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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

  Glade jul, dejlige jul, 
  engle dale ned i skjul! 

  Hid de flyve med Paradis-grønt, 

  hvor de se, hvad for Gud er kønt, 

  lønlig* iblandt os de gå 
  *lønlig i betydning skjult/ i hemmelighed 

 

Har alle engle har vinger? 

Det indtryk kunne man godt få, når man synger Ingemanns salme ”Glade jul”. 

I mange religiøse traditioner er en engel et åndeligt væsen, som hjælper eller 

tjener en gud eller guder. En engel kan også være et bindeled imellem en gud 

og mennesker. I Bibelen optræder flere engle. De optræder som drømmetyde-

re, vagter, ledsagere og sidste men ikke mindst budbringere fra Gud.  

Det er nok alligevel de færreste, der jævnligt støder på en vaskeægte engel 

med vinger og et budskab direkte fra Gud. Men skal en engel dale ned fra sky 

for at kunne anses som en rigtig engel og har alle engle vinger? 

Alle elever på 7. Årgang på Mårslet skole har sammen med præster og lærere 

været på en byvandring med en tidligere hjemløs, der åbenhjertigt gav os et 

indblik i hendes/hans liv på gaden. Det rørte os alle på forskellig vis at møde et 

menneske, der har oplevet så meget modgang i livet og alligevel har overskud 

til at fortælle om sit liv og prøve at få os til at se vigtigheden af, at alle har 

brug for at have en plads i et fælleskab, i en klasse og/eller i en familie. For i 

ensomheden forsvinder man og bliver til intet. 

Livet igennem har jeg været velsignet af at komme i nærheden af engle uden 

vinger. Positive lærere, der smilende tager imod børnene (og præsten), selvom 

de er pressede af skolereformen. Dygtige kollegaer, der brænder for deres ar-

bejde og arbejder målrettet. Omsorgsfulde naboer, der hjælper den enlige for-

ældre med rengøringen, fordi de kan se, at hun er ved at bukke under. Flittige 

mennesker, der yder et stort stykke frivilligt arbejde. For mig er disse hverda-

gens engle. Det er mennesker, som fortjener den allerstørste anerkendelse.  

Send flere engle 

Ligeså vel som vi har hverdagens engle, så findes der også hverdagens djævle. 

Det er alle os brokkehoveder. Alle os der kommer til at ødelægge andres virke-

lyst og initiativ og vi har brug for hverdagens engle engang i mellem. Vi har 

brug for et klap på skulderen eller et overbærende smil, hvis vi har dummet sig 

eller har ladet vreden løbe af med os. Det er en glæde at møde et mennesker, 

der løfter og lyser og generøst drysser sjælelige overskud ud over deres med-

mennesker, der har brug for deres hjælp. 

 

Her ved juletid, kunne min bøn godt lyde sådan her: 

Tak for de mange engle 

Send gerne flere  

Lad dem dale ned i skjul  

Lad dem gå lønlig iblandt os 

 

Glædelig jul  Sognepræst Mette Mar ia Kr istensen  
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Beder Bering vejen 
På Byrådets møde d. 8. oktober 2014, 

blev sagen som ventet sendt i Teknisk 

Udvalg.  Fællesrådene i Aarhus Syd 

benyttede lejligheden til at søge fore-
træde for udvalget i sagen. Hovedfor-

målet var, at få politikerne til at finde 

pengene til projektets anlæggelse. Der 
blev også argumenteret for, at når der 

er valgt en linjeføring, så skal de nød-

vendige ekspropriationer gennemfø-
res så hurtigt som muligt med de alle-

rede afsatte midler. Mange borgere 

har nu mange år været låst af en 

manglende afklaring på linjeføring, 
det er ikke rimeligt. 

 

Ved foretrædet blev det fra Mårslets 
side pointeret, at vi ikke finder VVM 

redegørelsens beskrivelse af trafikpå-

virkningen i Mårslet tilstrækkelig fyl-
destgørende til, at den kan danne et 

nødvendigt grundlag for Helhedsplan 

Mårslet. Vi er faktisk for længe siden 

blevet lovet, at der i forbindelse med 
udarbejdelsen af VVM redegørelsen 

også skulle foreligge et oplæg til Hel-

hedsplan for Mårslet. Løftet om et op-
læg til en Helhedsplan blev anerkendt 

i udvalget. Vi argumenterede for, at 
arbejdet bliver igangsat samtidig med 

udarbejdelsen af det kommuneplantil-

læg, som skal danne grundlag for en 

beslutning om anlæggelse af Beder 
Bering vejen. Hvorledes processen 

med udarbejdelse af oplæg til Hel-

hedsplan kommer til at udfolde sig, 
har vi ikke konkrete informationer om 

her i skrivende stund d. 10. novem-

ber. 

 

I den seneste udgave af dette blad, var 

vi lidt optimistiske omkring tidsplan 
for 2. offentlighedsfase! Sammen 

med de øvrige Fællesråd i Aarhus 

Syd, er FU blevet inviteret til et møde 

i sagen medio december. Bedste gæt 
lige nu er, at igangsætning af 2. of-

fentlighedsfase ikke sker før efter nyt-

år. 

 

På www.maarslet.net, er der oprettet 

et link ’Følg Beder Bering vejen’, 
hvor man kan finde dokumenter rela-

teret til sagen. 

 

Separatkloakeringen 

Seneste nyt omkring tidsplanen for 

separatkloakering i Mårslet Nord er, 

at Aarhus Vand er nødt til at flytte 
graveholdet væk fra Mårslet, når det 

er færdig i den sydlige bydel. Årsagen 

til afbrydelsen i gravearbejdet er, at 

der kommet en meget presserende op-
gave ved Aarhus havn, som gravehol-

det skal tage sig af. Planen – som den 

foreligger nu – er, at graveholdet re-
turnerer til Mårslet for at gennemføre 

separatkloakering i Nord primo marts 

2015. Det er en lang horisont, og me-
get kan ske med detailplanlægningen, 

det har vi jo erfaret hen over somme-

ren. FU har fået invitation til at mødes 

med Aarhus Vand, i januar 2015, med 
henblik på at drøfte gravearbejdets 

gennemførelse i den nordlige bydel. 

 

John Engelbrechtsen 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

Korrektion til indlægget i Mårsletbla-
det,  November 2014 , s. 5, 1. spalte,  

3. afsnit. 

 

"Tre muligheder for B-B-vejens af-
stand til Mårslet"  

- Linieføring kaldet B1 giver vejen et 

noget sydligere forløb end A. Afstan-

den til bebyggelsen på Mustrupvej er 
cirka dobbelt så stor, og med liniefø-

ring B1 vil vejen gå syd om Testrup. 

 

Korrektion:  
- Linieføring kaldet B1 giver vejen et 

noget sydligere forløb end A. Afstan-

den til bebyggelsen på Mustrupvej er 

cirka dobbelt så stor, og med liniefø-
ring B1 vil vejen gå DIREKTE GEN-

NEM Testrup." Jf. bygrænserne øst-

vest defineret ved byskiltene på hhv. 

Testrupvej og Ravnholtvej. 
 

Mvh 

Testrup Borgerforening 

Korrektion Bering Bering vejen 

http://www.maarslet.net
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Tag stilling til Linjeføringen af Beder-Bering vejen!  

Argumenterne er mange, når det gæl-
der hvorvidt man er for eller imod en 

kommende Beder-Bering vej sydvest 

for Mårslet. Nogle mener, at den vil 

kunne sikre en hurtigere vej til og fra 
Mårslet, mens andre godt kan lide den 

nuværende infrastruktur, hvor Mårslet 

hænger som et edderkoppespind i 
landskabet uden veje med større trafik 

i nærheden. Ligegyldigt hvordan man 

stiller sig er faktum, at der kun står 
økonomi og et valg af linjeføring til-

bage før at Beder-Bering vejen er en 

realitet!                                                                      

De næste tre måneder er vejen til of-
fentlig debat hvorefter byrådet træffer 

beslutning om dens præcise linjefø-

ring. Der er tre muligheder for Beder-
Bering vejens afstand til Mårslet. Lin-

jeføring A er tættest på Mårslet og 

den ligger kun 150 meter fra byens 
sydlige bebyggelse. Linjeføring B lig-

ger i en afstand af ca. 300 meter, 

mens linjeføring C går gennem Ravn-

holt. I VVM undersøgelsen redegør 
embedsmændene for fordele og ulem-

per ved de tre muligheder. Både em-

bedsmænd og rådmanden for teknik 
og miljø peger på linjeføring A, på 

trods af, at de samtidigt vurderer at 

det ikke er den bedste placering i 

landskabet! Her vægtes argumentatio-
nen om aflastning af de interne eksi-

sterende veje i Tranbjerg, Mårslet, 

Beder og Malling, samt især Oddervej 
og Ringvej Syd!  

Spørgsmålet om linjeføring er af stor 

betydning for borgerne i Mårslet by! 
Med et nuværende estimat på 13.500-

19.000 biler i døgnet vil det ikke kun-

ne undgås at påvirke miljøet i byen. 

Og ikke kun i byens sydvestlige ende! 
Bemærk også, at der i 2009/2010, 

hvor vi første gang diskuterede vejen, 

var et estimat på 4.000-8.000 biler i 

døgnet. Dette er nu mere end fordob-
let. For enden af Beder-Bering vejen 

ligger ferskvare-centralen, som både 

dag og nat modtager forsyninger med 
lastbiler, så man må forvente at det 

ikke kun bliver let trafik der kører på 

vejen. Samtidigt er det planen, at ve-
jen i den anden ende på sigt skal kob-

les på en broforbindelse fra Hou til 

Sjælland, den såkaldte Kattegatfor-

bindelse! Det vil øge trafikken væ-
sentligt, og der lægges heller ikke 

skjul på, at den nuværende planlagte 

tosporede vej med tiden kan blive ud-
videt. Derfor er det meget vigtigt at 

Beder-Bering vejen fra starten får 

den rigtige placering i forhold til de 

gener den måtte påføre byens bor-

gere!                                                                                              
En vej med 13.500-19.000 biler stø-

jer, lugter og forurener! Det er ikke til 
at komme udenom! Den påvirker og-

så landskab og miljø og har en stor 

betydning for grundvand, flora og 
fauna. Det gør det ikke bedre, at vejen 

placeres vest for byen, hvor vesten-

vinden rigtigt kan bære støj og møg 

ind over Mårslet! Selv om vejen læg-
ges i afgravninger, vil det ikke hjælpe 

meget.                                                                               

Fordelene trafikmæssigt er vist lige 
store, ligegyldigt hvilken linjeføring 

man vælger, da der højst er et par mi-

nutters kørsel til forskel ud og hjem 
fra Mårslet. Til gengæld taler oven-

stående argumenter i høj grad for, at 

linjeføringen bliver lagt så sydligt 

som muligt i en bue længst væk fra 
Mårslet by! Altså linjeføring C. Det 

vil give de færreste gener for byens 

borgere!                                                                                                             

Hvis du gerne vil være med til at på-
virke politikernes beslutning om linje-

føringen har du flere muligheder! Der 

arrangeres borgermøde i Mårslet og 
kommunen vil afholde et samlet bor-

germøde på Grønløkkeskolen i Tran-

bjerg. Hold øje med en kommende 
dato og mød op, hvis du har lyst! Det 

er vigtigt med så mange saglige kom-

mentarer og argumenter som muligt! 

Du har også muligheden for at siger 
nej tak til linjeføring A ved at bidrage 

med din underskrift på online under-

skriftindsamlingen: 
www.skrivunder.net/

nej_til_linjeforing_a_beder_bering_v

ejen. Underskrifterne vil blive afleve-
ret på rådhuset ved høringsfristens af-

slutning!                                                                                                                   

Kort og papirer kan også ses på kom-

munens hjemmeside.                                                                          
Hjemmesiden 

”www.beringbedervejen.dk” har til 

formål, at samle og informere om al-
ternativer og indsigelser til Århus 

Kommunes forslag til linjeføringer 

for en ny vej mellem Den Østjyske 

Motorvej og Oddervej: Bering-
Bedervejen. På siden kan findes argu-

mentationer, synspunkter og ideer fra 

de foreninger, grupper og enkeltper-
soner der har bidraget med konstruk-

tive ændringsforslag.                                                      

Der skal også lyde en opfordring til at 
skrive artikler til Mårslet Bladet! Det 

vigtigste er at tage stilling! 

Merete Skauge  

Rød linje: A, Grøn linje: B, blå linje: C. 

http://www.skrivunder.net/nej_til_linjeforing_a_beder_bering_vejen
http://www.skrivunder.net/nej_til_linjeforing_a_beder_bering_vejen
http://www.skrivunder.net/nej_til_linjeforing_a_beder_bering_vejen
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Julemarked på Kildevang  
Endnu engang i år, bydes der velkom-
men til julemarked på Kildevang. 

 

Dato: Lørdag den 29. november 
Tid: Kl. 13.30 – 15.30 

Julemarked i kælderen 
I kælderen vil der være salg af nisser, 

engle, julekort, dekorationer. 
Du vil også kunne købe hjemmelavet 

marmelade, småkager m.m. 

 

Julestue i aktivitetscentret 
I aktivitetscentret holdes der stor tom-

bola og amerikansk lotteri og man 

kan købe gløgg, kaffe og æbleskiver. 

 

Der er masser af hygge og  

traditioner. 

 

Alle er velkomne. 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 10. dec. og onsdagene d. 14. og 28.  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 de-

cember. Indgang fra skolens lille 

parkeringsplads på Obstrupvej. 
Her vil medlemmer af Lokalhisto-

risk Forening 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. 29 nov.  kl. 10-17 

Søndag d. 30. nov. kl. 10-15 

 

På Lokalcenter 

Kildevang 

 

Lørdag den 29. November 
Kl. 13.30—15.30 

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår 
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Fodboldstævne i Lemvig KlubM 

Danmarksmesterskaberne i indendørs 
fodbold i klubregi, blev fredag den 31 

og lørdag 1. november, igen i år af-

holdt med deltagelse af 2 hold fra 

klub M i Mårslet. Stævnet som blev 
afholdt i Lemvig, var en stor succes 

med deltagelse af 2000 unge menne-

sker fra rundt omkring i Danmark. 
Her fra Klub M i Mårslet deltog der et 

drenge og pigehold. 

 Det hele startede fredag i Mårslet, 

hvor de unge klubmedlemmer kørte i 
2 minibusser til Lemvig. Stemning i 

busserne var høj, fordi de unge vidste, 

at der var diskotek om aftenen. Efter 
ankomsten, begyndte de unge at 

sminke sig op til dans om aftenen, 

derfor blev træningstøjet byttet ud 
med slidte sko, bukser med hul i, en 

farverig og lidt for stram og kort T-

shirt og en læderjakke. Men inden at 

de unge skulle ud og danse rundt i en 
mørk hal, med dårlig udluftning og 

for høj musik J besluttede vi sammen 

at tage en tur til Lemvig by for at spi-
se pizza, og opleve Open By Nigth. 

Vi hyggede til live musik i de flotte 

udsmykninger i bybilledet, og alle 

nød en god pizza. 
Til festen, festede de unge igennem, 

og nye bekendtskaber blev udviklet. 

Hele lørdagen gik med at spille fod-

bold, heppe på hinanden og slappe af 
i cafeteriet. Resultatmæssigt gik det 

desværre ikke som forventet, for vo-

res forsvarende mestrer da vores pige-

hold allerede røg ud i det indledende 
gruppespil. Dog leverede pigerne go-

de resultater, og kun en uafgjort i den 

sidste kamp gjorde at de ikke gik vi-

dere. Helt anderledes gik det dog for 
drengene, som efter sidst års fiasko 

hvor de kun vandt en kamp, til i år 

hvor de havde fået ny træner samt 
holdansvarlig. Man kunne med det 

samme se, at det havde hjulpet at æn-

dre spillestilen til Tiki-taka fodbold, 
frem for norskfodbold som de prakti-

serede sidste år. Dette afspejlede sig 

også i deres spilleglæde og humør på 

banen, hvilket var medvirkende til at 
de vandt deres 3 første kampe med en 

målscorer på 15-1. Drengenes eventyr 

gik helt frem til semifinalen, hvor de 
en smule ufortjent tabte til et godt 

spillende hold fra Nordjylland, som 

også gik hen og vandt det hele.  
Hele turen var en succes, hvor både 

deltagere og ansvarlige havde en rig-

tig god tur.  

 
Michael og Kristoffer KlubM 

 

  UNG I MÅRSLET          
 

Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen 
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  UNG I MÅRSLET          
 

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

Julegaveværksteder 

Kom og lav julegaver til venner og familie. 

Du kan lave de ”fedeste” gaver og pakke dem rigtig flot ind  

Klub/legeplads Midgaard: 
Fra den 1-12 december har du mulig-

hed for at lave julegaver til ”stort set” 

hele familien. Vi har delt huset op i 

værksteder, hvor der er tilknyttet en 
voksen på hvert værksted.  

 

Club7UP/KlubM. 

I december kan du gi’ den gas med 

diverse julegaver ideer, og selv være 

med til at finde på. Det foregår i vores 
kreative rum sammen med Karin. 

Ungdomsskolen. 

Hver torsdag den 4, 11og 18 decem-
ber fra kl.18.00-21.00 kan du komme 

i KlubM’s lokaler og lave julegaver 

sammen med Kathrine. Du kan se på 

FB nogle ideer til indhold. 
Få en kop te, hyg med vennerne sam-

tidig med, at du er igang med at lave 

de skøøøneste julegaver.  

 

Alle tilbud er gratis. 

God jul & godt nytår  
Ung i Mårslet ønsker alle medlemmer 
forældre og brugere af Klub/legeplads 

Midgaard en rigtig god jul og et godt 

nytår. 

 
Vi håber I vil passe godt på vores ge-

der, kat, legeplads og klubber i denne 
tid. 

Vi holder lukket fra den 24. december 

til og med den 4. januar. 

 
Med Venlig hilsen Personalet  

Ung i Mårslet laver skatermiljø 
på Klub/legeplads Midgaard  

På klub/legeplads Midgaard mellem 
vores togvogne har vi lavet en skater 

bane på 200 kvm asfalt. 

 

Nu skal vi så i gang sammen med 

børn og unge at lave og søge på muli-
ge baner hvor de kan udfordre sig 

selv i forskellige jumps som kickflip 

mm og mange andre krumspring. 

 

Vi glæder os til at se børn og unge ta’ 
banen i brug.  

 Tilbuddet er for alle børn og unge i 

Mårslet. 
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Husk deadline til Mårslet-bladet  

d. 10. i måneden 

 

Nyt fra 

Halloween 
I oktober måned stod den på (u)

hyggelige Halloweenfester i næsten 

alle afdelinger, og der blev budt på 

masser af gys og gru. 
 

Ved 0. klasserne var der blandt andet 

Halloweendisko, hvor der eksempel-
vis var mange spøgelser på dansegul-

vet. Derudover bød heksen Hanne på 

klamme snacks, og sidst, men ikke 
mindst, var der et mørkt og skræm-

mende spøgelsestog, der kunne 

skræmme livet af de fleste.. Et par af 

de små poder måtte hentes, men ellers 
blev der (u)hygget for vildt. 

 

1. klasserne fik også en tur i det 
skræmmende spøgelsestog, og der var 

mange, der syntes, at det var ret så 

uhyggeligt. Nogle sprang turen over i 
år, vi satser på, at de har mod på det 

næste år..  Der blev også danset til 

blandt Halloweenmusik på stor-

skærm, og spist boller med enten blod 
eller slim, og to vildt flotte kager pyn-

tet med afhuggede fingre, leveret af et 

forældrepar  
 

2. klasserne bød også på disko, og der 

blev danset på livet løs. Derudover 

var personalet klædt ud så de nærmest 
ikke var til at genkende, og var tilmed 

ret gode til at forskrække.. De bød på 

afhuggede fingre og døde øjne, så der 
blev rigtig hyggespist i A-huset. 

 

4 .klasserne gav den ekstra meget gas 
med deres spøgelsestog, det foregik 

nemlig i kælderen under A-huset. De 

kørte med kantineelevatoren ned, og 

skulle så ellers gå rundt på mørke 
gange, fyldt med skræmmende effek-

ter, og med et par uhyggelige statister. 

Flere af børnene rystede ret meget i 
bukserne, så det var en stor succes  

Lygtefest 
3. klasserne havde i stedet valgt at la-

ve lygtefest. Børnene havde kreeret 

de smukkeste lygter, som kom op at 

hænge i den lille gård ved D-huset. 
Derudover blev der grillet og hygget 

på livet løs.  

Dagen efter lavede personalet D-huset 
om til biograf - børnene havde kunnet 

vælge mellem fire film, og tre af dem 

blev vist på storskærme i klasseloka-
lerne. Børnene blev naturligvis budt 

på popcorn, så det var næsten ligesom 

at være i Cinemaxx. 

Julegaveværksteder 

November måned har budt på diverse 
julegaveværksteder i alle afdelinger, 

og der er blevet lavet masser af fine 

gaver. Derudover er der blevet bagt 
småkager, set julefilm og hygget ved 

stearinlysenes skær, så der er rigtig 

blevet julet. 

Vi vil hermed gerne ønske jer alle en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår, vi 

glæder os til at se jer alle igen i det 

nye år  

Mårslet Skole 

 
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. ledere 
Kurt Iversen 
kuiv@aarhus.dk 
 

Morten Kirkegaard Lomborg 
morlo@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 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Område Syd, tlf. 87 13 30 00  

Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 

Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19 

Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54 

Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00  

AKTIVITETER I 

DECEMBER 2014 OG JANUAR 2015 

Torsdag d. 4. dec. kl. 11.30: 

”Tag selv bord” Pris: 70 kr. 

 

Kildevangs traditionsrige  

JULEFROKOST  afholdes fredag  

d. 12. dec. kl. 12.00. 

 

Menu:  

røde og hvide sild med æg og kar-

rysalat – julekål m. medister – rib-

bensteg m. rødkål – risalamande m. 

mandelgave,  

kaffe m. småkager. 

1 øl el. vand + 1 snaps og under-

holdning. 

Pris: 150 kr. alt inkl. 

Tilmelding til brugerrådet på tlf: 

8713 4434 senest d. 5. dec. 

Søndag d. 14. dec. Kl. 14.00: 

Banko 

 

Mandag d. 15. dec. kl. 14.00: 

Peter Pedersens kor  

 

Fredag d. 19. dec. kl. 14.00: 

Julegudstjeneste  

 

Fredag d. 2. jan. kl. 14.00: 

Gudstjeneste 

 

Søndag d. 11. jan. kl. 14.00: 

Bankospil 

 

Mandag d. 12. jan. kl. 14.00: 

Syng med Solveig 

 

Mandag d. 19. jan. kl. 14.00: 

Modeshow og tøj salg ved Damer-

nes Butik 

 

Onsdag d. 21. jan. kl. 17.30-19.00: 

Mormor Mad – fællesspisning for 

alle!  

Pris: 50 kr. voksne, 20 kr.  

børn 3-12 år. 

Tilmelding senest d.14. jan. til bru-

gerrådet. 

 

Mandag d. 26. jan. kl. 14.00: 

Foredrag om Grønland v/ John 

Malm: Fra vinter sne til midnats-

sol. 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

December 2014 / Januar 2015 

Om at lægge sine våben 

”Det var mit livs største øjeblik”. Så-
dan skrev den engelske løjtnant Char-

les Bairnsfather senere om den juleaf-

ten under 1. verdenskrig i 1914, hvor 

det grufulde skyderi mellem skytte-
gravene pludselig stilnede af, og jule-

sangen ”Stille nacht, heilige Nacht” 

lød fra de tyske soldater. Soldaterne 
på begge sider var krigstrætte. Skytte-

gravene var en jammerdal. Rotter og 

skidt, rådnende lig og dåsemad - alt 
fandtes i skyttegravene. Soldaterne, 

som var draget til fronten med glød 

og entusiasme, var nedbrudte på sjæl 

og legeme og trætte af skyderier og 
drab. Og så, juleaften langs fronten i 

Belgien, stilnede skydningen pludse-

lig af på tyskernes side. De franske og 
britiske officerer regnede med, at det 

var stilhed før stormen. Men så kom 

der levende lys op på kanten af de 
tyske skyttegrave. Briterne og fransk-

mændene svarede med at skyde. Men 

tyskerne skød ikke tilbage. I stedet 

sang de julesalmen ”Stille Nacht, hei-

lige Nacht” – på dansk kendt som 
”Glade jul”. Langs skyttegraven stod 

der for hver 20. meter et juletræ med 

små lys på, og de tyske soldater stod 

blottede og synlige for alle og sang. 
Franske og britiske soldater begyndte 

at klappe og stemte i – hver på deres 

sprog. Fra begge sider af fronten for-
lod soldaterne nu deres skyttegrave 

og begav sig ud i ingenmandsland for 

at hilse på hinanden, og der blev ud-
vekslet julehilsner og gaver; cigaret-

ter og chokolade. De sang, og de op-

dagede, at fjenden var unge mænd 

med drømme om en fredelig fremtid 
– mennesker der lignede dem selv. 

Man aftalte at mødes igen juledag, 

denne gang for at begrave de døde 
kammerater, der lå ude i ingenmands-

land. Aftalen blev holdt, og flere ste-

der kom det til en fælles sørgestund 
med bønner på både tysk og engelsk. 

 

Optrinnet på 1. verdenskrigs slag-

mark er ikke uden grund gået over i 

historien. Midt i krigens grusomhed 
og ødelæggelser - med kuglerne su-

sende om ørene, trængte julens bud-

skab om fred sig på hos de kæmpen-

de soldater, og de fandt modet til sår-
bare og blottede at stille sig op på 

kanten af skyttegraven med deres 

sang som eneste våben.  
 

Begivenheden fra 1. verdenskrigs 

slagmark, er et fint billede på, at fre-
den kun er mulig der, hvor vi lægger 

vores våben. Og selv om det i dag 

sjældent er pistoler og store dagger-

ter, vi bruger i vores forsvar og an-
greb mod andre, har vi andre våben. 

Våben vi i form af påtaget ligegyl-

dighed, kulde og distance griber til at 
bruge, når vi føler os trængte og sår-

bare og ikke kan finde mod og over-

skud til enten at tage imod hånden, 
der rækkes os eller til selv at række 

hånden ud. 

 

Spørgsmålet om fred trænger sig 
særligt på i juletiden, hvor vi overalt 

hører, at det er tid for fred og glæde. 

Julen er derfor også en svær tid for 
mange mennesker, fordi det her, som 

på intet andet tidspunkt af året, bliver 

mærkbart, hvis der er noget, der ikke 

er, som det skal være, eller som man 
ønskede, at det skulle være. Den jule-

fred, som alle taler om, ligger der 

måske kun som en ganske tynd fer-
nis, som der ikke skal krattes ret me-

get i, før helvede bryder løs, og man 

ryger fra julebordet og ned i hver sin 
skyttegrav. Og selv om der rundt om 

bordet hersker fred og ro, er det ikke 

ensbetydende med, at der har indfun-

det sig en indre fred hos den enkelte. 
For nogle bliver julen således sjæl-

dent andet og mere end våbenhvile – 

en gensidig overenskomst om at lade 
stridspunkterne ligge.  

 

Fortsættes på næste side 

”Selvom vi i dag kommer uden knive og kanoner i kirken, giver det alligevel mening 

at tale om våbenhuset som et sted, hvor vi skal aflægge os vores skjold og vores vå-

ben”, skriver Christina Kousholt.  

Juleaften 2011. Mårsletterne på vej til julegudstjeneste. Foto: Jørgen Lauritsen. 
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Julen 2012. Foto: Andreas Schramm 

Fortsat fra foregående side 
 

Der kan være mange grunde til, at det 

er blevet sådan – til at man er nået 

forbi det punkt, hvor man tør tro på, 
at det nogensinde bliver anderledes. 

Ja hvor man måske ligefrem – for at 

befri sig selv for flere skuffelser – 
helt er holdt op med at håbe på det. 

 

Ind i alt dette taler julens budskab om 
”fred til mennesker med Guds velbe-

hag”, som det hedder i juleevangeliet. 

Og er der noget juleevangeliet vidner 

om, er det, at julefred så langt fra er 
at forstå som fred for de andre. 

Tværtimod er det er et udtryk for en 

insisteren på, at fred med de andre er 
en mulighed, og med barnet i kryb-

ben har Gud anvist os en vej, der går 

gennem nåde og barmhjertighed. Da 
Gud julenat for godt 2000 år siden 

viste os sit ansigt, kom han nemlig 

ikke som man havde kunnet forvente 

med bulder og brag – nej, han kom 
som et stille barn. Et barn uden anden 

magt og vælde end den magt og det 

herredømme, der ligger i at kunne 
røre. I al sin udsathed, skrøbelighed 

og sårbarhed rører det lille barn os. 

Vi bevæges til at skærme, skygge, 

løfte og nære det lille barn, som med 
sin blotte væren gør krav på vores 

omsorg. 

  

 
Forventningerne brydes og skuffes 

julenat. For Gud kommer ikke til os 

som forventningens Gud, men som 

forandringens Gud. Og det er det, ju-
lens fortælling viser os. At krigens og 

ufredens logik kan brydes og freden 

sætte sig igennem. Den store fred 
mellem himmel og jord sætter Gud 

igennem den første julenat i skikkelse 

af et lille menneskebarn, der kom til 
verden i en stald. Det er den store fred 

mellem Gud og mennesker, der kom 

med det lille barn, og med den store 

fred er vi som mennesker sat fri til at 
arbejde på den lille fred. Det er det, 

julens fortælling viser os: at vi er sat 

fri til at involvere os dybt i menneske-
livet her og nu, for himmelen er givet 

os uden beregning. Her midt i det dy-

rebare menneskeliv skal vi bruge vore 
kræfter på at søge at sætte freden 

igennem der, hvor ufreden hersker. 

 

Vi har alle prøvet tillidsfuldt at række 
hånden ud til et andet menneske, og vi 

har prøvet, hvor ondt det gør ikke at 

blive taget imod. Intet menneske går 
gennem livet uden på et eller andet 

tidspunkt at mærke, hvor ondt kærlig-

heden gør, når den ikke lykkes. Trods 

alle gode intentioner, er det sådan, at 
menneskers kærlighed ind i mellem 

sårer og gør ondt. Vi kan således 

langtfra altid vide os sikre på, at 

vi bliver grebet, når vi sårbare og 
blottede sætter os selv på spil i kam-

pen for fred og forsoning med vores 

nærmeste eller med andre. Det afgø-

rende er imidlertid, at vi prøver – at 
vi ind imellem vover at lægge vores 

våben, sådan som tusindvis af solda-

ter gjorde det denne julenat for 100 år 
siden. 

  

Selvom vi i dag kommer uden knive 
og kanoner i kirken, giver det allige-

vel mening at tale om våbenhuset 

som et sted, hvor vi skal aflægge os 

vores skjold og vores våben. For i 
Guds hus er der plads til at være men-

neske med alt, hvad det indebærer. 

Her skal vi ikke forsvare os, for her 
bliver vi forsvaret. Her råder nåde og 

miskundhed, for Gud ser bort fra, 

hvad han ved om os, og han lader 
nåde gå for ret – han dømmer os ikke 

med retfærdighed, men med kærlig-

hed – en kærlighed som fik sit udtryk, 

da han julenat betroede sin kære søn i 
menneskehånd. Rigtig glædelig jul.  

 

 

 

Christina Kousholt                         
Vikarierende sognepræst i september, 

oktober og november 2014 

 

Juletræet tændes den 

29. november kl. 16.00 
 

Husk juletræstænding med efterfølgen-

de salmesang i kirken. Kom og vær 

med til at vælge blandt julens salmer. 

 
 

 

 

Julens gudstjenester 
 

 

Juleaften 

kl. 13 ved Mette Maria Kristensen 

kl. 14 ved Mette Maria Kristensen 

kl. 15 ved Hanne Davidsen 

kl. 16 ved Hanne Davidsen 

 

1. Juledag 

kl. 10 ved Hanne Davidsen 

 

2. Juledag 

kl. 10 ved Mette Maria Kristensen 
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Kildevang 
 

Fredag den 19. december 

Julegudstjeneste 

og 

Fredag den 9. januar 

Nytårsgudstjeneste 

 
Vi begynder med en kop kaffe  

kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15  

er gudstjeneste med altergang.  

Prædikant er Hanne Davidsen 

DECEMBER 
 

Søndag d. 30. november kl. 10.00 

1. søndag i advent 

Mette Maria Kristensen 

 

Onsdag d. 3. december kl. 9.30 

Torsdag d. 4. december kl. 9.30  

Engletræf - dagpleje og vuggestuer 
Mette Maria Kristensen 

 

Søndag d. 7. dececember kl. 10.00 

2. søndag i advent 
Hanne Davidsen 

(Ingen dåb, alkoholfri nadver) 

 

Torsdag d. 11. december kl. 14.00 

Adventsfest for seniorer 

Hanne Davidsen 

 

Søndag d. 14. december kl. 16.00 

3. søndag i advent 

Musikgudstjeneste - De Ni Læsninger 
Hanne Davidsen 

 

Onsdag d. 17. december kl. 15.00 
Krybbespil for forældre 

 

Torsdag d. 18. december  

kl. 10.00 og 11.00 

Krybbespil for 0. kl. og børnehaver 

 

Fredag d. 19. december  

kl. 10.00 og 10.45 

Krybbespil for 1. - 4. klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 19. december  

kl. 8.10 og 8.50 

Julegudstjeneste for 5. - 9. klasse 

 

Søndag d. 21. december kl. 10.00 

4. søndag i advent 

Mette Maria Kristensen 

 

Onsdag d. 24. december 

Juleaften kl. 13.00 og 14.00 
Mette Maria Kristensen 

 

Onsdag d. 24. december 

Juleaften kl. 15.00 og 16.00 

Hanne Davidsen 

 

Torsdag d. 25. december kl. 10.00 
1. juledag 

Hanne Davidsen 

 

Fredag d. 26. december kl. 10.00 

2. juledag 

Mette Maria Kristensen 

 

Søndag d. 28. december 

Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke 

 
 

JANUAR 

 
Torsdag d. 1. januar kl. 16.00 

Nytårsdag 
Mette Maria Kristensen 

 

Søndag d. 4. januar kl. 10.00 
Helligtrekongerssøndag 

Hanne Davidsen 

 

Søndag d. 11. januar kl. 11.00 

1. søndag efter helligtrekonger 

Spejdernes Nytårsoptakt 

Mette Maria Kristensen 

 

Søndag d. 18. januar kl. 10.00 

2. søndag efter helligtrekonger 
Hanne Davidsen 

 

Søndag d. 25. januar kl. 9.00 

Sidste søndag efter helligtrekonger 
Anne Vejbæk 

 

Onsdag d. 28. januar kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste 

Mette Maria Kristensen 

 
…… 

 

Søndag d. 1. februar kl. 17.00 

Søndag septuagesima 
Lysgudstjeneste 

Hanne Davidsen 

 

 

Kirkekaffe 
 
På udvalgte søndage er der kirke-

kaffe i våbenhuset efter gudstjene-

sterne.  

 
Juleaftensdag serveres der kaffe 

udenfor våbenhuset inden gudstje-

nesterne. 

Lys på kirken 
 

Kirken er oplyst udvendig i morgen- 

og aftentimerne i vintermånederne 

december, januar og februar.  

 

Ringning 
Morgenringning kl. 8.00 og aften-

ringning kl. 16.00 i vintermåneder-
ne. 

 

Der er klokkekimning juledag i en 

time. 

Kirketiderne 
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DECEMBER 
 

Lørdag den 29. november kl. 16.00 

Juletræet tændes.  
Med efterfølgende salmesang  

i kirken. 
 

Fredag den 5. december kl. 18.00 
Fredagsspisning i Sognehuset 

 

Mandag d. 8. december kl. 9.30 

Mandagscaféen 
 

Onsdag den 10. december kl. 19.00 

Mårslet Indre Mission 
 

Torsdag d. 11. december kl. 14.00 

Adventsfest for seniorer 

 
 

 

 
 

 

JANUAR 

 

Onsdag den 7. januar kl. 19.30 

Mårslet Indre Mission 
 

Torsdag den 8. januar kl. 14.00 

”Asger Jorn og litografien” 
Mårslet Hyggeklub 

 

Mandag den 12. januar kl. 9.30 

Mandagscaféen 
 

Tirsdag den 13. januar kl. 10.00 

Babysalmesang  - nyt hold 
 

Onsdag den 14. januar kl. 19.00 

Menighedsrådsmøde 
 

Onsdag den 28. januar kl. 17.00 

BørneBamsegudstjeneste i kirken 

med efterfølgende spisning i  
Sognehuset 

 

Mandagscaféen  
Byder på julehygge  

mandag den 8. december  

 

og mandag den 12. januar  

mødes vi igen og hilser det nye år 
velkommen 

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! 

Adventsfest for 

seniorer 
 

Igen i år indbyder Menighedsrådet 
til adventsfest for seniorer.  Det sker 

torsdag den 11. december kl. 14.00-

ca.16.30. Advents- og  juletid er tra-
ditionernes tid, så derfor er der ikke 

lavet om på festens forløb. 

 

Program: 
 Gudstjeneste i kirken kl. 

14.00 med Luciaoptog ved 

Kirkens Korskole.  
 Prædikant: Hanne Davidsen 

 

 Festligt og hyggeligt kaffe-
bord i Sognehuset. 

 Korskolen underholder med 

lystige julesange. 

 Fællessang. 
 En god julehistorie. 

 Udlodning af juledekorationer 

og julestjerner.  
 

Der kører bus fra Kildevang kl. 

13.30 til kirken. Ønsker man trans-
port fra hjemmet, er man velkom-

men til at ringe til kirketjener Allan 

Jensen. Der vil også blive arrangeret 

kørsel for dårligt gående fra kirken 
til Sognehuset. 

 

Vi ser frem til en rigtig hyggelig 
eftermiddag og alle er hjertelig vel-

kommen. 

Adventsfestudvalget 

Musik-

gudstjeneste 
 

Der holdes musikgudstjeneste søn-
dag den 14. december kl. 16.00.  

 

Vi fejrer efter gammel engelsk skik 
”De Ni Læsninger” – en traditionel 

Evening Song. Gudstjenesten er en 

vekslen mellem læsninger, korsang 

og fællessang.  
 

Kristendommens grundfortælling fra 

skabelse til Jesus fødsel bliver for-
talt. 

  

Ved gudstjenesten medvirker Mår-
slet Kirkes Pigekor under ledelse af 

Pia Labohn. Koret indleder gudstje-

nesten med et stemningsfuldt Lucia-

optog, og kirken vil være oplyst af 
levende lys. 

Lys-

gudstjeneste 
 

Der holdes lysgudstjeneste søndag 
den 1. februar kl. 17.00.  

 

Gudstjenestens tema er LYS, og 
kirken vil være oplyst af levende 

lys. 

  

I år tager jeg afsæt i nogle af Maja 
Lisa Engelhardts billeder. Hun har 

netop udsmykket Frederikskirkens 

kor. 
  

Undervejs i gudstjenesten læses tek-

ster om lys fra Bibelen, og der bli-
ver anledning til lystænding ledsa-

get at stemningsfuld musik. 

  

Mårslet Kirkes Pigekor medvirker. 
 

Hanne Davidsen 

Aktivitetskalender  

for Mårslet Kirke og Sognehus 
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Babysalmesang 
Et tilbud for babyer  

og deres forældre 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nu er der mulighed for at tilmelde 

sig forårets hold i babysalmesang.   
Det begynder i kirken, hvor vi syn-

ger og leger til salmer og sange. For 

eksempel danser vi lidt med barnet 
på armen eller lader den lilles san-

ser skærpes af lyden fra et klokke-

spil, farverne fra blafrende kulørte 

tørklæder, den sprøde lyd af rasleæg 
eller sæbebobler der flyver og plud-

seligt forsvinder.  

Efter 30-40 min. er børnene mætte 
af oplevelser, og de der har lyst går 

over i Sognehuset, hvor der er baby-

café frem til kl. 12.00. Her er der 

mulighed for at få en kop kaffe/te 
og en småkage. 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 

følgende tirsdage med undtagelse af 
tirsdag den 10. februar (uge 7). 

  

Første gang er: 

Tirsdag den 13. januar  

kl. 10.00 - 12.00.  
  

Tilmelding kan ske på  
tlf.: 2216 6792 eller på 

mail: mb@maarslet-kirke.dk  

Pris for forløbet er 200,- inkl. kaf-

fe/te/småkager. Betalingen sker 

første undervisningsgang. 

 

Der er plads til højst 10 babyer og 
tilmelding sker efter ”først til møl-

le”-princippet, hvorfor det er en god 

idé at være hurtig med tilmeldingen. 
Jeg glæder mig til at se babyer med 

forældre tirsdag den 13. januar. 

  
Kirke- og kulturmedarbejder 

Mette Bugge  

Onsdag den 28. januar kl. 17.00 i kir-
ken. 

Tag din bamse med til gudstjeneste 

og lad den være med til at synge sal-

mer, bede en bøn og høre en bibelhi-
storie.  

Gudstjenesten er kort og afslappet i 

dens form og henvender sig til børne-
familier. Men alle er velkommen til at 

være med. 

Efter gudstjenesten går vi i Sognehu-
set og spiser aftensmad.  

Maden koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. 

pr. voksen.  
 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 

BørneBamsegudstjeneste 

Som noget nyt i år opføres og øves 

det store krybbespil som skolekirke-

samarbejde, hvilket betyder, at alle 
elever fra 3.A  og 3.B  nu har mulig-

hed for at medvirke. Udover de 2 

klasser deltager kirkens korskole og-

så. Krybbespillet indeholder alt, hvad 
der skal til for at komme i rigtig jule-

stemning: 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,  

Kirke- og kulturmedarbejder  
Mette Bugge  

Krybbespil 

Engletræf 
Onsdag den 3. december kl. 9.30 og 
torsdag den 4. december kl. 9.30 hol-

der vi gudstjeneste for alle dagpleje-

re, vuggestuer og andet småfolk i 

Mårslet Kirke.  
 

Dagplejebørnene indleder gudstjene-

sten med et lille luciaoptog.  
Sammen skal vi synge et par julesal-

mer med fagter og sognepræst Mette 

Maria Kristensen fortæller juleevan-
geliet. 
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Studiedagene er et samarbejde mel-

lem Mårslet, Tranbjerg, Tiset og 
Astrup sogne.  

 

Der indbydes til fire spændende stu-
diedage i de fire sognes respektive 

sognehuse på lørdage mellem 9.30-

12.00. Prisen er 75 kr. for alle fire 
foredrag eller 25 kr. pr. gang.  

 

Der kræves ikke særlige forudsætnin-

ger for at kunne deltage. 

 

Studiedagene 2015 har temaet: 

MAGT og AFMAGT 

 
Programmet er: 

 

17/1 ph.d. Sanne B. Thøisen i Astrup 

Sognegård 
Emne: Magt og afmagt i kristendom-

men. 

 

31/1 Lektor, dr. theol. fra Århus Uni-

versitet Peter Lodberg i Tiset sogne-
hus 

Emne: Tro og magt i Det Hellige 

Land. Om magt og afmagt når  tro 
bliver til politik og politik til religi-

on. 

 
14/2 Sognepræst og tidligere biskop 

over Haderslev stift Niels Henrik 

Arendt i Mårslet Sognehus  

Emne: Magt og afmagt i Islam 

 

14/3 Sognepræst og forfatter Lise 

Trap i Tranbjerg Sognegård. 
Emne: Magt og afmagt i mødet med 

død og sorg. 

 
Folder med mere udførlig omtale af 

foredragenes indhold bliver lagt frem 

i kirkernes våbenhuse, ligesom man 

også på de forskellige hjemmesider 
kan orientere sig om indholdet. 

Studiedage 

Jorn og litografiet 
Det en øjenvidneberetning, der er helt 
tæt på, når fhv. litograf Arne Abra-

hamsen kommer og fortæller om bil-

ledkunstneren Asger Jorn i Hygge-
klubben  

 

torsdag den 8. januar kl. 14.00 

 

Skønt Asger Jorn er mest kendt for 

sine malerier, havde han også en om-

fattende grafisk produktion. Og fra 
1952 kom adskillige af kunstnerens 

litografier til verden på Permild & 

Rosengreens værksted i København, 
hvor Arne Abrahamsen dengang ar-

bejdede som ung litograflærling. 

Når Jorn fra tid til anden, som en 

stormvind, kom ind gennem døren til 
værkstedet og var opfyldt af ideer, 

fungerede den unge lærling som en 

slags ”forlænget arm” for Jorn i pro-
cessen med at prøvetrykke de mange 

grafiske arbejder. 

 
Alt dette – om samarbejdet, oplevel-

serne og naturligvis alle billederne - 

kommer Arne Abrahamsen og fortæl-

ler om til en eftermiddag i selskab 
med ”Jorn og litografiet”. 

 

Alle pensionister og efterlønsmodta-
gere i Mårslet Sogn er meget velkom-

ne i Sognehuset. 

Der serveres kaffe og kage til kr. 40,- 

 
For gangbesværede vil der ved hen-

vendelse til Else Svendsen, på tlf. 

8693 6038, blive sørget for kørsel. 

Mårslet Hyggeklub Minikonfirmand- 

undervisning  

 forår 2015 

  
Minikonfirmandundervisningen bli-

ver ligesom konfirmandundervisnin-
gen påvirket af skolereformen. 

Undervisningen for 3.c og 3.d kom-

mer til at ligge om torsdagen kl. 

14.00-15.30 og kommer til at forlø-
be, som følger: 

  

C-klassen i uge: 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

  

D-klassen i uge: 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

  

Minikonfirmanderne bliver hentet 

ved klassen på de respektive dato-

er og fulgt over til Sognehus eller  

Kirke. 

  

Tilmelding sker på første  

undervisningsdag 

  

Skole – kirkesamarbejde  
Påskespil og nu, som noget helt nyt, 

pinsespil er noget hele klassen kom-

mer til at deltage i. Forberedelse 
samt øvning bliver hermed henlagt 

til skoletiden og ligger derfor uden-

for de ovennævnte tider. 
 

C-klassen opfører påskespil 

D-klassen opfører pinsespil 

  
Vi glæder os meget til at  møde 3.c 

og 3.d i løbet af foråret.  

  
Mette Bugge, Hanne Davidsen  

og Mette Maria Kristensen 

Konfirmand opstart  

januar 2015 
 

7.a og 7.b:  

7. januar kl. 13.50-15.20  

(lige uger) 

 

7.c og 7.d:  

14. januar kl. 13.50-15.20  

(ulige uger) 
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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 

Susanne Lunderskov, tlf. 6086 2617 

 

Der kan være ændringer i forbin-

delse med højtider og ferier. 

 

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, 8629 7155 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.– 8. 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. 2276 1539 

 
 

Børneklubberne 

Mårslet Indre Mission 

Sorggruppe 
 
I Mårslet har vi oprettet en sorg- og 
livsmodsgruppe, der henvender sig 

til sørgende, der mangler nogle at 

dele deres sorg med.  

Mødernes indhold er en åben og ær-
lig samtale, hvor man i al fortrolig-

hed deler sine erfaringer med hinan-

den. Håbet er, at samtalen, hyggen 
og det rummelige samvær kan være 

med til at bane vejen for et nyt livs-

mod.  

 
Har du lyst til at være med, er du 

velkommen til at ringe eller sende 

mail til Susanne Lauritsen,  
tlf. 2532 4657.  

Gruppelederne 

Susanne Lauritsen, Kaj Lolholm 

Adventsfest 
Onsdag den 10. december, er der ad-

ventsfest i Sognehuset. Vi vil synge 

nogle Christmas-carols og diverse 

advents- og julesange. Vi skal høre 
lidt om julens betydning og sidst men 

ikke mindst afholder vi traditionen 

tro vort amerikanske lotteri. Arrange-
mentet er for hele familien og starter 

kl. 19.00.  
 
 

Onsdag den 7. januar, får vi besøg af 

Missionær, Brian Madsen, Vejle. 

Det er det første af 2 møder med te-
maet, ”Lys på Dommeren”. 

 

Kan en kærlig Gud dømme  

mennesker? 
Gud er kærlighed. Det står i Bibelen 

og han elsker hele verden, dermed 
også alle mennesker. Hvorfor i al ver-

den har han så indrettet tilværelsen på 

en måde, så mange mennesker på 
Dommens Dag bliver dømt til forta-

belse?  

Dette spørgsmål dukker op i de fleste, 
som læser i Bibelen.  

Der er mange opfattelser af hvad for-

tabelse er. Vi vil denne aften se nær-

mere på en række tekster i Bibelen og 
prøve at forstå dem. 

 
Brian er uddannet dia-

kon/socialpædagog, 51 

år gammel og gift med 

fru Ellen.  
Brian skriver: Selvom 

jeg de sidste 30 år, har undervist i 

mange bibelske emner, kæmper jeg 
tit med at forstå, hvordan Bibelen 

egentligt skal forstås.               

Jeg elsker at være i dialog med andre 
om de bibelske tekster og sammen 

forsøge at tolke budskabet ind i vores 

tid. 

Mødet foregår i Mårslet Sognehus og 
starter kl. 19.30. 

Redaktør søges 
 
Mårslet Kirke søger snarest en ny 

frivillig redaktør af kirkesiderne i 

Mårslet Bladet.  

 
Det drejer sig om 10 gange årligt, 

hvor modtaget tekst og billeder skal 

indsættes i programmet MS Publi-
sher.  

 

Er du interesseret eller kender du 
nogen, så kontakt René Lunderskov 

på rl@maarslet-kirke.dk 

 

 

Fredagsspisning 
 

Fredagsspisning er for alle, som har 

lyst til nogle timers hyggeligt sam-
vær. 

 

Vi spiser en fælles julefrokost fredag 
den 5. december kl. 18 i Sognehuset, 

hvor hver familie medbringer en ret. 

Derudover er programmet: et par 
sange, legehjørne for de mindste, 

spil for de større børn, snak for de 

voksne.  

Vi slutter med at læse søndagens 
bibeltekst. 

Tilmelding senest den 3. december 

til : rl@maarslet-kirke.dk 

 

Ebbe Nørgård Pedersen og  

René Tindbæk Lunderskov 
Mårslet Menighedsråd 
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SOGNEPRÆST 

Hanne Davidsen 
Obstrupvej 4 

8320 Mårslet 

Tlf. 8629 1234 
hd@maarslet-kirke.dk 

Træffes bedst tirsdag, onsdag 

og torsdag  kl. 12.00 - 13.00  
Mandag er fridag 

 

SOGNEPRÆST 

Mette Maria Kristensen  
Balagervej 13 

8260 Viby J. 

Tlf. 2446 4882 
mmk@maarslet-kirke.dk 

Træffes bedst onsdag, torsdag 

Fredag 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 

 

KIRKETJENER  
Allan Vindfeldt Jensen 

Telefontid kl. 12.00 - 12.30 

Tlf. 8629 8190 
avj@maarslet-kirke.dk 

Mandag er fridag 

KIRKE– OG  

KULTURMEDARBEJDER 
Mette Grøn Bugge  

Tlf. 2216 6792 

mb@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 

 

ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  

Tlf. 8655 6408 

pl@maarslet-kirke.dk 

 
KIRKESANGER 

Lisbeth Frandsen  

Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 

 

GRAVERVIKAR 
Astrid Løkke Jakobsen 

Træffes kl. 12.00 - 12.30  

- ellers på kirkegården. 

Ved Kirken 1 
Tlf. 8629 4841 

graver@maarslet-kirke.dk 

 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 

René Tindbæk Lunderskov 

Præstegårdsvej 84 

Tlf. 2276 1539 
rl@maarslet-kirke.dk 

 

 
 

 

Når disse linjer læses, har vi taget 

afsked med vikarierende sognepræst 
Christina Kousholt. Hermed vil vi 

gerne takke Christina for godt samar-

bejde. Samtidig vil vi byde Hanne 
Davidsen velkommen tilbage fra 1. 

december. Vi er spændte på, hvad 

hun bringer med fra hendes studieor-
lov. Vi er mange, der har haft en op-

levelse med kirketeaterforestillingen 

”Et halvfyldt rum” i november må-

ned, som Hanne også stod bag.  
Nu begynder alle Mårslet Kirkes ad-

ventstraditioner med engletræf, ad-

ventsfest, luciaoptog, musikgudstje-
neste, krybbespil og juleafslutninger 

og advents- og julegudstjenester.  

Der er travlhed for medarbejdere og 

frivillige for at få det hele op at stå, 
og der er fest og glæde når rigtig 

mange mårslettere i alle aldre besø-

ger Kirke og Sognehus i december 
måned. På kirkegården har der også 

været travlhed med at fjerne blade og 

dække med gran. Også her kommer 
folk fra Mårslet og omegn for at ny-

de granpyntningerne og for at mødes 

og mindes i juletiden.  

Måske har I også lagt mærke til, at 
der er sket noget omkring Sognehu-

set. Her er i oktober/november anlagt 

en helt ny og større parkeringsplads, 
for at imødekomme det stigende an-

tal gæster.  

Kirken er åben 
Mårslet Kirke er normalt åben i 
dagtimerne mandag til fredag  

kl. 9.00 - 16.00. 

Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det 

smukke kirkerum. Er der herudover 

behov for at besøge kirken på andre 

tidspunkter, så kontakt : 
 

Sognepræst Hanne Davidsen, 

Præstegården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

——————————————

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. 

—————————————— 

Mårslet Kirkes  

hjemmeside 
Her finder du svar på mange kirke-

ligt relaterede spørgsmål lige fra 
adresser og aktivitets-kalendere, til 

information om, hvordan man gør i 

forbindelse med navneændring.  

http://maarslet-kirke.dk  
 

 

Kontakt Kirken 

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde   

 

Onsdag d. 14. januar kl. 19.00 
i Sognehuset 

 

Menighedsrådets møder er offentlige 

og alle er velkomne til møderne. 

Nyt fra Menighedsrådet 

mailto:mb@maarslet-kirke.dk
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Endelig beslutning om opførelse af Mårslet MultiHal 
 

 

Så er vi ved at være klar med de endelige beslutninger omkring den kommende MultiHal. 

På hovedbestyrelsesmødet i oktober besluttede vi at vi vil sætte projektet formelt i gang og lå-

ne op til kr. 1,5 mio. kr., som over en længere årrække skal afbetales via medlemsbidrag. Med-

lemsbidragene vil derfor stige en smule, når MultiHallen kan tages i brug - forventet i somme-

ren 2016. 

 

Beslutningen skal ifølge vores vedtægter godkendes på en generalforsamling. Derfor indkal-

der vi til en sådan den 15. januar 2015. Se nedenfor. 

 

Inden de formelle beslutninger vil repræsentanter fra MultiHallens styregruppe give en status, 

og det vil blive muligt for TMG’s medlemmer at fremsætte ønsker til MultiHallen. 

 

 

 

Mårslet 2014-11-10 

Hermed indkaldes til  

Ekstraordinær 

Hovedgeneralforsamling i TMG 

 

Torsdag 15. januar 2015 kl. 19:30 i HalHuset 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Status på MultiHal-projektet og ønsker til indhold 

3. Bemyndigelse til optagelse af lån til finansiering af MultiHallen 

4. Bemyndigelse til oprettelse af fonden Mårslet MultiHal 

Eventuelt 

 

 

Vel Mødt 

 

Forretningsudvalget 
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TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

Formand  Kurt Kirkedal Laursen 20 45 29 39 kurt@kirkedal.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter:  

Badminton  Jens Birk 51 30 89 50 formand@tmgbadminton.dk  

Basketball Mette Burgdorf  20 94 69 78  mette@familienburgdorf.dk 

Cykelmotion  Hans-Jørgen Jørgensen 86 29  74 24 1@gyldenkronesvej.dk 

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

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

Gymnastik  Tine Westergaard Clausen 89 38 15 86  tinewestergaard@gmail.com 

Håndbold  Ole Gade 86 29 80 51 formand@tmg-haandbold.dk 

Motion Mette Skov  tmgmotion8320@gmail.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 

TMG - Nyt 

Svedig søndag 

- Kickstart dit nytårsfortsæt  

Kickstart dit nytårsfortsæt og støt 
Multihallen! 

TMG Gymnastik giver dig mulighed 

for at kickstarte dit nytårsfortsæt søn-

dag d. 4. januar 2015 kl. 14-16 i Mår-
slet Hallen. 

Vi garanterer topmotiverede instruk-

tører, masser af cardio, styrke og sved 
på panden. Vi glæder os til at give 

den gas sammen med en hel masse 

glade mårslettere, der vil ud og bevæ-
ge sig en søndag eftermiddag og sam-

tidig støtte Multihallen. 

Tilmelding nødvendig så vi ved, hvor 

mange der kommer. Klik ind på 
www.tmgsport.dk og betal en flad 

50’er, og så er du med. Hele beløbet 

går til Multihallen. 
Vel mødt til en Svedig Søndag. 

 

TMG Gymnastik 

mailto:kurt@kirkedal.dk
mailto:Formand@tmgbadminton.dk
mailto:mette@familienburgdorf.dk
mailto:shoulberg@mail.dk
mailto:soc@sogruppen.dk
mailto:tinewestergaard@gmail.com
mailto:formand@tmg-haandbold.dk
mailto:hans@ishoy.dk
mailto:hb@melindascandinavia.dk
mailto:krusejacobsen@gmail.com
http://www.tmgsport.dk
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TMG Motion har nu fået etableret et 
nyt EDB system til registrering af 

medlemmer og betaling af kontin-

gent, styring af nøglebrikker 

(adgangskontrol), booking af indoor 
cycling samt etablering af hjemme-

side i lighed med de øvrige afdelinger 

under TMG, og den vil løbende blive 
tilpasset og forbedret i den kom-

mende periode. Samtidig vil vi gerne 

takke medlemmerne for den store tål-
modighed, som de har udvist i forbin-

delse med de forandringer, vi har væ-

ret i gang med. 

 
Som tidligere orienteret, vil der være 

mulighed for at tilmelde sig abonne-

ment på 3, 6 elle 12 måneder, ændre 
ens abonnement under vejs kan også 

lade sig gøre, så der er mange mulig-

heder i systemet, dog har vi været 
nødsaget til at indføre en betaling af 

bortkommende nøglebrikker på kr. 

50,- fra 1. januar 2015, i det vi har er-

faret, at der mistes mange af den ene 

eller anden grund. 
Vi vil også bede alle medlemmerne 

om at få sig tilmeldt med betalings-

kort oplysninger, for ellers kan det gi-

ve problemer med lukkede døre, og 
indmeldelser der er udløbet mv. Det 

er heller ikke muligt at betale i ban-

ken ved overførelse via netbank, alle 
betalinger vil foregå ved at oplyse si-

ne betalingskort oplysninger i syste-

met, det gælder også, selvom man ik-
ke står overfor at skulle forny sit 

abonnement lige nu, for der bliver ik-

ke trukket beløb før abonnementet er 

udløbet. 
Vi mangler de sidste detaljer før 

booking af indoor cycling er helt på 

plads, men vi forventer, at det er klar 
til 1. december, og så vil vi fjerne den 

gamle blog, det vil være en stor lettel-

se for alle, når vi er kørende over hele 
linjen. 

 

Der har i den seneste tid været en stor 

aktivitet både i fitness og indoor cy-

cling med mange tilmeldinger og ak-
tiviteter, hvilket har betydet, at der 

har været trukket store veksler på vo-

re instruktører, men de har løst opga-

verne med stor iver og glade medlem-
mer – tak for det. 

 

Som ny bestyrelse for TMG Motion 
har det været et spændende år at kom-

me igennem med mange over-

raskelser og udfordringer, vi syntes, 
det er lykkedes at få motionsafdelin-

gen til at fremstå positivt på mange 

områder, og nu glæder vi os til at 

komme i gang med den nye Multihal, 
og få os indrettet der, men inden da 

skal vi igennem et år med at få TMG 

Motion til at fungere udenfor vort 
normale hus, det skal nemlig fjernes, 

såsnart man påbegynder opførelsen af 

Multihallen, men vi har allerede udset 
os et egnet sted, som kan huse os i pe-

rioden.  

TMG Motion 

Bestyrelsen 

Nyt EDB system 
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Grønne drenge og piger på na-tur 

Til daglig deler De Grønne Pigespej-

dere og KFUM-spejderne –som i øje-

blikket kun er drenge - hus på Ob-

strupvej. Derfor er det nærliggende 
nu og da også at slå pjalterne sammen 

og tage på lejr i hinandens selskab – 

så det gjorde de i starten af november. 
 

”Der er mange fordele ved at tage på 

fælleslejr. For eksempel at man kan 
tage et meget federe sted hen, når 

man er mange.  Det er også en god 

måde for børnene at opleve at være 

sammen med andre spejdere. Især for 
de mindste som endnu ikke har været 

på de store lejre,” fortæller De Grøn-

ne Pigespejderes gruppeleder Sheila 

Truelsen. 
 

Men ikke kun børnene har glæde af at 

tage en større flok af sted. Også for 

lederne er der masser af fordele ved at 
samarbejde med bofællerne fra spej-

derhuset på Obstrupvej.  

 
”Vi voksne lærer en masse af hinan-

den og får ny inspiration, fordi vi by-

der ind med noget forskelligt. Det be-
tyder, der bliver lidt mere afveksling, 

fordi vi hver især har forskellige inte-

resser. Og så er det klart, at det er en 

mere overskuelig lejr, når der er flere 
hoveder at dele både planlægning og 

afvikling ud på. Så skal man ikke bå-

de køre aktiviteter og være i køkke-
net,” griner Sheila. 

 

Mårslet-spejderne havde taget turen 
til Sletten ved Ry, som er et området, 

der byder på mange muligheder for at 

være aktive i naturen. Der er for ek-

sempel faste poster ude i skoven, som 
man finder via kort og kompas – og 

som betyder, at man ikke skal plan-

lægge et løb og lægge poster ud selv. 

En anden særlig mulighed var at køre 
på ’mountainboards’ – en slags skate-

boards med kraftige hjul og 

’græsslæder’ med larvefødder. Og der 

blev også bundet rebstiger, så piger 
og drenge i grønne uniformer kunne 

gå i et med trætoppene. 

 
Den afsluttende festmiddag lørdag af-

ten stod –sådan lidt i god tid - i julens 

tegn. Middagen bestod af flæskesteg, 
rødkål og ris a la mande. Derefter 

dansede alle om pyntede grantræer 

ude i skoven – og endelig var der den 

klassiske pakkeleg. Og også her var 
det en fordel at være blandede piger 

og drenge. 

”En af drengene havde fået et garn-
nøgle og et sæt strikkepinde. Det var 

han ikke så glad for, så han spurgte, 

om jeg ikke ville bytte med den ly-
sende glaskugle, jeg havde fået. Det 

ville jeg gerne, og nu har jeg lært at 

strikke,”  griner Ida. 
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Endnu et par tilskud 
til Giber Å Gruppes nye spejderhus  

De blå spejdere har gennem det sidste 
års tid søgt rigtig mange fonde og 

virksomheder om tilskud til vores nye 

spejderhus. Vi er derfor rigtig glade 

for, at vi har modtaget endnu en ræk-
ke bidrag, nemlig en solfanger fra So-

larmagic, al maling til udvendig træ-

beskyttelse fra Pinotex samt 5.000 kr. 
fra Sydbank fonden. Mange tak for 

støtten. 

På billedet ses Anette Kristensen, fili-
alchef i Sydbank’s Viby afdeling, da 

hun kom til miniernes spejdermøde 
for at overrække sponsoratet fra Syd-

bank  

På billedet ses vores mikroer med 
malling fra Pinotex  

Efterårsferien tilbragt på PLan kursus 
Den første søndag i efterårsferien rej-
ste tre 13 -årige piger fra Mårslet med 

toget til Vildbjerg ved Herning. Her 

skulle de mødes sammen med en 

masse andre jævnaldrende drenge og 
piger, som de ikke kendte på forhånd. 

60 børn fra hele landet. Kirstine, Ka-

mille og Ditte fra Giber Å Gruppe har 
været afsted på kursus før. Dette var 

det tredje kursus i rækken af ung-

domskurser (PLan) hos Det Danske 
Spejderkorps – kurser, der handler 

om samarbejde, ledelse, planlægning 

og evaluering. Kurser, hvor børn le-

der børn. Kurser hvor der etableres 
nye venskaber for livet, uanset hvor 

du kommer fra. 

Ditte fortæller: ”Kurset hed Skråplan, 
det handlede om at være spejder på 

en anden måde – alt blev sat på skrå, 

alt skulle ses fra en ny vinkel. For ek-

sempel sov vi under plastic presen-
ninger, under træplader, i bivuak og i 

hængekøjer. Vi skiftedes til at være 

ledere i vores patrulje – og hele tiden 
lå uddannelsen og træningen som pa-

truljeleder som et bærende element på 

kurset. Det var rigtig sjovt, og jeg 
glæder mig til, at vi skal afsted igen 

næste år”. 

Giber Å Gruppe havde i alt 7 spejdere 

afsted på PLan kurser fordelt på spej-
dercentre rundt om i landet i denne 

efterårsferie. 

På billedet ses flaghejsning – og 
selvfølgelig står flagstangen på skrå. 

Billedet er taget af Jonas Suldrup.  
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Super Brugsen fortsætter juletradition for børn 

For tredje år i træk inviterer Super 

Brugsen byens børn til juletradition. 

Kom ned forbi butikken i løbet af de-

cember og hæng en julesok op sam-
men med dine børn eller børnebørn. 

Sidste år kunne butikkens kunder ny-

de synet af 150 julesokker.  
 

”Det var en stor succes sidste år, og 

det var tydeligt at se, at det gav meget 

glæde for de små kunder i butikken,” 

siger brugsuddeler Troels Laursen. 

 

Hæng selv din julesok op rundt i bu-
tikken eller spørg brugsuddeler Troels 

om hjælp, så vil han med glæde assi-

stere med at få sokken placeret, så ju-
lemanden kan finde den.  

 

Julesokkerne kan hentes igen den 22. 

og 23. december – så har julemanden 
sørget for at fylde dem op, så de arti-

ge julebørn i Mårslet kan få godter 

med hjem til jul. Det eneste du skal 

huske er at skrive navn på julesokken, 
så julemanden ved, hvem han skal gi-

ve julegodterne til. 

 

Vigtig del af juleudsmykningen 

 

Julesok-traditionen giver ikke kun 
børnene en god oplevelse, den er også 

med til at skabe julestemning for alle 

andre af Brugsens kunder hele de-

cember. 
 

”Det er et bærende element i vores 

juleudsmykning, og vi glæder os me-
get til at se alle de fine og meget for-

skellige julesokker blive hængt op 

igen i år. Der er plads til alle, så bare 
kom forbi. Gerne så tidligt som mu-

ligt i december, så vi kan nyde at kig-

ge på dem,” siger Troels Laursen. 

 
Vær med til igen i år at julepynte din 

lokale Super Brugsen op – hæng din 

julesok op fra 1. december og frem. 
 

Julie Homann Carøe 
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Akupunktur i Mårslet 
Der tilbydes efterhånden akupunktur 
mange steder som fx. på hospitaler og 

i lægepraksis etc. Jeg synes, man i 

Mårslet mangler en mulighed for at 

blive behandlet af en akupunktør. Jeg 
tilbyder fra 1/12 2014 akupunktur-

behandlinger, som har dybe rødder i 

kinesisk medicin. I Kin er akupunktu-
ren blevet brugt igennem flere tusin-

de år til behandling af sygdomme som 

fx mange former for smerter, gigtsyg-
domme, hovedpine/migræne, frossen 

skulder, menstruationsproblemer, for 

højt blodtryk, eksem, tennisalbue, im-

munsygdomme, allergier, træthed, 
søvnforstyrrelser etc etc. se iøvrigt 

WHO´s liste på 

who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/

s4926e.pdf. Det er en behandlings-
form, som tager hele spektret af men-

nesket med derfor kan man nogle 

gange blive overrasket over, hvad den 
kan bibringe med. Kig på min hjem-

meside www.maarsletakupunktur.dk 

og se de mange muligheder. 
  

René Steffensen 

Mårsletbladet ønsker vores læsere,  annoncører og mårsletbladets 

venner en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

Vi ses igen d. 1. februar 2015 

http://who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
http://who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf
http://www.maarsletakupunktur.dk
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Bekæmp ensomheden 
Kære førtidspensionister i alderen 30 – 55 år - nu sker det i Mårslet!  Kom og vær med 

tirsdag den 20. januar kl. 14.00 – 16.00 

Nu sker det i dit lokalområde!  

Et uforpligtende træf med henblik på 
at bekæmpe ensomhed i dagtimerne!  

Føles dagtimerne lange, så kom og 

vær med til lidt hyggeligt samvær 

med mennesker i samme situation. 
Fokus vil være på at samle energi og 

få nye input.  

I første omgang vil der være mulig-

hed for at drikke en kop kaffe sam-
men, lytte til rolig musik og spille for-

skellige spil. Der vil derefter lægges 

en aktivitetskalender 4 måneder frem, 
hvor man kan tilmelde sig fra gang til 

gang. Der vil blive aktiviteter i form 

af let bevægelse f.eks. yoga, cirkel-
træning, oplægsholdere med relevante 

emner f.eks. kost og motion, livserfa-

ringer, udflugter, f.eks. ud i det grøn-

ne med en lokal bus, café ture, muse-
umsbesøg o. lign. Der vil også være 

mulighed for at købe en kop kaffe fra 

gang til gang, hvis man ikke lyster 

aktiviteter ud af huset.  
Aktiviteterne vil foregå ca. 1 til 2 

gange månedligt hvor gruppen mødes 

i  

caféen ved Lokalcenter Kildevang, 
Langballevej 3A, Mårslet.  

 
Tilmelding til dette første arrange-

ment til enten forebyggelseskonsulent 

Gitte Sand mellem kl. 8.30-9.00 tlf. 

87 13 43 09 eller frivilligkoordinator 
Pia Koller på tlf. 51 57 60 54 – senest 

den 16. januar. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Tine Bjerre, Pia Koller og Gitte Sand 
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Lokalt iværksætteri 
På Mustrupvej udvikles der prisvindende spil 

På Mustrupvej i Mårslet bor en fami-

lie bestående af Kristine Nielsen, hen-
des mand og lille Sophia, der er det 

nyeste medlem af familien. Og det er 

måske ikke lige til at se det, men inde 

bag murene i det hvide hus bliver der 
opfundet prisvindende spil og digitale 

platforme, der har skabt opmærksom-

hed ude i den store verden. 
 

Den kreative sjæl er Kristine Nielsen, 

der siden 2012 har arbejdet med ud-

vikling af brætspil for børn og voks-
ne. Det er hun faktisk så god til, at 

hendes spil ”Modspil” vandt Bog-

handlernes Pris i 2013 som ”Årets 
spil for voksne”. Succesen gav hende 

mere blod på tanden og i 2014 fulgte 

hun op med et nyt quizspil kaldet 

”Tidsrejsen”. Og endnu engang udlø-
ste det prisen som ”Årets spil for 

voksne”. Men hvad er hun så for en 

hende Kristine Nielsen? Og hvor får 

hun ideerne fra til sine spil? 
 

Legebarn 

”Jeg er et stort legebarn og kommer 
ud af en familie, der alle dage har be-

skæftiget sig med salg af legetøj. Så 

efter en del år som alternativ behand-
ler og ejer af en helsekostbutik kunne 

jeg mærke, at mine rødder trak i mig. 

Og ret hurtigt kom ideen til det første 

spil,” fortæller Kristine Nielsen om 
det noget specielle karriereskifte. 

 

Lokale leverandører 
Al hendes udvikling og arbejde med 

spillene foregår hjemme i stuen på 

Mustrupvej. Hun går meget op i at 
bruge lokale leverandører, og har der-

for også valgt Scandinavian Boardga-

mes i Brabrand som producent og 

sælger af spillene. 
 

Det samme gør sig også gældende for 

den digitale platform, som hun sidelø-
bende har været med til at udvikle. 

Platformen hedder Cliptomize og er 

et online program, hvor brugere fra 

hele verden i dag har lavet tusindvis 
af forskellige scrapbøger, fotobøger, 

kogebøger, skoleopgaver og meget 

mere. Udover Kristine er der to andre 
kvinder fra Aarhus, der har været med 

inde over udviklingen.  

 

”Jeg synes vi har så mange gode, lo-
kale leverandører at jeg indtil videre 

ikke ser nogen grund til at søge folk i 

eksempelvis København eller udlan-

det. Jeg sætter nu også pris på det fy-
siske møde, og der er det altså bare 

lettere at mødes når man bor i nærhe-

den af hinanden. Man kan ligeså godt 
støtte det lokale erhvervsliv,” siger 

Kristine. 

 

Priser i ind- og udland 

Udover de fine priser for hendes bræt-

spil har projektet Cliptomize også hø-

stet en pris. Den har fået den fornem-
me pris ”Best Social Network Site” 

ved en amerikansk prisuddeling, og 

det har fået udlandet til at stille skarpt 
på det lille firma i Mårslet. 

 

”Det er lidt vildt, men også ret fedt, at 
jeg kan sidde bag mit skrivebord her i 

Mårslet, og skabe en forretning, hvis 

produkter vinder priser såvel nationalt 

som internationalt. Jeg gør jo sådan 
set bare det, som jeg brænder mest 

for, uden at tage hensyn til om jeg har 

den rette baggrund til det. Nogle gan-
ge kan det betale sig at kaste sig ud på 

dybt vand,” slutter Kristine Nielsen. 

 

Vi glæder os til at følge udviklingen 
og se, hvad der ellers kommer af ideer 

fra huset på Mustrupvej. 

 
Line Vittrup 
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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 

Nyt ansigt hos Tandlægerne i Mårslet 
Pr. 1/1-2015  vil man hos Tandlæger-
ne i Mårslet møde et nyt ansigt. 

 

Vi glæder os til at hilse Anne Kalms 

velkommen på klinikken, og ser frem 
til et langt samarbejde.  

 

Anne er uddannet fra Århus Tandlæ-
geskole i 2011, og har siden haft job i 

bl.a. Horsens Kommunale tandpleje 

samt private klinikker i Års, Hammel 
og Århus C 

 

Vi må desværre sige farvel til Martin 

Holze, der har været ansat på klinik-
ken gennem de sidste 4 år, idet han 

har valgt at forfølge drømmen om 

egen klinik. Vi ønsker Martin alt mu-
ligt held og lykke fremover. 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Historier fra Mårslet 

Så er den her bogen, der bliver årets 

julegave og bør stå på reolen i hjem-

met hos alle, der interesserer sig for 
lokalhistorien. Mårslet Sogns Lokal-

historiske Forening har genudgivet de 

bedste artikler om Mårslets historie. 
Forfatteren bag de lokalhistoriske for-

tællinger er Hans Møller, der gennem 

artikler, foredrag og byvandringer har 

fortalt om egnens bevaringsværdige 
forhistorie, der også rækker ind i nuti-

dens Mårslet. 

 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-

ening har gennem de sidste 25 år ud-

givet over 30 lokalhistoriske hæfter i 

serien Mårslet…her hvor vi bor. I an-
ledning af foreningens 30-års jubilæ-

um i år er artiklerne nu samlet i bog-

form. Det er ikke Mårslets fuldkomne 
historie, der nu er udgivet. Det er der-

imod 300 sider, der fortæller om byen 

og sognet Mårslet fra at være et bon-
desamfund til at blive et bysamfund. 

Vi hører om, hvordan kirken og her-

regårdene var vigtige omdrejnings-

punkter for det liv, der levedes i sog-

net, men vi hører også ned i detaljen 

om, hvor betydningsfulde bl.a. brug-

sen, smedjen, telefoncentralen og af-
holdshotellet var for dagliglivet og 

udviklingen, da Mårslet var en selv-

stændig sognekommune. 

Lokalhistoriker Hans Møller tager os 

med rundt i byen og dens omegn, 
hvor han levende fortæller om huse, 

gårde og godser samt personer og fa-

milier, der har levet i byen. Det er ik-

ke mindst disse unikke menneske-

fortællinger, der gør historien og vor 
egn levende. 

 
Artiklerne er alle blevet illustreret 

med relevant billedmateriale fra Mår-

slet Egnsarkivs store samling af ældre 
og nyere billeder fra Mårslet Sogn. 

Arbejdet med at få denne bog til at 

blive til virkelighed er udført af besty-
relsen i Mårslet Sogns Lokalhistori-

ske Forening og frivillige medarbej-

dere i Mårslet Egnsarkiv. Redaktører-

ne håber, at udgivelsen af denne bog 
vil give såvel den oprindelige befolk-

ning som de mange tilflyttere en ene-

stående chance for at lære områdets 
historie at kende og dermed en mulig-

hed for at kunne værdsætte og glæde 

sig over det lokalsamfund, som vi alle 

er en del af. Det er Mårslet… her 
hvor vi bor! 

I skrivende stund er det planen at bo-

gen bliver præsenteret i Super Brug-
sen fredag den 28.11. kl. 15-17, hvor 

den herefter er til salg og ligeledes 

kan købes ved Julemarked i Borger-
huset og på Kildevang samt ved hen-

vendelse til Mårslet Egnsarkiv. 

Hans Møller Fortæller til en byvan-

dring i Mårslet. 

(Foto Jørgen Lauritzen) 

Mårslets gamle bydel ca. 1950 
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Jul i Stemningsløse 
- Kom i ægte julestemning med denne 
nyskrevne, musikalske juleforestil-

ling! 

Julen er hjerternes tid, børnenes fest, 

tid til hygge med familie og venner, 
tid til kærlighed og ikke mindst tid til 

hinanden. Men julen er også stress og 

jag, brudte forventninger, ensomhed, 
og manglende overskud.  

 

På den gamle smukke scene i Helsin-
gør Teatret ved Den Gamle By, Aar-

hus, møder publikum 9-årige Selma, 

som bor alene med sin far. Han er 

træt af julen og sit arbejde som jule-
mand i et stormagasin. Han forkæler 

Selma med dyre kalendergaver, men 

Selma vil meget hellere være sammen 
med sin far end gaverne. En aften ta-

ger hun mormors gamle dukketeater 

frem, og ud af Selmas fantasi vokser 
byen Stemningsløse frem. Nisserne 

Rumle og Trille skal sammen med 

Selma genskabe glæden ved julen ved 

at finde ind til den rigtige julestem-
ning for byens borgere. 

 

Massér lattermusklerne, spids ørene 
og omfavn julestemningen! Jul i 

Stemningsløse er et nyskrevet jule-
eventyr af Jeppe Munksgaard med 

humor og alvor for hele familien med 

masser af sang og musik, komponeret 

af Bodil Rønnow. Den er instrueret af 
skuespiller/instruktør Anders Bagge-

sen, og på scenen er 4 børn og 8 voks-

ne, samt 4 professionelle musikere.  
 

Spilledage: 
29.nov.-21.dec. - lørdag og søndag kl. 
13.00 og kl. 15.00. 

Sted: 

Helsingør Teatret, ved Den Gamle 

By, Aarhus 
Varighed: Ca. 60 minutter uden pau-

se 

 

Billetter købes på www.billetten.dk  
Voksen kr. 120,- inkl. gebyr, 

Barn 0-18 år kr. 90,- inkl. gebyr 
Hvis du allerede har entrebillet til 

Den Gamle by får du billetten til kr. 

90,- 

Bemærk! Denne billet giver IKKE 
adgang til Den Gamle By.  

 

Teater Skæg er  et forholdsvis nyt 
teaterkompagni i Aarhus, som pri-

mært laver forestillinger for og med 

børn. I sommeren 2014 opsatte de 
børneforestillingen ”Hvad Fatter 

Gør!” i den gamle købmandsgård in-

de i Den Gamle By, og året før opsat-

te de ”Tommelise” samme sted. Dette 
er 2. gang Teater Skæg iscenesætter 

en nyskrevet juleforestilling for hele 

familien. Se mere på 
www.teaterskaeg.dk  

http://www.billetten.dk/
http://www.teaterskaeg.dk
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Husk ! 

Deadline 

 

den 10. 

Hver 

måned 
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