sikkerheden er 
blevet mindre. 
Både trafikvagternes brev og kommu-
nens svar kan ses på maarslet.net. Søg 
under Nyheder efter ordet 
‘fodgængerfelt’. 
 

Kurt Søe og Per Henrik Hansen 
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Giv en               til Mårslet-bladet 
Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

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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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

17.00 - 22.00 
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  UNG I MÅRSLET          
 

Klub Midgaard  

Jambo Tanzania  
Projekt Afrika, Klub Midgaard, Mårslet Skole og Bwejuu Charity School, Zanzibar, Tanzania 

Klub Midgaard sætter fokus på Afri-
ka gennem personlige relationer til 
børn på en skole på Zanzibar i Tan-
zania. 

I september blev projekt Afrika: 
”Jambo Tanzania” skudt i gang. Over 
100 børn fra Klub Midgaard, Mårslet 

Skole og 60 afrikanske børn har delta-
get.  
 

Vi havde valgt at sætte fokus på Tan-
zania og børn på Zanzibar. I samar-
bejde med Bwejuu Charity School, 
Zanzibar ville vi skabe et venskabe-
ligt bånd på tværs af kulturer. Målet 
var overordnet at gøre projektet nær-
værende og konkret for alle parter. 
Derfor udvalgte vi et specifikt områ-
de, en klasse og et af de lokale små 
fodboldhold på Zanzibar, som vi ville 

tage kontakt til. Derudover var målet, 
at sætte børnenes tanker, nysgerrig-
hed, interesse og undren i spil og ar-
bejde med aspekter som forskellig-
hed, lighed, ulighed og kultur samt 
give et indblik i situationen i Afrika.  
 
Ideen til projektet opstod af, at jeg i 
foråret var på Zanzibar Adventure 
School. En dansk højskole, som ligger 
i en lille afrikansk by ved navn Paje 
på Zanzibar. Her var jeg bl.a. ude og 
undervise på Bwejuu Charity School.  

Jeg rejste derned med kufferten fuld 
af personlige tegninger og hilsner fra 
Klub Midgaard og fra 1.D. og 2.E på 
Mårslet Skole til min afrikanske sko-
leklasse. Der var stor begejstring og 
glæde hos de afrikanske skolebørn på 
Bwejuu School, da de fik tegningerne 
og det endte med sang og dans og 80 
afrikanske tegninger, film og billeder 
kom med tilbage til børnene i Mårslet. 
 
Begejstringen var ligeså stor hos Mår-
slet børnene, da de modtog de afri-
kanske tegninger. Det gav os ideen til 
at forsætte arbejdet med børn på tværs 
af kulturer.  
 
Den 25. september blev projekt Afri-
ka: ”Jambo Tanzania” præsenteret 
med billeder, musik, film og historier 

Bwejuu Charity School. Hvis I gerne 
vil se film og flere billeder fra projek-
tet, er I velkomne til at gå ind på vores 
hjemmeside: Klub Midgaard Mårslet. 
Der vil I se et link nederst på siden til 
vores billedgalleri.   

Hilsner, billeder og fodboldtrøjer fra 
Mårslet 
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om Tanzania, og børnene kunne der-
efter frit vælge sig ind på forskellige 
projekthold alt efter interesse.  
På godt halvanden uge blev Klub 
Midgaard som forvandlet. Rugbrød 
blev skiftet ud med ovnstegt kroko-
dille, ris og bønner. Der blev skruet 
ned for One Direction og op for Bob 
Marley, reggae og afrikanske stam-
merytmer. Der blev snakket swahili 
og ikke mindst danset og spillet afri-
kansk fodbold.  

Kunst og indretningsholdet malede og 
forvandlede i løbet af få dage i samar-
bejde med arkitektholdet det gamle 
filmrum til ”The Jungle Room” - et 
afrikansk inspireret lounge rum med 
hængekøje stole, en sofa med afrikan-
ske puder og med savannen og ele-
fanterne, girafferne og løverne i bag-
grunden. Derudover arbejdede kunst-
holdet med den særlige Tanzanianske 
kunstart ”Tinga Tinga”, som resulte-
rede i tre store flotte kunstværker.  
Indsamlingsholdet samlede over 
hundrede blyanter, viskelædere, bly-
antspidsere og farveblyanter ind til 
børnene på Bwejuu School og engel-
ske undervisningsbøger fra Mårslet 
skole til lærerne på Bwejuu.  
 
I mit arbejde på de lokale afrikanske 
skoler erfarede jeg bl.a., hvor stort et 
problem det er, at en stor del af bør-
nene ikke har råd til en blyant. Det er 
svært at følge med, når næsten alt 
undervisning foregår på gammeldags 
vis ved at skrive af efter tavlen.  
Mulighederne og ressourcerne for at 
udfolde sig kreativt – tegne og male 
er kort sagt heller ikke store. Derfor 
valgte vi i Klub Midgaard, at gå ind 
og være med til at støtte undervisnin-
gen og styrke børnenes kreativitet ved 
at give dem blyanter og tegnehæfter.  
 

Næsten alle i Klub Midgaard dekore-
rede personlige tegnehæfter med bil-
leder af sig selv, tegninger og hilsner 
på dansk, engelsk og swahili til bør-
nene på Bwejuu School. 

Fodbold projektteamet fandt på, at de 
bl.a. ville lave en lille film, som præ-
senterede, hvordan de spiller fodbold 
i Danmark. Derudover samlede de 
fodboldstøvler, shorts og omkring 20 
forskellige fodbold trøjer sammen til 
det lokale venskabshold i Paje.  

Fredag d. 4. oktober kulminerede det 
hele så med en stor åbning og indviel-
se af ”The Jungle Room” i Klub Mid-
gaard. Rasmus fra 5.c holdt en flot 
åbningstale, den røde snor blev klip-
pet over og børnechampagnerne blev 
skudt af, mens musikholdet fyldte 
rummet med afrikanske rytmer og 
trommer.  

 

Efter åbningen kunne alle gæster og 
børn så komme med dramaholdet på 
guidet safaritur ud over savannen i 
klubbens lille røde havetraktor med 
vogn. Det var mægtigt sjovt, og der 
var både mulighed for at se The Big 
Five, Masaierne og Hadzabe stam-
men. 

Den 8. oktober kom Christian Würtz, 
rådmanden for Børn og Unge, på be-
søg og fik præsenteret projektet.  
 
I forbindelse med min rejse til Zanzi-
bar i efterårsferien blev det muligt 
personligt at aflevere alle de indsam-
lede ting til børnene på Bwejuu 
School. Det var en kæmpe oplevelse, 
at se børnenes begejstring, da de hver 
fik deres tegnehæfte og blyanter fra 
deres nye ven i Danmark.  
 
Glæden og begejstringen på det loka-
le fodboldhold var også stor, da vi var 
ude med fodboldtrøjerne og støvler-
ne. Børnene var nærmest svævende 
og ikke mindst enormt stolte af nu at 
kunne løbe rundt på banen med Mes-
si, Totti, Ronaldiho og TMG på ryg-
gen.  
 
Vi håber, at vi med projektet har givet 
børnene på Zanzibar og i Mårslet et 
lille indblik ind i en anden verden og 
en anden kultur.  

”The Jungle Room”  

Paje football team 

Safari tur på savannen. 

Kunstholdets afrikanske Tinga Tinga 
malerier  
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Lederen 
Af INGE PEDERSEN, skoleleder og Kurt Iversen, pæd. leder 

I sidste nr. af Mårslet Bladet skrev 
Inge bl.a. om den temauge, ”Sundhed 
og Trivsel”, som vi altid har på skolen 
i ugen op til efterårsferien. Det var en 
rigtig god uge for børnene, og det var 
rart at se, hvordan de med stort enga-
gement kastede sig ud i aktiviteter, 
der var fremmede for dem – børnene 
havde bogstavelig talt mange bolde i 
luften. Som noget nyt i år deltog pæ-
dagoger fra fritidsklubben i ugen på 
vores 5., 6. og 7. årgang. Det gav nye 
muligheder, og det er et samarbejde, 
vi ser frem til at bygge videre på.  
 
Skolereform 
Også i skolen som organisation har vi 
lige nu mange nye bolde i luften. Det 
er nødvendigt for at kunne være klar 
til de gennemgribende ændringer af 
skoledagen, som skolereformen fører 
med sig. Nogle forskere fremhæver, 
at reformen er den største ændring, 
der er sket i skolen siden folkeskole-
loven i 1958, hvor mellemskolen blev 
afskaffet. Andre hævder sågar, at det 
er den største forandring siden der 
indførtes skolepligt i kongeriget i 
1814. Det er altså ikke små forandrin-
ger, vi har foran os.  
Vi har i ledelsen udarbejdet en pro-
cesplan for arbejdet med implemente-
ringen af skolereformen, hvor vi be-
stræber os på at inddrage alle skolens 
interessenter, og som giver os mulig-
hed for at være klar – men dog næppe 
færdige - når børnene møder efter 
sommerferien i august 2014.  
Eleverne får - gennem elevrådet - til 
opgave at fortælle os, hvad de ser er 
mest værdifuldt at videreføre fra de-
res nuværende skoledag og hvilke nye 

tiltag og idéer, de kan forestille sig 
skal  blive en del af deres hverdag i 
fremtidens skole.  
Medarbejderne, skolebestyrelsen og 
vores øvrige samarbejdspartnere i 
distriktet er på forskellig vis involve-
ret i arbejdet med at skabe indhold i 
de rammer, som politikerne har ud-
stukket i  den nye reform. Blandt an-
det skal eleverne have en længere og 
mere varieret skoledag, der skal være 
45 min’s bevægelse hver dag, samar-
bejdet med lokalsamfundet og ung-
domsuddannelserne skal stå stærkere 
og innovative tilgange til opgaveløs-
ning og entreprenørskab skal styrkes. 
Som ledelse samler vi trådene fra de 
mange input med det mål, at vi på 
bedst mulig vis får udnyttet det lokale 
råderum i reformen og får skabt den 
skole, vi mener er bedst mulig for 
netop vores børn og unge, og hvor vi 
arbejder hen imod reformens mål om, 
at ”alle børn bliver så dygtige, de 
kan”.  
 
Projektopgaven 
Det at arbejde med innovation og en-
treprenørskab øver de ældste elever 
sig på lige nu. Alle 9. klasser er for 
tiden i gang med deres afgangsopgave 
i Projektopgaven – ”Et liv i bevægel-
se”. Her arbejder eleverne i grupper, 
hvor de inspirerer og udfordrer hinan-
den i, hvordan de kan ”belyse” netop 
den opgave, de skal løse.  
Processen i dette arbejde foregår på 
mange forskellige måder. Eleverne 
træffer aftaler med fagfolk for at få 
viden om deres opgave, og de besøger 
firmaer og kulturinstitutioner for at få 
indsigt i forhold, der kvalificerer op-

gaveløsningen. Hvordan eleverne 
fremlægger deres produkt er altid 
spændende. Nogle skriver en sang 
eller laver en video, andre holder et 
foredrag, og rigtigt mange bruger di-
gitale præsentationsprogrammer til at 
fremhæve deres budskaber. Det vig-
tigste er, at elevernes kreativitet i 
fremlæggelsesformen styrker opga-
vens kvalitet. 
 
Læsebånd 
For tiden har vi ekstra fokus på læs-
ning. I en fire ugers periode læser 
eleverne tyve minutter hver dag i sko-
letiden i skønlitterære bøger. Vi ople-
ver, at eleverne er meget glade for 
den ro, de på den måde får til at læse, 
og vi håber på, at det giver samme 
afkast, som det har gjort de sidste tre 
år – nemlig en større sikkerhed i læse-
færdighederne og en større motivation 
til at læse i fritiden. 
 
Glædelig jul og godt nytår! 
I skrivende stund er det rigtigt dansk 
novembervejr og vores repertoire til 
morgensang i indskolingen er sange 
som ”En regnvejrsdag i november” 
og ”Blæsten kan man ikke få at se”.  
Når dette blad udkommer, står der 
julesange og –salmer på programmet. 
Skolen er pyntet efter klippedagen d. 
29. november, og Luciadag og juleaf-
slutning ligger lige foran os sammen 
med en velfortjent juleferie.  
Fra Mårslet Skole vil vi derfor gerne 
benytte lejligheden til at ønske alle 
læsere af Mårslet Bladet en rigtig god 
juleferie og en glædelig jul og godt 
nytår.   
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Siden vi stod her sidste år er der sket 
rigtig mange ting og rigtig mange 
forhold er ændret – både i og omkring 
Mårslet Skole. 
 
Men der er også noget der ikke har 
ændret sig. 

 
Vi har stadig nogle dejlige elever, vi 
har stadig et engageret elevråd, vi har 
stadig stor opbakning fra forældrene 
og lokalsamfundet, vi har stadig en 
kompetent ledelse, og sidst men be-
stemt ikke mindst; vi har stadig nogle 
dygtige, kompetente og engagerede 
medarbejdere – både i undervisnings-
delen, SFO/klub-delen og blandt det 
tekniske og administrative personale. 
Alt det håber vi vil fortsætte frem-
over, da det er en stor del af funda-
mentet for at kunne udvikle og vedli-
geholde en rigtig god folkeskole i 
Mårslet. Det er vigtigt, at vi alle er 
engagerede i det forpligtende fælles-
skab, som Mårslet Skole er, også - og 
måske i særlig høj grad - når der 
kommer store forandringer i rammer-
ne for fællesskabet. 

Og der har været store forandringer i 
løbet af det seneste år. Efter at Bodil 
Hvid stoppede som skoleleder, var 
Kurt Iversen konstitueret leder og i 
februar startede Inge Pedersen så som 
ny skoleleder. Inge har været god til 
at spørge ind til de ting vi gør på Mår-
slet Skole, hvilket har givet stof til 
eftertanke samtidig med, at vi har 
været nødt til at forholde os til de sto-
re ændringer, der lige nu sker på sko-
leområdet. Vi har haft et rigtig travlt 
forår med mange frustrationer, der 
primært stammer fra udefrakommen-
de forhold. 

 
Foråret var i høj grad præget af en 

lockout, som tærede på alle – både 
elever, forældre, medarbejdere, skole-
bestyrelse og ledelse. Det er altid 
trist, når fronterne er trukket skarpt op 
i en konflikt, men især når man efter-
følgende skal igennem en meget stor 
reform. På Mårslet Skole sker arbej-
det med skolestrukturreformen hel-
digvis på en meget konstruktiv måde. 
Vi har allerede lavet markante æn-
dringer i indskolingen, hvor vi har 
haft fokus på, at medarbejderne skal 
have mere tid med børnene. Det bety-
der bl.a. at SFO-personalet i langt 
højere grad end tidligere deltager i 
undervisningsdelen samtidig med, at 
vi har indført temabånd 3 dage om 
ugen på tværs af årgangene. Lige nu 
evalueres den nye indskolingsmodel 
og det er vigtigt, at I forældre også 
kommer med input i f.eks. forældre-
tilfredshedsundersøgelsen. 
 
Den økonomiske situation har nød-
vendiggjort en personalereduktion på 
skolen, hvilket aldrig er sjovt, men 
heldigvis arbejder de medarbejdere, 
der ikke længere er på Mårslet Skole 
på andre skoler i kommunen.  

 
Herefter fulgte klassesammenlægnin-
ger på 2 årgange, hvilket skete på 
baggrund af et stort stykke arbejde af 
alle de involverede medarbejdere. Vi, 
i skolebestyrelsen, er jer forældres 
garant for at sammensætningen af 
klasserne sker på en ordentlig måde. 
Vi laver principper, stiller spørgsmål 
til ledelsen og viderebringer evt. be-
kymringer jer forældre. Der er ikke en 
perfekt ensartet måde klassesammen-
lægninger kan ske på, da man i høj 
grad må tage hensyn til de menne-
sker, det påvirker. Men vi lytter og 
bliver klogere på måden det skal gri-
bes an og kommunikeres på. Det er 
dejligt at se, at forældrene også yder 

en indsats for at skabe nye relationer 
og fællesskaber. 

 
I skolebestyrelsen har vi arbejdet me-
get med skole-hjem-samarbejdet. Sid-
ste efterår vedtog vi et nyt princip og 
siden har skolens medarbejdere arbej-
det med retningslinjer for at få prin-
cippet implementeret i dagligdagen. 
Men skole-hjem-samarbejdet involve-
rer selvklart også hjemmene – både i 
forhold til skolen men også mellem 
hjemmene. Derfor har vi taget initia-
tiv til denne aften, som vi håber bl.a. 
kan give afsæt til et tættere samarbej-
de mellem skolebestyrelsen og klas-
seforældrerådene. 
 
Et andet evigt tilbagevendende fokus-
område er sikker skolevej, hvor vi er i 
tæt dialog med fællesrådet, trafikvag-
terne og kommunen om at skabe de 
bedste rammer for, at eleverne kan 
komme trygt til og fra skole. Men det 
er jo i høj grad os forældre, som skal 
tage nogle individuelle beslutninger 
om, hvordan vi kan medvirke til at 
gøre skolevejen tryg. 

 
Eleverne medvirkede i uge 40 i kom-
munens trivselsundersøgelse, der hel-
digvis viser at langt størstedelen af 
eleverne trives rigtig godt på Mårslet 
Skole – visionen er selvfølgelig, at 
alle trives godt hele tiden. Undersø-
gelsen er et øjebliksbillede og debat-
teres grundigt i skolebestyrelsen, hvil-
ket danner udgangspunkt for nye fo-
kusområder. Et af disse har været ele-
vernes medbestemmelse i skolen, 
men også hvordan vi som forældre 
kan understøtte elevernes trivsel i 
skolen. 
 
Fremadrettet vil både skolestrukturre-
formen og inklusion kræve et stort 

Årsberetning 2013 
Af  Rikke Lysholm formand 

Nyt 
fra Skolebestyrelsen 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@mbu.aarhus.dk 

 
Telefon: 8713 9640 
 
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 
 
 
Skolebestyrelsen 
Formand: 
Rikke Lysholm 
 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
maarsletskolesven-
ner@hotmail.dk 
 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Skolens kontor 
 
 

arbejde for alle skolens aktører og 
derfor vil dette også være skolebesty-
relsens fokusområder i det næste år. 
 
Vi er altid åbne for forslag og hen-
vendelser, hvis du som forældre eller 
elev har noget på hjertet, som fortje-

ner skolebestyrelsens opmærksom-
hed. 
 

Vi ser frem til endnu et år gennemsy-
ret af et godt samarbejde med og mel-
lem alle skolens aktører. 
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Miljøspørgeskemaet - resultater 
Her bringes resultatet af den med 
Mårslet-Bladet (sept. - 2013) om-
sendte undersøgelse af hvilke prio-
riteringer borgerne i Mårslet (8320) 
har i forhold til de miljøspørgsmål 
Fællesrådets Miljøgruppe havde 
valgt. 
 
Borgerne synes at mene: 
Mårslets vand er godt. Det bør be-
skyttes bedst muligt. (100%) 
Grundvandet under Mårslet by - in-
den for vandskellene mod nord og 
mod syd er en unik ressource. 
(92,6%) 
Brug af gift – farligt for grundvandet 
– bør undgås i alle haver, grønne om-
råder og trafikanlæg af enhver art.
(78,6 for – 14,8% imod) 
Giftfri haver bør certificeres evt. ved 
tinglysning – medførende værdifor-
øgelse. (50% for – 43,2% imod) 
Brugere af mærkaterne fra den 
SPRØJTEFRI kampagne er 43,2%. 
36,7% går ind for en offentlig marke-
ring samt et forbud mod brug af 

grundvandsfarligt gift på sin grund. 
28,5% (+ 14% sympatisører) finder, 
at det er en god ide, at kommunen 
betaler for tinglysning af giftfri haver. 
Gift i grundvandet er en uoprettelig 
skade, og man påtaler andres evt. 
brug af sprøjtegifte - deles af næsten 
71%, medens 15% er imod. 
Knapt 28% vil ved særligt svære an-
greb af f.eks. skvalderkål bruge 
Round-Up. (71 % vil ikke) 
Mange er interesseret i detaljeret op-
lysning om sprøjtegifte og måder at 
holde haven ren uden brug af samme 
(64% for og 7% imod) 
”Hold Rent Dagen” her i Mårslet støt-
tes af alle (kun 7,4% er ligeglade). 
Mange (83,2%) støtter kommunens 
bestræbelser på at få rejst mest mulig 
skov i 8320 området – både af hensyn 
til CO2 optagelse og grundvandsbe-
skyttelse. (15% imod) 
Flere har allerede installeret regn-
vands opsamlere ved taget og kun 7% 
er decideret imod. 
Der er udtalt uenighed om udkørsel af 

gylle skal varsles eller ej. (fifty – fif-
ty) 
 
En del bemærker, at visse grundejer-
foreninger (ikke angivet hvilke) sprøj-
ter på stier. En enkelt har observeret 
at Odderbanen sprøjter med Round-
Up på skråningerne – og har påtalt 
dette til rette vedkommende. Endelig 
er der enkelte der klager over alger i 
massevis på tage og fliser. 
I det store og hele synes svarene at 
tyde på, at vi er på rette vej i miljøud-
valget, når vi anstrenger os med den 
Sprøjtefri kampagne og andre tiltag 
for at sikre grundvandets renhed, som 
f.eks. påpegning af trafikkens indvirk-
ning på også vandkvaliteten. 
Det er glædeligt at opleve den seriøsi-
tet, der ligger gemt i de modtagne 
besvarelser og derfor rettes en stor tak 
til indsenderne. 

 
Miljøudvalget  

under Mårslet Fællesråd 
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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 

Vi søger frivillige ’spisevenner’ til hyggelig socialt samvær med beboerne i plejeboliger i 
dagligstuen mellem kl. 17.00-20.00. 

Kontakt Birgit Jørgensen, teamleder på mail: bwj@aarhus.dk eller tlf.: 29 20 96 51 for at høre nærmere.  

AKTIVITETER I DECEMBER 2013 
OG JANUAR 2014 

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 

Torsdag d. 5. dec. kl. 11.30: 
”Tag selv bord” Pris: 60 kr. 
 
Søndag d. 8. dec. kl. 14.00: 
Bankospil 
 
Torsdag d. 12. dec. kl. 11.00: 
Underholdning i cafeen med  
Kelds Kulinariske Kapel 
 
Kildevangs traditionsrige JULEFROKOST  afholdes 
fredag  
d. 13. dec. kl. 12.00. 
Pris: 150 kr. alt inkl. 
Tilmelding til brugerrådet på tlf: 8713 4434 senest d. 6. 
dec. 
 
Mandag d. 17. dec. kl. 14.00: 
Optimistkoret underholder 
 
Fredag d. 20. dec. kl. 14.00: 
Julegudstjeneste med koret 

Onsdag d. 8. jan. kl. 14.00: 
Gudstjeneste 
 
Søndag d. 12. jan. kl. 14.00: 
Bankospil 
 
Onsdag d. 15. jan. kl. 14.00: 
Hugo og Karen viser billeder fra Normandiet 
 
Mandag d. 20. jan. kl. 14.00: 
Syng med Solveig 
 
Mandag d. 27. jan. kl. 14.00: 
Modeshow og tøjsalg ved Damernes Butik 
 
Onsdag d. 29. jan. kl. 14.00: 
Pia Koller viser lysbilleder fra New Zealand 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

december  2013 /januar 2014 

Gavegivningens kompleksitet 
Vi skal nu til at tænke på julegaver, 
og det kan godt give hovedbrud. Vi 
vil meget gerne give gaver, som de 
andre bliver glade for. Men hvor 
mange skal de have? Og hvor dyre 
må de være? Og hvem skal have, og 
hvem skal ikke have? Må de være 
hjemmelavede? Er det kikset, hvis far 
igen i år får den whisky, han godt kan 
lide – eller er det blevet en tradition, 
at han skal have den? Hvordan sørger 
vi for, at gavegivningen bliver retfær-
dig? Hvordan undgår vi, at alt for 
mange gaver skal byttes? Osv. osv. 
 
Det er svært at give 
Når mor siger, at det hun ønsker sig 
allermest er glade børn og en god 
stemning juleaften, tager vi hende 
ikke alvorligt. Når far siger, at det 
bedste er julemaden, tror vi ham ikke. 
 
Så vi efterspørger ønskesedler. Men i 
vort hemmelige indre har vi et ideal 
og en drøm om, at vi kan glæde den 
anden ved en overraskende dejlig ga-
ve, som den anden havde glemt, at 
hun/han ønskede sig. Og vi har en 
længsel efter, at de andre af sig selv 
kan udtænke, hvad netop jeg har be-
hov for og vil glæde mig over uden, 
at jeg behøver at sige det højt eller 
skrive det på en ønskeseddel. Men vi 
ved også, at vi i den virkelige verden 
må skrinlægge sådanne utopier. 
 
Dertil kommer de moralske kvabab-
belser vi kan få ved at bruge så man-
ge penge på luksus, når rigtig mange 
ude i verden knap nok har til dagen 
og vejen. Burde vi ikke sende mindst 
halvdelen af julegavebudgettet til en 
velgørende organisation? 
 
Ja, bare sådan en hurtig nedskrevet 
refleksion afslører straks julegavegiv-
ningens kompleksitet. Men i stedet 
for bare at skrive en check til børn og 

børnebørn og så stikke af til Grand 
Canaria bliver de fleste bedsteforæl-
dre dog hjemme. I stedet for at stikke 
af med kæresten til en hytte i Norge 
kommer de unge alligevel hjemme til 
mor og far. I stedet for at lave en mi-
nimalistisk jul samler de fleste famili-
en og giver gaver som ’vi plejer’ – for 
der er noget ved juletraditioner herun-
der gaverne, som vi ikke kan undvæ-
re. Men hvad er det egentlig, der gør, 
at vi bliver ved med at give gaver? 
 
Det er dejligt at give 
Vi forstår umiddelbart, at det er posi-
tivt at give og negativt at tage. Ja, det 
er nærmest en forbrydelse at tage, i 
hvert fald andres ejendom, man må 
heller ikke tage sit eget liv, eller tage 
glæden fra andre. Derimod skal vi 
give for at glæde, for at opmuntre, for 
at skabe liv. Den største gave vi kan 
få, er glæden i modtagerens øjne. 
Derfor er det en særlig fryd, at se 
børn pakke gaver op og se deres jubel 
og henrykkelse over de ting, de får. 
Det er sværere at glæde en voksen. 
Det hænger sammen med, at jo ældre 
vi bliver, jo mindre mangler vi. Gave-
givningens rus kommer kun, hvis 
man virkelig savner noget. Børnene 
ønsker ting, fordi de i forvejen har 
kærlighed og omsorg.  
 
Voksne ønsker sig ikke ting, men 
kærlighed og omsorg. Ting har de 
nok af, men hengivenhed, tid og op-
mærksomhed kan være en mangelva-
re i et fortravlet voksenliv. Men det 
lader sig jo ikke sådan pakke ind – 
eller gør det? Jo, måske, hvis man 
bruger sin fantasi! 
 
Særlige gaver 
Det er en kendt talemåde der siger, at 
’man kan give glæde uden at miste 
den’. Glæden kan man dele med an-
dre uden selv at skulle give afkald på 

den. Man kan give og give og selv 
forblive glad. Men man må ikke over-
se, at den der tager imod, placeres i 
en ubehagelig position som den sva-
ge, medens den, der giver, fremstår 
som den stærke. Det kan føles ned-
værdigende at tage imod. Den given-
de skal passe på ikke at blive patroni-
serende og magtfuld – og det gælder 
ikke kun i forholdet mellem rige og 
fattige lande, men også i dagligdags 
udvekslingsforhold – ikke mindst i 
forholdet mellem forældre og børn. Et 
andet aspekt er, at den uglade kan 
have svært ved at  unde den anden 
glæden og glæde sig sammen med 
den anden. Det er lettere at have med-
lidenhed end medglæde. 
 
Så selv om det altså ikke er uproble-
matisk, er det dog godt sådan grund-
læggende ganske gratis og generøst at 
kunne dele ud af sin glæde – umiddel-
bart og uden bagtanker. Man mister 
ikke noget. 
 
Et andet visdomsord fortæller, at man 
godt kan give lykke uden selv at være 
lykkelig. For eksempel kan forældre 
hjælpe deres børn på vej til et lykke-
ligt liv, selv om de ikke selv er oven-
ud lykkelige. Politikere er med til at 
skabe rammer for et godt liv for be-
folkningen. I et parforhold kan man 
støtte den anden, så han/hun kan folde 
sig ud, medens man selv en tid må 
give afkald på lykke og råderum. 
Selvopofrende kærlighed findes. 
 
Gud gav sin søn  
Julebudskabet handler om, at Gud 
gav sit kæreste eje, nemlig sin søn til 
verden, til os. Ikke for at dømme men 
for at frelse. Gud gav afkald på sin 
retfærdighed for at vise barmhjertig-
hed.  

Fortsættes nederst på næste side 
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Kirketiderne  
 
 

 December 
 

SØNDAG d. 1. dec. kl. 10.00 
1.s.. i  advent  
Luk 4,16-30 
Hanne Davidsen 
(Ingen dåb) 
 
TORSDAG  d. 5. dec. kl. 14.00 
Adventsfest for seniorer 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 8. dec. kl. 10.00 
2.s. i advent 
Matt 25,1-13 
Mette Maria Kristensen 
 
ONSDAG d. 11. dec. kl. 9.30 
Engletræf for dagpleje og  
vuggestuebørn 
Mette Maria Kristensen 
 
TORSDAG d. 12. dec. kl. 9.30 
Engletræf for dagpleje og 
vuggestuebørn 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 15. dec. kl. 16.00 
3. s. i advent 
Musikgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 18. dec. kl. 15.00 
Krybbespil 
Åben forestilling 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 19. dec.  
kl. 10.00 + kl. 11.00  
Krybbespil  
For 0. klasserne og institutionerne 

Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 20. dec. 
kl. 8.10 + 9.00 
Skolens juleafslutning (5.-9. klasse) 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 20. dec. 
kl. 10.00 + 11.00 
Krybbespil (1.-4. klasse) 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 22. dec. kl. 11.30 
4.s. i advent 
Joh 3,25-36 
Jette Rosenberg Christiasen 
 
TIRSDAG d. 24. dec.  
Juleaften 
Luk 2,1-14 
kl. 13.00 + 14.00 
Mette Maria Kristensen 
 
TIRSDAG d. 24. dec. 
Juleaften 
Luk 2,1-14 
kl. 15.00 + 16.00 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 25. dec. kl. 10.00 
Juledag 
Joh 1,1-14 
Mette Maria Kristensen 
 
TORDAG d. 26. dec. kl. 10.00 
2. juledag  
Matt 10,32-42 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 29. dec. 
INGEN GUDSTJENESTE I  
MÅRSLET KIRKE 
 
Vi henviser til Musikgudstjeneste i 
Tiset kirke kl. 16.00 

Januar 
 

ONSDAG d. 1. jan. kl. 16.30 
Nytårsdag 
Matt 6,5-13 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 5. jan. kl. 10.00 
Helligtrekongerssøndag 
Matt 2,1-12 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 12. jan. kl. 11.00 
1.s.e. helligtrekonger 
Spejdernesnytårsoptakt 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 19. jan. kl. 10.00 
2.s.e. helligtrekonger 
Joh 4,5-26 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 26. jan. kl. 10.00 
3.s.e. helligtrekonger  
Luk 17,5-10 
Ole Davidsen 
 
SØNDAG d. 26. jan. kl. 16.00 
Ungdomsgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
 

………… 
 
 

SØNDAG d. 2. feb. kl. 17.00  
4.s.e. helligtrekonger 
Kyndelmissegudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
 
 

HUSK 
Juletræstænding med efter-
følgende salmesang i kirken  
den 30. november kl. 16.00. 

 
 

Fortsat fra foregående side 
 
Jesus Kristus viser os, at Guds væsen 
er barmhjertighed. Der er alvor i bud-
skabet, for det forudsætter jo, at vi 
har behov for barmhjertighed. Det 
kan måske støde nogen, men de fleste 
vil nok i eftertankens stund indrøm-
me, at det er rigtigt. Ingen er jo per-
fekte. Ingen er fuldkomne gode og 
hjertelige mennesker.  

Vi behøver Guds og menneskers 
barmhjertighed, tålmodighed og over-
bærenhed. Det er det, vi får julenat, 
og som juleaftens gavegivning er et 
smukt symbol på. 
 

 
 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
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Kildevang 
 
 
 

Fredag d. 20. december  
Julegudstjeneste kl. 14.30 

 
& 
 

Onsdag d. 8. januar 
Nytårsgudstjeneste kl. 14.30 

 
Vi begynder med en kop kaffe kl. 

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

Adventsfest for seniorer 
Menighedsrådet indbyder til advents-
fest for seniorer i Mårslet Sognehus 
torsdag den 5. december. 
 
Program: 
kl. 14.00 gudstjeneste i kirken, hvor 
 Kirkens Korskole synger og 
 går i Lucia-optog, prædikant: 
 Hanne Davidsen 
 
kl. 15.00 adventshygge i Sognehuset: 
 Kaffebord med  
 Julehjemmebag 
 
 Kirkens Korskole synger 
 muntrejulesange 
  
 Fællessang 
  
 Johannes Møllehave 
 fortæller juleeventyr   
  
Udlodning af julestjerner og  jule-
dekorationer 
 
Arrangementet slutter ca. kl. 16.30. 
Der kører bus fra Kildevang kl. 13.30 
til kirken. Ønsker man transport fra 
hjemmet, er man velkommen til at 
ringe til kirketjener Allan Vindfeldt 
tirsdag-fredag mellem 12.00-12.30 på 
telefon 86298190.  
 
Der vil også blive arrangeret kørsel 
for dårligt gående fra kirke til Sogne-
hus. 

Adventsfestudvalget: Else Kjemtrup 
og Else Svendsen. 

Musikgudstjeneste 
Søndag den 15. december kl. 16.00 
inviteres til musikgudstjeneste med 
Mårslet Kirkes Pigekor. Gudstjene-
sten indledes med Lucia-optog. Te-
maet for gudstjenesten er HJERTE. 
Kirken pyntes med stjerner, lys, og 
selvfølgelig også hjerter. Da jomfru 
Maria hørte hyrderne budskab jule-
nat fortælles det, at hun gemte alle 
ordene i sit hjerte og grundede over 
dem.  
 
Flere af vore salmedigtere kalder 
vort hjerte for Jesus’ krybberum. Det 
er værd at tænke over mens vi forbe-
rede os til jul, fletter julehjerter og 
ser frem til hjerternes fest. 
  
Gudstjenesten forløber som en veks-
len mellem læsning, fællessang, kor-
sang og orgelmusik. Så kom og op-
lev en stemningsfuld og dejlig ad-
ventsgudstjeneste . 
 
 
 
 
 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Krybbespil 

 
Minikonfirmanderne  fra 3.A og 3.B  
samt kirkens korskole opfører igen i år 
det store krybbespil. Her er der alt, 
hvad der skal til for at komme i rigtig 
julestemning: Engle, hyrder, de vise 
mænd og naturligvis Josef og Maria 
med det lille Jesusbarn.  
 
Spillet er derforuden krydret med sol-
dater, konge, kejser, akrobater og ikke 
at forglemme Korskolen, som synger 
sange, der understøtter handlingen. 
Tilsammen en forestilling der med 
farver, dans, rytme og bevægelse for-
tæller juleevangeliet i øjenhøjde. 
 
Oversigt over opførelserne kan ses i 
gudstjenestelisten. Som det fremgår af 
listen danner krybbespillet ramme om 
skolens juleafslutning for 0.-4. kl.  
Byens børnehavebørn er også blevet 
inviteret til en forestilling.   
 

 
 Sognepræst Hanne Davidsen,  

Sognemedhjælper Mette Bugge  

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Gregoriansk Aftensang 
 
Der er Gregoriansk Aftensang føl-
gende mandage: 
Den 9. december  
Den 23. december 
Den 6. januar 
Den 20. januar 
 
– 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 under punktet 
Aktiviteter samt i folderen som fin-
des i våbenhuset. 

 
Eva Wildt Nielsen 

 
 

Mårslet 
Hyggeklub  

 
Irland 

Torsdag d. 9. januar  
kl. 14.00 

 
Jørgen Skammeritz har tidligere bo-
et på den irske vestkyst, og i dette fo-
redrag viser han billeder fra dette na-
turskønne område, samt synger de 
sange som kommer fra samme sted: 
County Clare, Cork Connemara, Aran 
øerne o.m.a. steder, hvorfra han træk-
ker sine musikalske rødder. 
Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemme-
bag. 

Ungdomsgudstjeneste  
 
Søndag den 26. januar kl. 16.00 hol-
des der ungdomsgudstjeneste i Mår-
slet kirke.  
 
Det er konfirmanderne, der tilrette-
lægger denne gudstjeneste. Hvad te-
maet bliver, er ikke afklaret i skriven-
de stund. Men det bliver en gudstjene-
ste, hvor vi skal høre konfirmandernes 
egne bønner. Vi får dem også at se på 
prædikestolen med deres egen prædi-
ken. Desuden vil de stå for kirkens 
udsmykning.   
 
Et musikvalghold fra Mårslet skole vil 
medvirke under ledelse af lærer Mar-
tin Bay, så den musikalske side bliver 
også noget anderledes end vi plejer. 
Så kom og oplev en ungdomsgudstje-
neste på de unges præmisser og med 
de unge som aktører! 
 

Sognepræst Hanne Davidsen  

Musik - og lysgudstjeneste 
 

Der indbydes til en stille eftertankens 
stund søndag den 2. februar kl. 17.00 
i Mårslet kirke. Vi skal fejre kyndel-
misse, så derfor vil lysets metaforik 
være i centrum i denne skumrings-
time.  
 
Samtidig sætter jeg fokus på SKYER 
– og lysets brydning gennem skyer. 
Der vil blive reflekteret over nogle  af 
guldaldermalernes studier af skyernes 
vandring over himmelen. 
 
Gudstjenesten er en vekslen mellem 
orgelværker, korsang, fællessang, lys-
tænding og læsninger. Ved gudstjene-
sten medvirker Mårslet Kirkes Pige-
kor under ledelse af organist og korle-
der.  

Sognepræst Hanne Davidsen 

Kirkens studiedage 2014 
Tema: ”Gudsbilleder og dannelse i det moderne” 

Mårslet, Tiset, Tranbjerg og Astrup 
menighedsråd inviterer igen til Kir-
kens Studiedage. Denne gang er te-
maet ”Gudsbilleder og dannelse i det 
moderne”. 
 
Programmet er: 
 
Biskop Kjeld Holm:  
Emne: Folkekirkelighed og dannelse 
25. januar i Mårslet Sognehus 
 
Kjeld Holm skriver om sit foredrag: 
 
Vi lever i et samfund, der sætter kon-
kurrencen foran alt andet. Det enkelte 
menneske skal konkurrere med de 
andre for at blive bedst eller dygtigst.  
 
Mod dette står kirkens budskab for 
fællesskabet, hvor omsorgen er i høj-
sædet, eller ”hvor Gud kræver næ-
stens lykke af din hånd”. Men hvorle-
des kommer denne nødvendige teolo-
giske kritik til orde? Og bliver den 
hørt? 

 

Sognepræst Hanne Marie Houkjær: 
Emne: Gudsbilleder i personlige kri-
ser – hvilke gudsbilleder melder sig, 
når vi får ondt i livet? 
22. februar i Tranbjerg sognegård. 
 
Forfatter og ph.d. Iben Krogsdal: 
Emne: Hjertes dannelse – om gudsbil-
leder i den folkelige religiøsitet 
15. marts i Tiset sognegård.  
 
Provst Elof Westergaard: 
Emne: Levende gudsbilleder i kunst 
og digtning 
29. marts i Astrup sognegård 
 

Alle dage kl. 9.30-12.00 
Pris: 75 kr. for alle fire foredrag, 25 
kr. for et enkelt foredrag – inkl. for-
middagskaffe. 
Tilmelding og betaling ved første mø-
degang. 
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Sorggruppen i Mårslet Sogn  
Så er det igen muligt at deltage i en 
sorggruppe. Den begynder mandag den 
17.2.2014, kl. 16.30. Gruppen mødes i 
Mårslet Sognehus. Et møde varer ca. 
to timer, og der afholdes møde hver 
anden mandag, i alt 8 gange.  
 
”Som jeg har det lige nu, er det godt at 
være sammen med andre og at blive 
hørt og forstået”. Det er et af de ud-
sagn, vi har hørt i tidligere grupper.   
 
Det kan være svært at finde personer i 
ens omgangskreds, som i længden kan  
 

rumme og forstå den smerte, som 
sorgen over at have mistet en af sine 
nærmeste, indebærer.   
 
Et andet udsagn er: ”Min omverden 
synes, jeg hurtigt skal se at 
komme videre, men så hurtig er sorg 
ikke, skal jeg hilse og sige”.  
 
I gruppen er der tavshedspligt, men 
deltagerne lærer selvfølgelig hinanden 
at kende. Det kan give mulighed for at 
få en kontakt, som man også efter for-
løbets afslutning kan have glæde af.  
 

Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og 
Kaj Lolholm.  
 
Har du brug for, eller kender en, der 
har brug for at deltage i gruppen for 
voksne, kan henvendelse ske til 
sognepræst Hanne Davidsen, 8629 
0234, hda@km.dk.   
 

 
 
 

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

Babysalmesang forår 2014 
Et tilbud for babyer (0-10 mdr.) 

og deres forældre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu er der mulighed for at tilmelde sig 
forårets 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 købe kaffe/
te og småkager til i alt 20 kr. Man kan  

også spise sin evt. medbragte mad 
samt lære nogle af de andre forældre/
børn at kende.   
 

Forløbet består af 8 tirsdage  
kl. 10.00-12.00. på følgende datoer: 
 
14. januar 
28. januar 
4. februar 
18. februar 
25. februar 
4. marts 
11. marts 
18. marts 
  
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 14. januar. 
 
 

Mette Bugge, sognemedhjælper 

Minikonfirmandstart  
 

Mårslet Kirke tilbyder eleverne i 3.C 
og 3.D at gå til Minikonfirmand-
undervisning en gang om ugen efter 
skoletid.  
 
Sæsonen går fra uge 2 (januar) og 
afsluttes med påskespil fredag den 11. 
april. Første mødegang for C og D 
klasserne er: 

 
Onsdag den 8. januar  
kl. 13.45-15.15 (3.C) 

 
& 
 

Torsdag den 9. januar  
kl. 13.45-15.15 (3.D) 

 
Den første undervisningsgang vil 
minikonfirmanderne få udleveret 
en undervisningsplan over forløbet. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
 
 
 

Sognepræst Mette Maria Kristense 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Sognemedhjælper Mette Bugge 
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Mårslet Indre Mission  
December 

Onsdag 11. december kl. 19.00 er der 
adventshygge for hele familien. Pro-
grammet for aftenen er endnu ikke 
klar, men vi vil sammen lege, synge 
og gøre os forberedelser til den kom-
mende højtid. Arr. er i Mårslet Sog-
nehus. 

Januar 
Onsdag den 22. Januar 2014 får vi 
besøg af Lars Thiedemann, Hobro.  
 
 
 
 
 

 
 

Tema: Diakoni  
-Hvad  vedkommer  

det mig? 
 
Diakoni er et moderne, og efterhån-
den mere almindeligt ord i kirkelige 
sammenhænge, men hvad har det 
egentlig med mig som almindeligt 
menneske at gøre? Dette foredrag vil 
forsøge at komme lidt bagom begre-
bet diakoni og kigge på helt grund-
læggende elementer i diakonien. For 
foredragsholderen var opdagelsen af 
diakoniens grundvold, et af de største 
åndelige og menneskelige oplevelser 
i hans liv, og denne ”rejse” vil han 
forsøge at dele. 
 
Lars Thidemann Jensen, 41 år, gift 
med Mariann, 3 børn på 10, 14 og 
15.  
 
Uddannet cand.scient.pol. + diplom-
uddannelse i ledelse, har arbejdet 
som leder i kirkelige organisationer 
siden 2001. Har siden dec. 2009 væ-
ret forstander på Blå Kors Hjemmet i 
Hobro, en døgninstitution med 47 
døgnpladser for hjemløse, misbruge-
re og dobbelt-diagnose-borgere. 
 
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet 
Sognehus. 
 
Alle er hjertelig velkomne til begge 
arrangementer. 

Mandagscaféen  
 
 

Byder på julehygge mandag  
den 9. december  

 
og mandag den 13. januar ses vi  

igen i det nye år. 
 

Begge dage kl. 9.30 – 11.00 
i Sognehuset 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak 

i et uforpligtende samvær med 
andre fra Mårslet Sogn. 

 
- og så er det tilmed helt gratis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg, Inger Christiansen flyttede til 
Mårslet for 40 år siden med min mand 
og to børn.  Min interesse for maling 
startede i tresserne ved porcelæns ma-
ling sammen med min far, som var en 
dygtig maler.  
 
Min interesse lå stille til jeg gik på 
efterløn i 2006. Da startede jeg med at 
male akvarel billeder i frivillighuset i 
Paulsgade, hvor jeg malede sammen 
med 11 andre kunstnere.  
 
 

Derefter begyndte jeg at gå til under-
visning hos Ældresagen, hvor jeg ma-
ler akryl billeder. Vi er 14 kunstnere, 
der maler sammen. 
 
Her ses fire af de malerier, som i de-
cember og januar kan ses i Sognehu-
set. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inger Christensen  

Kunstudstilling i Sognehuset 

Mårslet Kirkes Korskole  
og Pigekor 

 
Korskolen starter igen efter julefe-
rien onsdag den 15. januar kl. 15.30  

i Sognehuset. 
Korskolen synger fra kl. 15.30 – 
16.30 og er for børn i 3. og 4. klasse. 
Enkelte nye sangere kan optages efter 
henvendelse til 
korleder Pia Labohn INDEN korstart. 
 
 
Pigekoret starter igen efter juleferi-
en torsdag den 9. januar kl. 15.30  

i Sognehuset 
Pigekoret synger fra kl. 15.30 – 17 
og er for piger fra 6. klasse og opefter.  
Enkelte nye sangere kan optages efter 
henvendelse til korleder Pia Labohn 
INDEN korstart. 
 
 
Yderligere info om korene kan ses på 
kirkens hjemmeside  
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Kirkebil 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt 
Jensen 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 2446 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 
 
GRAVER 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
Tlf. 8629 4841 
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården. 
graver@maarslet-kirke.dk 
Adresse: Kirkegård, graverkontor 
Ved Kirken 1,  
8320 Mårslet 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Keld Schmidt-Møller  
Ovesdal 38 
Tlf. 8629 3410 
ksm@maarslet-kirke.dk 

Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 år. 
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15 - 17.30  
Vil du vide mere så kontakt:  
Jette Kristoffersen,  
tlf. 6084 5520 eller 
Susanne Lunderskov,  
tlf. 6086 2617 
 
Lærkereden 
er for alle børn fra BH - klasse  til og 
med 3. klasse.  
Vi synger, hører en fortælling fra Bi-
belen, leger og deltager i mange for-
skellige aktiviteter.  
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15 - 17.30 
 
 

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

delse med højtider og ferier. 
Kirkesiderne for december/januar 

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  i 
januar. Tidspunktet for mødet er ikke 
fastsat i skrivende stund, hvorfor der 
henvises til at holde sig orienteret på 
kirkens hjemmeside. 

 

Kirken er åben 
Mårslet Kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 16.00. 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det smuk-
ke kirkerum. Er der herudover behov 
for at besøge kirken på andre tidspunk-
ter, så kontakt : 
 
Sognepræst Hanne Davidsen i 
præstegården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Mårslet Kirkes 
Hjemmeside 

Her finder du svar på mange kirke-
ligt relaterede spørgsmål lige fra 
adresser og aktivitets-kalendere, til 
info om hvordan man gør i forbin-
delse med navneændring.  

http://maarslet-kirke.dk  

Børneklubberne 
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Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 11. dec. og onsdagene d. 8. og 22.  jan., 
 alle dage  fra kl. 16.00 til 17.30  

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
 

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

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

Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16.00 
til 17.30 undt. juli og december. 
Indgang fra skolens lille parke-
ringsplads på Obstrupvej. Her vil 
medlemmer af 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 

  
 

Vi Træffes til 
Julestuerne  

 
i Borgerhuset 

Lørdag d. 3o nov.  kl. 10-17 
Søndag d. 1. december kl. 10-15 

 
 

På Lokalcenter 
Kildevang 

 
Lørdag den 3o. November 

Kl. 13.30—15.30 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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9.30-17.30 

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

www.maarslet-bladet.dk 
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TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  
Formand  Kurt Kirkedal Laursen 20 45 29 39 kurt@kirkedal.dk 

Næstformand og halhusansvarlig  Kent Pedersen 20 30 73 50 makpedersen@mail.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen 41 31 13 79 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 formand@tmg-haandbold.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  

TMG - Nyt 
Så er det NU…. Vil du være med? 

IndsamlingsGruppen for Mårslet MultiHus søger frivillige. 
 
Vi er godt i gang. Med både privat-, forenings- og ervhvervsrettede indslag, tiltag og arrange-
menter for at få indsamlet det nødvendige beløb til Fremtidens Forsamlingshus i form at Mår-
slet MultiHus. 
 
Men vi mangler nogle flere frivillige kræfter – både af den kreative og den mere administrati-
ve slags….. der vil give en hånd med. Det kan være i forbindelse med arrangementer og 
events, facebook-grupper for vore erhvervssponsorer, ideudvikling, registrering af bidragstil-
sagn, kommunikation, salg af sponsorater og Folkemursten og meget mere. 
 
Vi har masser af planer og ideer. Vi mangler dig – og tag gerne din nabo med. 
 
KOM FRIT FREM og send en mail til indsamling@MultiHus.dk eller hanne@marklund.dk 
Så hører du fra os. 
 
Hanne Marklund, IndsamlingsGruppen Mårslet MultiHus 
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Team Århus Syd 

hjem fra Veronello Cup med en 1. og en 2. plads 

Team Århus Syd var i efterårsferien 
til Veronello Cup ved Gardasøen i 
Italien. I år havde vi både vores U-15 
og U-18 piger med på turen, så det 
var 29 forventningsfulde piger, der 
lørdag i efterårsferien tog turen 22 
timer i bus mod Italien sammen med 
4 trænere og forældre. Søndag foregik 
i Gardaland, hvor der var åbningsce-
remoni om formiddagen. Resten af 
dagen kunne pigerne bruge i forlystel-
sesparken, sammen med de 1.600 øv-
rige deltager af Veronello Cup. Sidst 
på dagen var der indkvartering på 
Camping Bella Italia. 
 
Mandag og tirsdag var der puljekam-
pe og placeringskampe. U-18 pigerne 
vandt alle 3 puljekampe, og var der-
med klar til finalen onsdag mod Mej-
rup, som var blevet slået 1-0 i den 
indledende pulje. U-15 vandt 3 pulje-
kampe og spillede en uafgjort 1-1 
mod Mejrup, og var derfor også kva-
lificeret til finalen onsdag. Deres 
modstander var også Mejrup. 

 
På turen delte vi bus med AGF´s U-
14 drenge, og drengene var indkvarte-
ret lige bag os på campingpladsen. 
Der var en rigtig god stemning mel-
lem spillerne og lederne. AGF vandt 
de 4 første puljekampe mandag og 
tirsdag, og skulle onsdag formiddag 
spille en afgørende puljekamp mod et 
stærkt Finsk hold om pladsen i fina-
len. 
 
Onsdag formiddag drog pigerne der-
for ud og så AGF spille en meget 
spændende og velspillet kamp, som 
desværre blev tabt 3-1, efter en føring 
ved pausen på 1-0. 
 
Onsdag eftermiddag stod på finaler 
for pigerne, og U-15 skulle spille 
først. Det blev en meget tæt finale, 
hvor der var chancer til begge hold, 
og specielt Penelope på mål var me-
get velspillende. Kampen endte 0-0 
og derfor skulle det afgøres ved straf-
fespark. Team Århus Syd var flere 

gange tæt på at afgøre det, men måtte 
til sidst se sig besejret med 10-9. En 
rigtig flot 2. plads og en fin pokal og 
medaljer med hjem. 
 
Umiddelbart efter skulle U-18 pigerne 
spille finale. Pigerne var favoritter 
efter at have slået Mejrup i den indle-
dende runde, og samtidig var de for-
svarende mestre fra 2012. Pigerne 
spillede ikke den bedste første halv-
leg, men førte alligevel 1-0 ved pau-
sen efter et fint løb i dybden af Sofie, 
og en sikker afslutning i det lange 
hjørne. I anden halvleg afgjorde Sofie 
kampen, med et meget hårdt og vel-
placeret frispark i det korte hjørne, og 
så gjorde det ikke så meget, at vi 12 
minutter før tid fik en 10 minutters 
udvisning, da Therese uheldigt ramte 
bolden med armen udenfor feltet. Så 
den store pokal og guldmedaljer med 
hjem for 2. år i træk. 
 
Onsdag aften var alle 54 spillere, le-
dere, forældre og chauffører på pizza-
ria i Peschiera del Garda. Herefter var 
der præsentation af finalisterne i Ve-
ronello Cup på scenen på Camping 
Bella Italia, og kåring af de bedste 
spillere i finalerne.  I U-18 Pigefina-
len blev Sofie meget fortjent udnævnt 
til kampens bedste spiller, mens U-15 
pigefinalens bedste spiller blev fra 
Mejrup, mens Penelope fik 1 af de 3 
afgivne stemmer. 
 
Torsdag morgen skulle der så pakkes 
og gøres rent, og kl. 11 gik turen mod 
Danmark. Efter 22 timer i bus, var vi 
hjemme fredag formiddag. Flot så det 
ud med 2 pokaler i forruden.  En rig-
tig god tur som afslutning på efterårs-
sæsonen. 

Mårsletbladet ønsker annoncører, storbrugere, Mårsletbladets venner og læserne en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
Vi ses igen til februar, med det første nr. af mårsletbladet i 2014 
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Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 

Dart super sjovt 

Jeg vil selvfølgelig starte med at gøre 
lidt reklame for DART.  
 
Det er super sjovt og det skal prøves J 
 
Jeg ved af erfaring, at dart for mange 
sætter nogle tanker i gang , hvad er 
det mon for typer, er det mon noget 
for os osv…. 
 
Vi har nu været i gang i et år og er  12 
betalende medlemmer og vi stor hyg-
ger, når vi hver torsdag fra kl. 20.00 
mødes for at spille dart i halhuset i 
Mårslet.  Der er et niveau for alle, så 
man skal ikke lade sig skræmme væk!   
Vi kommer alle med hver vores   bag-
grund, nogle har pudset støvet af pile-
ne som de brugte i ungdomsskolen, 
andre er nystartet.  Til fælles har vi 

glæden ved spillet. 
 
 Overvejer du om Dart er noget for 
dig, så har vi lånepile til rådighed, så 
kom glad og giv det en chance J 
 
Da cafeteriet,  det eneste udskænk-
ningssted i Mårslet,  er åbent, står det 
en frit for, om man vil nyde en fadøl, 
sodavand, eller en kop kaffe, når man 
kommer. 
 
Vi glæder os til at se nogle nye ansig-
ter med lyst til Dart. 
 
For yderligere spørgsmål, kan I kon-
takte mig, Søren Houlberg 

Tlf  51883122 
Mail.  Shoulberg@mail.dk 
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Lars Christiansen på TMG’s  Old boys Hold! 

TMG`s old boys hold har en brutto-
trup på 12 – 13 spillere, men vi vil 
meget gerne have den udvidet med en 
eller 2. Har du tidligere spillet hånd-
bold og er lige så gammel som Lars 
Christiansen eller ældre, så er du me-
get velkommen på vort hold. Lars 

Christiansen har lagt sin professionel-
le karriere på hylden, og ville være et 
oplagt emne til vores hold, men han 
bor desværre for langt væk til at vil 
være med på vores hold. Vi har alle 
så meget erfaring så vi synes ikke at 
vi behøver at træne, så vi nøjes med 

at spille kampe i weekenden. Vores 
gode forsvarsklippe og gode lang-
skytte gennem de sidste 30 – 35 år er 
desværre stoppet, idet han her op til 
sin 70 års fødselsdag skulle have en 
ny hofte og derfor ikke lige må dyrke 
sport med så megen kropskontakt. Du 
behøver ikke at forpligte dig lige så 
længe, du kan få lov til at spille med i 
nogle kampe og se om det var noget 
for dig.. Hvis du bor i Mårslet ( spil-
lere uden for Mårslet er også meget 
velkomne) og tidligere har spillet 
håndhold og kunne tænke dig at gøre 
det på hyggeligt motionsplan, så er du 
velkommen. Vi er også gode til 3. 
halvleg. 

Kontakt Jacob Lind  
jacoblind@profibermail.dk  

tlf. nr. 22591112 
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De frivillige kræfter i TMG håndbold… 

bliver med denne nye sponsor aftale, 
som er indgået med REMA 1000 og 
DJURSLANDS BANK,  

tilgodeset for deres store arbejde i 
TMG Håndbold. 
 
Trænerne er nogen af de fundamenta-
le byggestene, der skal bruges for at 
drive en klub som TMG Håndbold og 
derfor er vi i klubben naturligvis rig-
tig glade for, at der er nogen sponso-
rer der ligeledes tænker i de baner. 
 
Sponsoratet betyder at vi kan ekvipe-
re alle vores trænere med nye træ-
ningsdragter, som et lille cadeau til 
deres ihærdige arbejde med at træne 
store som små. 
 
REMA 1000 – ”ser det som en natur-
lig del, at et sponsorat til trænerene, 
alt andet lige er en medvirkende årsag 
til at de unge i lokalsamfundet har 
mulighed for nogle sunde fritidsakti-
viteter. TMG er en stor del af lokal-
samfundet, som vi på denne måde har 
mulighed for at bidrage til. Oftest er 
det de forskellige hold der bliver til-
godeset med nyt spillertøj, hvor træ-
nerne oftest er de oversete, derfor er 
vi ekstra glade for at være en del af 
dette sponsorat og for at tilgodese og 
påskønne det arbejde de udfører”. 
DJURSLANDS BANK – ” Djurs-
lands Bank er som områdets eneste 

lokale bank, en naturlig del af lokal-
samfundet og vi finder det derfor helt 
naturligt, at vi via sponsorater og 
samarbejdsaftaler støtter det store og 
frivillige arbejde som forældre, ledere 
og trænere mfl. lægger i foreningerne 
– vi er glade for, at vi med dette spon-
sorat har mulighed for, at honorer 
nogen af de mange frivillige i vores 
lokalområde. 
 
Den 27. september var det frivillig 
fredag. Den nationale frivilligheds-

dag, hvor man kippede ekstra med 
flaget og fejrede de mange frivillige. 
Men det er ikke kun den ene dag om 
året, man skal anerkende den store 
indsats, de mange frivillige udfører 
hver dag. Det skal vi gøre hver dag. 
For det fortjener de. 
 
På billedet set fra venstre; Filialdi-
rektør Bent Brauer – DJURSLANDS 
BANK, Micael Østergaard – TMG 
HÅNDBOLD og Købmand Mike Chri-
stensen – REMA 1000 
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Vi går ikke ned på udstyr……… 
De nye damesenior er kommet godt 
fra land og har i skrivende stund væ-
ret igennem 3 hårde kampe – men 
sejrens sødme mangler, at tilsmile 
dem. 
 
Vi har –  
 

• Højt humør  
• Spilleentusiasme  
• Masse af talent 
• Plads på holdet 
• Ekstra spillertøj  
• Mulighed for at få rørt hånd-

bold talentet  
• Mulighed for at få rørt lat-

termusklerne  
• Mulighed for at få rørt 

muskler man ikke anede, at 
man havde  Så vi ser frem til at se DIG til træning tirsdag aften klokken 21.00 
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SuperBrugsen og TMG indgår ny sponsoraftale 

SuperBrugsen har gennem mange år 
støttet TMG via OK benzin kort. Det 
resulterede i at SuperBrugsen kunne 
overdrage 38,000,- kr. til TMG i som-
mers. Disse penge administreres af 

TMG hovedforening og kommer såle-
des alle medlemmer af TMG til gode. 
En aftale som SuperBrugsen er meget 
glade for, idet vi værdsætter samar-
bejdet med TMG højt.  

Det har længe været et ønske fra man-
ge af de enkelte afdelinger at modtage 
sponsorarter fra SuperBrugsen til spil-
lerdragter eller træningsdragter. I 
hvert fald får SuperBrugsen mange 
henvendelser herom. Det ønske vil 
SuperBrugsen gerne honorere. 
Derfor har SuperBrugsen indgået en 
ny aftale med TMG om at forhøje det 
årlige sponsorat til 50.000,- kr. hvoraf 
15.000,- kr. er øremærket spillerdrag-
ter/træningstrøjer/træningsdragter el. 
lign. med SuperBrugsens logo. Denne 
pulje vil blive administreret af TMG 
hovedforening og derfor må den en-
kelte afdeling rette henvendelse hertil. 
SuperBrugsen er utrolig stolte over at 
kunne støtte sporten i Mårslet og der-
med bidrage til mange aktiviteter og 
arrangementer i byen til glæde for 
byens indbyggere – ung som gammel.  
Husk at du også kan være med til at 
støtte TMG i Mårslet ved at tanke 
lokalt på dit TMG OK benzin kort. 
Læs her om hvordan du ændrer dit 
OK kort til TMG kort:  
 
http://www.ok.dk/min-ok/
kortadministration/skift-sponsorklub/ 

På billedet ses Kurt Kirkedal Laursen, formand for TMG hovedforening og Troels 
Laursen, uddeler i SuperBrugsen Måslet.  
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Succesfuld Stop-op-og-hop-dag  

Lørdag, den 9. november dannede 
Mårslet hallen ramme om den årlige 
Stop-op-og-hop dag, hvor familien 
Mårslet med børn og bedsteforældre 
troppede op til en herlig og aktiv ef-
termiddag med koldbøtter, MGP-
dans, springtricks, forældretivoli og 
andre badutspring. 
   
Som et nyt element i år var etable-
ret  tombola, som blev en vældig suc-
ces med fine præmier og stor spæn-
ding. 
 
Ligeledes var der sat en ’Ide-hat’ 
frem med mulighed for at bidrage 
med forslag og idéer til det nye Mul-
tihus. 

Kasseapparatet talte ca. 155 betalende 
gæster plus et stort antal instruktører, 
hjælpeinstruktører og øvrige frivilli-
ge. 
  
Vi vil gerne benytte lejligheden til 
at takke vores præmiesponsorer:  
 

Massør Rakel Yde 
Frisør Soulhair 
Cyckling Freak 
Legekæden Odder 
Jyske Bank 
Arla 
Rema 1000. 

 
 
Vi glæder os til at gentage succesen 

næste år. 
  
 
På vegne af Stop-op-og-hop-
arrangørerne og TMG Gymnastiks 
bestyrelse 

Snap-shorts fra dagen, som tydeligt 
vidner om en eftermiddag, som begej-
strede både børn, forældre og bedste-
forældre 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

”Spejderlederne er virkelig søde” 

De yngste grønne pigespejdere hedder 
Smutterne og går i 1., 2. og 3. Klasse. 
Et par af dem fortæller her, hvordan 
det er at være Smutte. 
 
”Det er rigtig sjovt at gå til spejder. 
Man får en masse nye venner og går 
på oplevelse. Vi tager på ture, oplever 
nye steder og tager på løb med po-
ster,” fortæller Maja. 
Hun tilføjer at spejderlederne er vir-
kelig søde –og slår en skraldlatter op, 
mens hun skæver over til spejderleder 
Lotte. -Som altså er Majas mor. 
 
Selma er enig i, at det er sjovt at være 
grøn pigespejder. Hun kan især godt 

lide, når pigerne tager hjemmefra. 
”Det er rigtig skægt at være på spej-
derlejr.  Man laver en masse sjove 
ting. Noget af det sjoveste, vi har la-
vet, er at støbe lys og lave sæbe,” si-
ger hun. 
 
Snakken falder på, hvad man egentlig 
lærer til spejder –og det er ikke så 
lidt. De sidste uger har blandt andet 
handlet om sund mad og køkkenhygi-
ejne, og næste spejdermøde foregår 
på Aros. Og så er der selvfølgelig 
noget med friluftsliv. 
”Vi har lært at binde flagknob –og 
nogen andre knob. Så har vi lært at 
tænde bål og vi har lært IKKE at stik-

ke skumfiduserne ned i ilden, for så 
går det galt,” griner Maja. 
 
Pigerne er enige om, at det er et hit, at 
deres spejderkorps kun giver plads til 
piger. 
”Ja, for drenge er irriterende,” lyder 
det fra én af dem –og hele banden 
bryder sammen af grin. 
 
Smutterne holder møde hver torsdag 
klokken 16.30 til 18.00 i spejderhuset 
på Obstrupvej. Kom og vær med! 
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Mårslet BridgeKlub 
modtager donation fra SuperBrugsen  

Som tidligere omtalt i Mårslet bladet,  
har vi i SuperBrugsen doneret  
10000,00 kr. til 3 lokale foreninger. 
Næste runde, hvor vi igen donerer 
10.000 kr. til 3 lokale foreninger, bli-
ver fra starten af 2014 og allerede nu 
kan din forening ansøge om at være 

blandt de 3 foreninger, som skal dele 
pengene. 
Kontakt uddeler Troels Laursen for et 
ansøgningsskema til denne runde. 
”Mårslet Bridgeklub vil gerne sige 
mange tak for donationen på 2.450 
kr., som betyder, at der kan købes nye 

materialer i form af spilleborde, mel-
dekasser, kort og lignende.” 
 

Med venlig hilsen 
Troels, Uddeler  

SuperBrugsen Mårslet 

Superbrugsen, ved uddeler Troels Laursen, ses her på billedet sammen med kasserer Kirsten Pinnerup og fungerende formand Lis 
Jensen fra Mårslet Bridgeklub. 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Mårsletdreng i praktik på Christiansborg 

Første dag på borgen var ekstrem 
spændene og nervepirrende. Vi var i 
alt 25 praktikanter der alle skulle op-
leve hvad det ville sige at være hard-
core politiker på Christiansborg. Ta-
rik Kara fra Hasselager skole og jeg 
skulle begge være sammen med den 
nyvalgte Mf´er Jens Joel. Jens Joel 
blev valgt i Århus ved sidste folke-
tingsvalg i 2011.  
 
Da vi fik fri tirsdag eftermiddag, op-
levede vi FN´s generalsekretær Ban 
Ki-moon på nærmeste hold. Ban Ki-
moon var på besøg hos den danske 
regering, hvor han var i audiens hos 
den danske regering. Dog blev mig og 
Tarik taget gevaldigt med bukserne 
nede, da vi blev ført op ad den ene 
trappe af portvagterne, for at Bai Ki-
moon blot to minutter senere blev ført 

op ad den anden trappe. Heldigvis 
havde vi kun ventet i ti minutter, på 
generalsekretæren og hans delegation. 
Værre var det for de mange køben-
havnere, der havde ventet i timevis, 
og så alligevel blev snydt i allersidste 
sekund af de snedige portvagter. 
 
Torsdag morgen var jeg så heldig at 
møde vores statsminister Helle Thor-
ning Schmidt til gruppemøde i Social-
demokratiet. Det var en stor drøm der 
gik i opfyldelse, og jeg er super glad 
for at jeg har mødt hende. Gruppemø-
det var ekstremt spændene, da der 
både blev snakket strategi i forhold til 
medierne og de andre partier. Til 
gruppemødet var der stort fremmøde 
og derfor var jeg så heldig at få lov til 
at møde: Bjarne Corydon, Henrik 
Dam Kristensen, Morten Bødskov, 
Pernille Rosenkrantz Theil, Helle 

Thorning Schmidt og selveste Mo-
gens Lykketoft. Det var super fedt at 
møde alle de ”kendte” politikere, men 
det var selve mødet jeg fandt mest 
interessant.  
 
Ugen som helhed har været super fed. 
Jens har været så god til at få os med, 
og han har glædeligt forklaret hvis 
der var noget vi ikke forstod.  Han er 
en super cool person, og jeg kan da 
kun anbefale at man sætter sit kryds 
ved ham til næste folketingsvalg, da 
han yder en super god indsats. Mine 
forventninger er blevet overgået i så 
høj grad, at jeg faktisk slet ikke har 
lyst til at komme tilbage på skolebæn-
ken. Det bliver jeg jo nok nødt til, 
men jeg håber at jeg en dag kan kom-
me tilbage til det her fantastiske sted, 
og få lov til at udleve min drøm som 
politiker. 
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OGSÅ EN SLAGS JULEHISTORIE  
Den fattige dreng fra Langballe 

Eigil Jakobsen bliver han kaldt, den 
lille dreng, som blev født i 1936 og 
nogle få år gammel flyttede med sin 
mor og stedfar til Mårslet sogn. De 
kom til at bo i Rosvaldhuset, som var 
en landarbejderbolig under Vilhelms-
borg. Det lå i kanten af Hørret Skov 
ved Langballe og er senere revet ned. 

 
Stedfaderen, Karl Jakobsen, havde 
fået arbejde på herregården, der gav 
føde til mange folk. 

Således var der mange børn for Eigil 
at lege med, og han faldt hurtigt til i 
de nye omgivelser. Området var 
spændende at udforske med skov, 
bakker og grusgrav. 

Han og hans kammerater gik i Lang-
balle Skole. De fleste af dem tænkte 
kun på at lege og at komme så hurtigt 
om ved skoletiden som muligt for at 

komme ud at tjene og helst på tegl-
værket Emiliedal i Skåde. Men ikke 
Eigil! Han hang ved sine lærebøger 
og sugede al den viden til sig, han lige 
kunne. Ikke noget med at skulke fra 
timerne eller fra lektierne. De andre 
børn syntes, at han var træls, når han 
ikke ville med ud og lave skæg og 
ballade. 
 
Man levede meget sparsommeligt og 
havde næsten aldrig penge. En som-
merdag gik Eigil ud i marken til sin 
stedfar og spurgte, om han måtte få 
25 øre til en is. Stedfaderen tog sin 
tegnebog frem. Den rummede 37 øre. 
Eigil fik dem alle, så han kunne få sin 
is. 
 
Efter nogle år i Langballe fik stedfa-
deren andet arbejde, og familien flyt-
tede til Mårslet i et hus på Obstrupvej 
lige vest for Obstrupgård. Eigil kom 
derfor i Mårslet Skole. Her fortsatte 
han med ivrigt at tilegne sig al mulig 
lærdom, for han ville gerne ud og væ-
re noget og opleve noget. 

Eigil blev konfirmeret, skoletiden 
sluttede, og han ville til søs. I 1951, 
kun 15 år gammel, stod han til søs på 
den svenske, tremastede skonnert 
Westvåg af Skärhamn. Stadigvæk 
fulgte bøgerne ham og lidt efter lidt 
fik han læst til søbefalingsmand og 
senere blev han eksamineret som sø-
kaptajn i Härnösand (Sverige) i de-
cember 1959. For at kunne få bevis på 
disse eksaminer, måtte han dog søge 
svensk statsborgerskab. 

I 1964, kun 28 år gammel, fik han 
hyre som overstyrmand på Stena 
Lines ”Stefan”, og kun to måneder 
senere gik han over til ”Poseidon” 
som overstyrmand og afløser for befa-
lingshavende. 
 
Der gik kun knap et år, og i juni 1965 
blev han befalingshavende på skibet 
”Skagen II”, som gik Lysekil-Skagen. 

Det var en uforglemmelig oplevelse 
for Eigil Jakobsen, da han i sommeren 
1967 sejlede ”Stena Baltica” den sid-
ste sæson af ”The Londoner” på Cala-
is - Tilbury.  I de mange år den be-
stod, kaldtes færgeforbindelsen fra 
Frankrig til England spøgefuldt for 
”The Londoner”. Eigil Jakobsen kom 
til at gøre tjeneste på de fleste af Ste-
na Lines passagerskibe. 

I 1970 var det ham, der overvågede 
byggeriet af den første lastfærge 
”Stena Carrier” i Norge. I 1970-erne 
var han befalingshavende hovedsage-
lig på Tysklandsbådene Göteborg-
Kiel, der om lørdagen også lagde til i 
Næstved.  Han afløste også i kortere 
tidsrum på Danmarksbådene for ende-
lig at havne som befalingshavende på 
”Kronprinsessan Victoria”, hvorfra 
han afmønstrede helt den 19. august 
1986. Han ville da fylde 50 år og hav-
de lyst til at prøve noget andet. 

Med stor interesse for entreprenør-
virksomhed og opbygning af virk-
somheder engagerede han sig i ejen-
domsbranchen. 

Eigil Jakobsen har lige siden sin pure 
ungdom haft stor interesse for flyv-
ning og fløj under størstedelen af sin 
tid i Stena, og med den baggrund star-
tede han med forretningsfly-firmaet 
”Open Skies” og senere i større skala 
firmaet ”Flying Enterprise”, hvilket 
han senere solgte til SAS. Flyvercerti-
fikatet har han dog endnu og er stadig 
aktiv i ejendomsbranchen med opfø-
relse af en helt ny bydel, Amhult, med 
boliger og forretningsområder på det 
tidligere lufthavnsareal i nærheden af 
Torslanda lidt nord for Göteborg. 

Drengen fra Langballe, som i en ung 
alder bosatte sig i Göteborg i Sverige 
har også taget sig tid til at blive gift 
med en svensk pige og dermed stifte 
familie og blive far til 4 børn. 
 

Rosvaldhuset i kanten af Hørret Skov ved 
Langballe.  
Foto:  Mårslet Egnsarkiv. 

Eigil Jakobsen. Foto: www.amhult2.se 
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Men han har ikke glemt sin barndom i 
Mårslet sogn. 

Takket være Mårslet Egnsarkivs 
hjemmeside, som han har fundet på 
nettet, har han her sidst på sommeren 

2013 sat sig i forbindelse med arkivet 
og annonceret et besøg, da han allige-
vel havde ærinde i Aarhus. Således 
mødtes han en formiddag i august 
måned i Egnsarkivet i skolens kælder-
etage med 3 medlemmer af den lokal-

historiske forening. Han ville gerne 
aflevere fotos fra skoletiden i Lang-
balle og Mårslet, se Egnsarkivet, have 
en snak om gamle dage og som han 
sagde, høre om det store arbejde, der 
lægges i opretholdelse af hjemmesi-
den samt arkivets og foreningens vir-
ke for at passe på historien. Samtidig 
hørte vi også hans egen spændende 
historie. 
 
At Ejgil havde befundet sig godt ved 
besøget og værdsat det arbejde, der 
udføres, gav sig udslag i, at han om-
gående tegnede medlemskab af Mår-
slet Sogns Lokalhistoriske Forening, 
købte en del af de lokalhistoriske 
hæfter og ved sin hjemkomst til Göte-
borg overførte en pæn donation til 
foreningens bankkonto. 
 
Stor tak til drengen fra Rosvaldhuset - 
og en glædelig jul!  

           
Ingerlise Wendland 

Langballe Skole Københavnertur 1948. Fregatten Jylland ses i baggrunden. Eigil Ja-
kobsen er i midterste række nr. 6 fra venstre. Hvem er de andre børn? Foto: Mårslet 
Egnsarkiv. 
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måned 
 

Mårslet 
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