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Formand: John Engelbrechtsen   Ovesdal 30 8320 Mårslet Tlf. 20 21 94 99  john.engelbrechtsen@8320.dk  

Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej 20 8320 Mårslet Tlf. 20 43 77 12 tranbjerggaard@hotmail.com 

Kasserer: Lars P. Nielsen  Nymarks Alle 109  8320 Mårslet Tlf. 75 56 83 18 lpn@privat.dk 

Sekretær: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48  8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@kpf.dk  

FU-medlem: Margrethe Bogner  Hørret Byvej 13 8320 Mårslet Tlf. 86 29 20 70 margrethe@bogner.dk 

FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej 10 8320 Mårslet Tlf. 86 29 58 88 lars.munk@live.dk 

1. suppleant : Sven Voxtorp Engleddet 1 8320 Mårslet Tlf. 26 29 47 59 svenvoxtorp@hotmail.com 

2. suppleant : Troels Laursen Hørretvej 12 8320 Mårslet Tlf. 86 29 05 00 troels.laursen@superbrugsen.dk 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Lykken er et velfungerende lokalområde 
 
Alternativet til et sådant lokalområde i Aarhus kommune er at blive opslugt i 

storbyen, som er i kraftig vækst her også. Vækst er godt, bare man tænker sig 

godt om, når rammerne udformes. De kommende generationer skal leve med det, 
vi beslutter nu. 

Teoretisk kan vi hver dag vælge, hvor vi vil bo, hvad vi vil arbejde med osv. De 

fleste børnefamilier ville vælge Mårslet, som et godt bud på det ideelle sted. Vi 
har det meste af det, man kan ønske sig – lige bortset fra lokale arbejdspladser og 

moderne trafikinfrastruktur. 

”Et velfungerende lokalområde” kendetegnes af en høj grad af tryghed, som er en 

fornemmelse, vi har inde i hovedet – vi er sikre, fordi vi kender hinanden inden 
for vore egne rammer. Sker der noget uheldigt med vores børn, er der nogen, der 

tager sig af det, og vi bliver inddraget på den gode måde. 

For de voksnes vedkommende er der masser af tryghed – alle de mange forenin-
ger, råd og bestyrelser – og Borgerhuset - giver rig lejlighed til samkvem med li-

gesindede. Informationen mellem borgere, kommune og politikere kører i fælles-

råds regi og i de gratis medier. Vores område får den fornødne opmærksomhed 
og demokratiet har frie tøjler.  

Alle har ret til at have en mening om alt, hvad der kan true den trygge sædvane – 

og ditto udvikling. 

På de fleste områder er der eksponentiel vækst i særklasse. Det udmønter sig i et 
storslået initiativ til oprettelse af et trygt supercenter for idræt og kultur udfoldel-

se i forbindelse med den hal, som kommunen byggede til os sidst i 70-erne, og 

forhåbentligt skolen, der nu nok er kommunens største folkeskole. Multihal-
projektet og dets efterhånden ganske succesfulde indsamlingsinitiativer viser klart 

og tydeligt, at der er en vilje til fælles vækst på det område, der mest karakteriser 

et sundt liv med udfordringer til både sjæl og legeme. Det giver tryghed mere end 

noget andet. 
Nu mangler vi bare, at kommunen vågner op og støtter de prisværdige initiativer 

på en måde, så de forskellige magistratsafdelinger viser velviljen koordineret og-

så i tidsmæssig forstand. - Så er vi helt trygge ved udviklingen. 
Det andet vigtige ved lokalområdet udover skole, kirke og sports- og kulturcenter 

er indkøbsmuligheder og et passende udvalg af liberale erhverv. Da Mårslet i 

1970 kom ud af den sognebaserede dvaletilstand, fik vi de første lokalplaner – 
vigtigst lokalplan for butikscenteret og dermed et layout for byens kommende in-

frastruktur. Det har fungeret godt i mange år, men nu halter det med udvalget. 

Banken, bageren og FAKTA er lukket.  

Butikscenteret består nu kun af Super-Brugsen, som ved bydelingen pga. spilde-
vandsomlægningen, oplevede en nedgang i omsætningen på ca. 20 %. Byopdelin-

gen gentages i år. Centerforeningen har nok en plan i støbeskeen, som skal bringe 

butikscentret på fode igen. 
Ordentlige indkøbsmuligheder gavner både trygheden, mulighederne for at møde 

sine bysbørn jævnligt og det reducerer kravet om at ødsle CO2 på atmosfæren 

ved bilkørsel, idet mange kan klare indkøbene på cykel. 

Sven Voxtorp 

MÅRSLET-Bladet 

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Husk Deadline  

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Sikring af stikrydsning 
Det var med stor skuffelse, at vi fik 

meddelelse fra Aarhus kommune om, 

at løsningen med etablering af 

'Intelligent lys' ved stikrydsningen af 
Hørretvej ved banen, er lagt i mølpo-

sen. Begrundelsen er, at tekniske for-

hold på stedet gør, at løsningen ikke 
kan fungere. Forretningsudvalget 

(FU) har derfor forespurgt kommunen 

om, hvad der kan gøres for at sikre 
overgangen. FU har endnu ikke fået 

svar fra kommunen på dette spørgs-

mål.  

 
Det er naturligvis skolebørnenes sik-

kerhed, som er førsteprioritet her. 

Trafikvagterne på stedet gør en stor 
indsats for deres sikkerhed. Det er jo 

ikke for at genere bilister at de tilbrin-

ger tid her hver morgen, det er faktisk 

for at sikre skolebørnene. Hvorvidt 
FU’s bestræbelser på at få udvidet 40 

km zonen til et sted nord for banen 

bærer frugt, er for tidligt at sige noget 

om på nuværende tidspunkt.  
 

Nye træer langs Langballevej 

Træer langs Langballevej på stræk-
ningen Langballevænget - Hovstien er 

på vej gennem kommunes embeds-

mænd. Nogle brugere af stien langs 
vejen har muligvis bemærket, at der 

er sat små mærkater på nogle af træ-

erne. FU har fået oplyst, at flere af de 

gamle træer skal fældes inden længe. 
De seneste år er der træer som er væl-

tet under storme. Det har været tyde-

ligt at se svækkelse i stammerne på 
grund af råd i disse træer.  

 

 

Beder Bering vejen 
I en udtalelse til pressen i februar må-

ned, siger formanden for Teknisk Ud-

valg, Camilla Fabricius, at hun regner 
med at Byrådet beslutter sig for valg 

af linjeføring inden sommerferien. 

Det er jo kun glædeligt, hvis denne 

forudsigelse går i opfyldelse. Afkla-
ring af linjeføring er der et stort be-

hov for, således at alle, som på den 

ene eller anden måde berøres af poli-
tikernes valg, kan komme videre med 

deres planer. 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

Har du besøgt Hørret Enge? 

Kommer du fra Mårslet og kører ad 
Langballevej mod Langballe , skal du 

til venstre ad Hovstien. I bunden af da-

len er der parkeringsmulighed, hvis du 
ikke har valgt at gå. Hørret Enge 

strækker sig langs sydsiden af Hørret 

skov. 
Du kan følge engene ad en sti, den 

gamle trampesti, til Hørret skov. Gå til 

højre lidt inde i skoven og nyd udsig-
ten over engene. Lige nu (februar) er 

der ret mudret, så tag støvler på. 

Hvor stien starter, står en oplysnings-
tavle, hvor man bl.a. kan læse, at både 

eng og vandløb er beskyttet under na-

turbeskyttelseslovens § 3. Et område, 

der skal bevares. 
 

Bedst vil det være, hvis engene afgræs-

ses. Kronhjorterudelen fra Hørret skov 
kan nok ikke selv klare dette, så nogle 

tamme planteædere i området vil være 

med til at holde vegetationen under 
kontrol og bevare artsrigdommen. Jeg 

ved ikke, om der er planer for det. 

 

Netop nu ligger området, nyrenoveret 
som det er, ret nøgent hen; men det bli-

ver spændende at følge de næste måne-

der, når de enkelte arter både planter 
og dyr dukker op. 

Ole Iversen 
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Hvis du vil vide mere om den fortid, 
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 husstandsmedlem-

skab 80 kr.  
Ring til  Ingerlise Wendland, på tlf. 

8629 2680 eller e-mail:  

wendland@mail.dk 

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 11. marts og onsdag d. 25. marts, begge dage  fra kl. 16.00 til 17.30  

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 

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 parkeringsplads på 

Obstrupvej. Her vil medlemmer af 
Lokalhistorisk Forening være til stede 

for en snak, tegning af medlemskab, 

og evt. modtagelse af arkiv-materiale. 
Mail:  

maarsletegnsarkiv@gmail.com 

Hjemmeside:  

http://maarsletegnsarkiv.dk 

Generalforsamling 

Tirsdag den 17.marts kl.19,30 

i sognehuset Obstrupvej 4 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens aktiviteter 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 

5. Valg 

 1. Valg af bestyrelse jf. paragraf 4 

  På valg er: 
  Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 

                     Kirsten Cramer 

                     Anders Errboe 
                     Carl Gerhard de Lichtenberg Crone 

 2.  Valg af  to bestyrelsessuppleantet 

 På valg er Inga Jelling og Mogens Jakobsen (ønsker ikke genvalg) 
 3. Valg af to revisorer 

  På valg er Hugo Kristensen og Tage Andersen 

 4. Valg af en revisorsuppleant 

  På valg er Hans Vedholm 
6. Fastsættelse af kontingent 

7. Eventuelt 

 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. marts kl. 18, 

  

Efter generalforsamlingen vil 

Niels-Jørn Hjermind 

fortælle om Mårslet Brændevinslaug 

 

I pausen serveres kaffe/the med hjemmebag 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES 

LANDSINDSAMLING 
 

finder i år sted 

SØNDAG den 12. april 

 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som 

sidste år kr. 45.279,50  eller  om muligt overgå dette beløb.   

 
Vort  mødested bliver som sidste år  cafeen på lokalcentret Kildevang. 

 

Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplys-

ning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 12. april 
 

Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: ane-

mie@profibermail.dk.   
Jeg bor Agervej 7. 

                                                                                                                        Ane-Mie Nielsen 

Kom til foredrag med Lola Jensen 
og støt MultiHallen 

Den 10. september 2015 kommer 

Lola Jensen, familievejleder i 30 år 

og kendt fra blandt andet TV2 Go’ 

Morgen Danmark til Mårslet for at 

holde foredrag. Overskuddet går til 

MultiHallen. 

 

Styregruppen bag MultiHallen har in-
viteret Lola Jensen til at sætte Familien 

Danmarks hverdag på en humoristisk 

spids. Foredraget vil blandt andet 
handle om hvem, der bestemmer hjem-

me i børnefamilierne, og om hvordan 

man får regnestykket omkring job, fa-

milie og børn til at gå op i en højere 
enhed.  

 

Alle deltagere – uanset om det er mød-

re, fædre eller bedsteforældre – er ga-
ranteret en sjov, inspirerende og lære-

rig aften, så sæt kryds i kalenderen nu. 

Billetsalg starter ca. 1. juni i Super-
Brugsen. Foredraget kommer til at fo-

regå enten i hallen eller i skolens kanti-

ne, og det starter kl. 19.00. 
 

Vi ses! 

Førtidspensionister i alderen 30 til 55 

Vi ved  I er derude! 

 

Nu har vi haft vores første møde i 

”café solstrejf” på lokalcenter Kilde-

vang. Men vi vil rigtig gerne være 
nogle flere! 

Derfor håber vi meget at se dig til vo-

res næste komsammen den 10. februar 
kl. 10 til ca. 12, til en uformel kop kaf-

fe. Så hvis dagtimerne føles lange, el-

ler hvis du føler dig ensom, så kom og 
vær med! -  kom som du er!  

Fokus vil være på at samle ny energi 

og få nye input med andre i samme si-

tuation. 
 

Sted: Lokalcenter Kildevang, Mødelo-

kalet 1. sal! Langballevej 3A, Mårslet.  
Lad dig ikke afskrække af, at vi holder 

til på et lokalcenter -  Det er for alle 

ikke kun folkepensionister! 
 

Tilmelding til Frivilligkordinator: 

Pia Koller mellem 8.30 - 9.00 

på telefon 51 57 60 54. 
 

Med venlig hilsen 

os i ”café Solstrejf”! 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Tæm ilden med De grønne pigespejdere 

Der er garanti for sjov, når De 

grønne pigespejdere inviterer alle 

piger fra 0.-3. klasse på besøg lør-

dag den 7. marts kl. 13-16. 

 

”Vi skal lege med ild og lære at tæm-

me den. Vi skal blandt andet tænde 
bål på gammeldags manér, lave røg-

signaler som indianerne, kaste med 
ildkugler og stege spejlæg over bål 

uden en stegepande,” afslører Pia 

Bjerre, spejderleder hos De grønne 

pigespejdere, som glæder sig til at se 
en masse modige og eventyrlystne pi-

ger i spejderhuset på Obstrupvej nr. 6 

d. 7. marts.  
 

Hun lover samtidig, at sikkerheden er 

i top! 
”Temaet for dagen er ild, og børnene 

kommer til at beskæftige sig med il-

dens egenskaber. Vi skal både lege og 

udfordres, og samtidig også lære, 
hvordan vi tæmmer og beskytter os 

mod det farlige element. Hos De 

grønne pigespejdere lægger vi vægt 
på, at pigerne udfordres, udvikles og 

lærer noget i et trygt og sjovt fælles-

skab med andre piger,” fortæller Pia 
Bjerre. 

I spejderhuset på Obstruvej er de yng-
ste spejdere allerede i fuld gang med 

at forberede sig til at tage imod nys-

gerrige jævnaldrende: 

”De glæder sig rigtig meget til at få 
besøg. Det bliver brandgodt,” siger 

Pia. 

 
Arrangementet begynder kl. 13 og 

slutter cirka kl. 16. Alle piger fra 0.-3. 

klasse er velkomne. Tilmelding er ik-
ke nødvendig. Mød blot op på Ob-

strupvej nr. 6. 

For yderligere oplysninger kan inte-

resserede børn og forældre kontakte 
Pia på tlf. nr. 40188793/ 

pia_risor@hotmail.com eller læse 

mere om De grønne pigespejdere på 
www.pigespejder.dk. 
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Som alle sikkert har erfaret, er contai-
nere blevet flyttet fra deres oprindeli-

ge placering ved Fakta tæt på banen, 

til OK tanken tæt på Hørretvej. 

 

Årsagen er den, at parkeringsarealet  i 

Fakta området kun er udlagt med 

slagger underlag, og bliver derfor me-
get belastet af den tunge trafik, hvil-

ket ses på arealet.  

Det er rasende dyrt at vedligeholde. 

 

Om det kun er en midlertidig flytning 

vides på nuværende tidspunkt ikke. 

Men vi har dialog med kommunen 

om forbedring af dette område. 

 

En positiv ting ved flytningen er, at 

der bliver ca. 15 P pladser ekstra tæt 
på banen til gavn for pendlere, der så 

kan parkere tæt på banen og benytte 

stien til denne. 

 

Vi henstiller til brugerne, at komme 

GLAS, PAPIR og TØJ i containerne 
og IKKE henstille noget ved siden af 

disse.  Husk at komme tomme poser i 

skraldespanden, som står lige ved si-

den af. 

 

Støvsugere, maleraffald, kasserede 

krukker, affald fra jeres havefester, 

haveaffald etc.  

Skal i selv bortskaffe. Genbrugsstati-

onen i Malling er en mulighed. 

Vi håber på forståelse for ændringen. 

 

Med Venlig Hilsen  

Centerforeningen 

 

Kontainerflytning 

Ny Whist Klub 
Vil du være med? 

Fra september 2015. 

Lokaler på Kildevang tirsdag 13 – 16. 

Kontakt Margit Jakobsen 22732162 

 

Margit.n.jakobsen@gmail.com 
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UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

Rollespil på Midgaard  
Vi er igen startet op med rollespil i på 
klub/legeplads Midgaard. Vi mødes 

hver tirsdag fra 15-17 og laver strate-

gier, fremstiller diverse og lægger 

planer.  
 

De næste mange tirsdage fremstilles 

der våben og kostumer.   
Til de utålmodige vil der selvfølgelig 

også være plads til at prøve kampev-

nerne af, inden det ”store slag” i for-
året. 

Rollespil handler om at opbygge en 

rolle, en karakter i en anden tid, et an-

det univers, i et andet miljø og vokse 
og udvikle sig sammen med sin ka-

rakter. Fra det øjeblik kostumet er på, 

våbnet er i hånden er du din karakter 
og så er det ellers ud i naturen og le-

ge. Du får en mulighed for at lægge 

dit normale liv på hylden, og det kan 

være dejligt at få et afbræk fra alle de 
elektroniske vidundere der styrer vo-

res dagligdag og istedet prøve at leve 

som de gjorde for 500 år siden. 
Alle kan være med til rollespil og 

mange kan have glæde af det, efter-

som det skaber et fantastisk sammen-
hold, masser af udeliv, sjov motion 

og giver en naturlig træthed. Så grib 

sværdet, kom ud i naturen og få en 

alternativ oplevelse der kan mærkes. 
 

Josefine Holmsteen 

Aktiviteter Klub/legeplads Midgaard 

Vårsalon15 

 

Den sidste søndag i januar dannede 

Midgaard rammen for brunch i anled-

ning af Vårsalon 2015. Her spiste 
medlemmerne en lækker brunch, ar-

bejdede i små grupper, legede og an-

dre kreative øvelser - alt i alt for at 
kunne blive inspireret til at lave kom-

mende kunstværker til udstillingen. 

Kort fortalt er Vårsalon en censureret 
udstilling med værker skabt af børn 

og unge i aldrene 10-18 år. Her er der 

mulighed for at udstille på Aarhus 

Rådhus, og senere kan de kunstvær-

ker, der er vurderet egnet, udstille i 
den nordiske udstilling på København 

Rådhus.  

 

Det er tredje år vi deltager. Temaet er 
”det bevæger sig” så ”det kreative 

værksted” emmer af både skøre, skæ-

ve, kreative og finurlige store og små 
kunstværker.  

 

Udstillingen på Århus Rådhus er i 
Trafikhallen, og løber fra tirsdag d. 

10/3-16/3. Kig forbi det er gratis og 

sjovt for øjet. 

 

Diskotek i Malling 

 

Uhuuuu 6. Klasses medlemmer. 

 

Fredag den 13 Marts er I  inviteret til 
diskotek i Malling Fritidsklub. Vi 

voksne deltager også. 

 
Overnatning kun for piger. 

 

Klub/legeplads holder 
”pigeovernatning for 5 og 6 klasses 

piger fradag den 10/11 April.  
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Husk sidste frist for indlevering af stof, annoncer 

og rettelse af annoncer er d. 10. i måneden 

UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

Ungdomsfest i Mårslet  
KLUBM inviterer til ungdomsfest for 
8 kl. -  op til 18 år. Fredag den 20. 

Marts. 

DJ spiller op til dans, og du har mu-
lighed for at købe diverse i vores bar. 

Dørene åbnes kl.20.00 og lukkes 

kl.22.00 Festen slutter kl.00.30.  
Der betales for entre’. 

Festen er uden alkohol  

Dyrehold på Midgaard  

På Klub/legeplads Midgaard har vi 5 
geder + en buk til låns, 4 marsvin og 

en kat.  

 
Arbejdet med dyr lærer børn at drage 

omsorg og tage ansvar for et andet 
væsen og at samarbejde med kamme-

raterne om for eksempel fodring og 

udmugning. Børnene er en del af et 

positivt fællesskab, når de sammen 
med vennerne skal passe og pleje dy-

rene.  

 
Dyr er en meget livsnær og konkret 

måde at forstå verden på og det 

vigtigste dyrene kan give os, er en 
sanselig og praktisk oplevelse og 

læring, som er svær at skabe med 

bøger, papir og digitale medier. 

 
 

Vi afholder en gang imellem staldmø-

der, hvor børnene kan deltage. På 
staldmøderne vil der være informatio-

ner om, hvad der skal ske i stalden, 

om der er kommet nye dyr samt for-
slag og idéer fra børn og voksne. 

Marsvinene kan kun besøges i vores 
åbningstid. 

Josefine Holmsteen 
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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 

Sundhedsenheden  - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 43 00. 

AKTIVITETER I 

MARTS 2015 

Onsdag d. 4. marts kl. 14.00: 

Syng med Uffe Torp 

 

Fredag d. 6. marts kl. 13.45: Guds-

tjeneste  

 

Søndag d. 8. marts kl. 14.00: 

Banko 

 

Mandag d. 9. marts kl. 14.00: 

Modeopvisning og tøjsalg ved 

Smartex mode 

Onsdag d. 18. marts kl. 17.30: 

Mormor Mad – fællesspisning for 

alle! Pris: 50 kr. voksne, 20 kr.  

børn 3-12 år. 

 

Genbrugsen er åben torsdage i lige 

uger mellem kl. 15.00 -17.00 Hen-

vendelse om Genbrugsen til: 

Karen Kristensen 86 29 04 47 

Villy Pedersen 40 31 24 45 

Henry Lander 86 29 14 82 

 

Sundhedsklinikkens åbningstid: 

 Torsdag kl. 9.00-13.00.  

 Tidsbestilling og afbud via 

 Televagten på tlf. 87 13 43 00 på 

 hverdage mellem kl. 8.00 -15.00 

  

Caféens åbningstid:  

Man - fredage: kl. 9.30-13.00  

Lør/søndage: kl. 12.00-13.00 

Tlf.: 41 85 52 25 

Husk Deadline  

Den 10 hver måned 
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kirkesiderne  

En præst fra København udbasunere-
de ved juletid sin tvivl på opstandel-

sen, og det satte mange sind i bevæ-

gelse, og store dele af pressen gik i 

selvsving. Nu er det altså helt i orden 
efter min mening, at en præst også 

bliver anfægtet, men man behøver jo 

ikke at meddele hele verden, at man 
er i vildrede. Det havde været bedre, 

om han havde søgt til sin provst eller 

biskop med det samme for at få vej-
ledning og trøst. Han kunne også af 

egen fri vilje have påbegyndt en dybe-

re teologisk granskning. Historien 

endte med, at han fik en klog og vis 
mentor og måtte begynde at studere. 

Det var en god løsning, synes jeg. 

 

Opstandelsestro 

Kristus’ opstandelse er helt afgørende 

og grundlæggende for den kristne tro. 
Men hvad skete der egentlig helt kon-

kret? Det er der ingen, der ved. Der er 

ingen beretninger om selve opstandel-

sen. Ingen har set Jesus gå ud af gra-
ven. Men uomtvisteligt er det, at kvin-

derne fandt graven tom påskemorgen. 

Og hvad skulle det så betyde? Nogle 
mente allerede dengang, at det nok 

var disciplene, der havde fjernet liget, 

så det skulle se ud som om, han var 

opstået. Kvinderne, der fandt graven 
tom, forkyndte senere for disciplene, 

at de havde set Jesus, at han var ble-

vet levende. Men hvad skulle de mene 
om et sådant udsagn. Løj de, eller var 

det deres fantasi, der drev gæk med 

dem, eller var de blevet vanvittige? 
Det var der flere, der mente – også 

blandt Jesus’ egne disciple. Men ef-

terhånden voksede en tro frem, påske-

troen, troen på at kvinderne havde talt 
sandt: KRISTUS VAR VIRKELIG 

OPSTANDEN, SOM HAN SELV 

HAVDE FORUDSAGT. Det er den 
tro, vores kirke hviler på – og den tro 

deler jeg! 

Men hvordan opstanden? 

Det er så det næste spørgsmål. Og på 

det spørgsmål er der ikke entydige 

svar i Det Nye Testamente. Men uom-
tvisteligt er det, at der var kvinder og 

mange disciple, der så Jesus som op-

standen. I nogle af fortællingerne er 
han helt fysisk opstanden, så disciple-

ne kan mærke hans krop, og han kan 

spise sammen med dem. Andre gange 
fortælles der om den opstandne som 

en synlig person, der går gennem dø-

re, pludselig er han der og så er han 

væk igen. Paulus taler om et åndeligt 
legeme. For mig er det afgørende 

budskab i fortællingen om Kristus’ 

opstandelse, at dødens magt er over-
vundet, at livets Gud i Kristus har 

sejret over døden.  

 

Opstandelsens betydning 

Opstandelse betyder for det første, at 

håbet er født. Håbet om nye begyn-

delser også på den anden side af dø-
dens grænse. Med fortællingen om 

opstandelsen åbnes en sprække, så det 

guddommelige lys kan nå os og i os 
skabe tilliden til, at vi også i døden er 

i Guds hånd, den Gud, der kan skabe 

ud af intet. For det andet betyder bud-

skabet om opstandelsen – og det for-
udsætter, at den ikke kun er fysisk - at 

Gud i Kristus kan komme os nær her 

og nu og altid. Han er ikke bundet af 
tid og rum, ikke bundet af almindelig 

historiske, kropslige gestaltninger, 

men kommer frit til os i Ånd hvor 
som helst og hvornår som helst. Vi 

aner det nogle gange, når vi beder. 

Måske ikke altid, for han kan også 

føles meget fraværende af og til.  
 

Opstandelsens betydning i  

ritualerne 
Når han føles fraværende er ritualerne 

en stor hjælp, for her sker der noget 
helt konkret, f.eks. i nadveren. Det er 

vort håb, at Kristus her er til stede i 

ånd og kærlighed. Brødet og vinen er 

symboler på hans tilstedeværelse, og 
ordene, der tilsiger os syndernes forla-

delse, virker, trøster og giver mod. 

Var Kristus ikke opstået, kunne vi 
ikke møde ham i nadveren på denne 

måde. 

Som nogle måske har bemærket, har 
jeg i de senere år tilføjet et lille afgø-

rende ord i dåbsritualet. Jeg er ellers 

meget tro mod de autoriserede ritual-

tekster og laver sjældent egenrådigt 
noget om. Dog har jeg tilføjet et lille 

ord – og jeg har fået både biskoppens 

og domprovstens velsignelse. Ordet er 
’opstandne’. Når jeg slår korsets tegn 

over barnets ansigt og bryst lyder or-

dene således: ”Modtag det hellige 
korses tegn både for dit ansigt og for 

dit bryst til et vidnesbyrd om, at du 

skal tilhøre den korsfæstede og op-

standne Herre Jesus Kristus.” Jeg 
tænkte: Hvorfor dog ikke tage hele 

historien fra død til opstandelse med 

også i dåbsritualet? I nadverritualet 
hedder det efter uddelingen: ”Den 

korsfæstede og opstandne frelser,  vor 

Herre Jesus Kristus, som nu har givet 

jer sit hellige legeme og blod, hvor-
ved han….” Det er den opstandne 

Kristus, dødens overmand, dåbsbarnet 

kommer til at tilhøre, og det er også 
ham, der møder os i nadverens livgi-

vende og håbefulde ord. 

 
Så uden den opstandne Kristus ville 

kirken dø; men med Ham lever, dør 

og genopstår den hele tiden. 

 
Glædelig Påske! 

 

Hanne Davidsen 

Opstandelsen 
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Kirketiderne 
 

MARTS 

 

Søndag den 1. marts kl. 16.00 
Ungdomsgudstjeneste 

Hanne Davidsen 

 

Søndag den 8. marts kl. 9.00 

3. søndag i fasten 

Jette Rosenberg Christiansen 
 

Onsdag den 11. marts kl. 17.00 

BørneBamsegudstjeneste 

Mette Maria Kristensen 
 

Søndag den 15. marts kl. 10.00 

Midfastesøndag 
Mette Maria Kristensen 

 

Søndag den 22. marts kl. 10.00 
Mariæ bebudelsesdag 

Hanne Davidsen 

 

Søndag den 29. marts kl. 10.00 
Palmesøndag 

Mette Maria Kristensen 

 

APRIL 

 

Torsdag den 2. april kl. 19.30 

Skærtorsdag 
Mette Maria Kristensen 

 

Fredag den 3. april kl. 10.00 
Langfredag 

Hanne Davidsen 

 

Søndag den 5. april kl. 10.00 

Påskedag 

Hanne Davidsen 

 

Mandag den 6. april kl. 10.00 

2. påskedag 

Hanne Davidsen 
 

Søndag den 12. april kl. 9.00 

Anne Vejbæk 
 

Søndag den 19. april kl. 10.00 

Familiegudstjeneste 

Mette Maria Kristensen 
 

Søndag den 26. april kl. 10.00 

Konfirmation 
Hanne Davidsen 

Aktivitetskalender  

MARTS 
 

Onsdag den 4. marts kl. 19.30 

Indre Mission 

 

Søndag den 8. marts kl. 10.00 
Folkekirkens Nødhjælp  

Landsindsamling 

 

Mandag den 9. marts kl. 9.30 

Mandagscafé 

 

Onsdag den 11. marts kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste med efter-

følgende spisning i Sognehuset 

 

Onsdag den 11. marts kl. 19.00 

Konfirmations infomøde 7.b og 7.c 

 

Torsdag den 12. marts kl. 14.00 

Hyggeklubben 

 

Torsdag den 12. marts kl. 19.00 
Konfirmand infomøde for 7.a og 7.d 

 

Fredag den 13. marts kl. 8 - 15 
Skole-Kirke-Temadag for 7.a og 7.c 

 

Lørdag den 14. marts kl. 9.30 
Kirkens Studiedage i Tranbjerg 

 

Onsdag den 18. marts kl. 18.30 

Menighedsrådsmøde 

 

Fredag den 20. marts kl. 17.30 

Påskemåltid - Kaare Norge koncert 

 

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 
Beatles-aften med Per Wium og  

Mårslet Kirkes Pigekor 

 

Onsdag den 25. marts kl. 19.00 

Indre Mission 

 

Torsdag den 26. marts kl. 15.00 

Påskespil for forældre, venner m.fl. 

 

Fredag den 27. marts  kl. 10 og 11 
Kl. 10 Påskespil for 1. - 2. klasse 

Kl. 11 Påskespil for 3. - 4. klasse 

 

APRIL 

 

Torsdag den 9. april kl. 14.00 
Hyggeklubben 

 

Fredag den 10. april kl. 18.00 

Fredagsspisning 
 

Mandag den 13. april kl. 9.30 

Mandagscafé 
 

Onsdag den 22. april kl. 17.00 

BørneBamsegudstjeneste med efter-

følgende spisning i Sognehuset 

Kildevang 
 

Fredag den 6. marts 

 

Vi begynder med en kop kaffe  
kl. 13.45, hvorefter der  

kl. 14.15 er gudstjeneste  

med altergang. 

 
Prædikant er Hanne Davidsen. 

Kirkekaffe 
 

På udvalgte søndage er der  

kirkekaffe i våbenhuset efter  

gudstjenesten. 

 
 

 

 
 

 

 
Her hilser vi på hinanden  

og får en snak og byder nye  

kirkegængere velkommen. 
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Påskespil 

Påsken nærmer sig, og i år er det 3. c, 
der skal opføre Påskespillet i Mårslet 

Kirke. Vi glæder os over det nye sko-

le-kirke-samarbejde, så hele klassen 

kan være med. På den måde får alle 
elever et indblik i en af de helt store 

grundfortællinger i den kristne kultur.  

I samarbejde med en repræsentant fra 
skolen vil sognepræst Hanne David-

sen og kirke- og kulturmedarbejder 

Anna Johnsen sætte påskespillet op 
sammen med 3. c.  

I påskespillet medvirker også Mårslet 

Kirkes Korskole under ledelse af or-

ganist Pia Labohn.  

Vi glæder os til at vise denne drama-
tiske, forunderlige og glædelige hi-

storie. 

 

Stykket opføres tre gange. 
Forestillingerne er: 

Torsdag den 26. marts kl. 15.00 for 

forældre, venner m.fl. 
Fredag den 27. marts kl. 10.00 for 

alle 1. og 2. klasser 

Fredag den 27. marts kl. 11.00 for 
alle 3. og 4. klasser. 

 

Anna Johnsen  

og Hanne Davidsen 

BørneBamse-

gudstjeneste 
 
Onsdag den 11. marts kl. 17.00  

i kirken. 

Tag din bamse 
med til gudstje-

neste og lad den 

være med til at 

synge salmer, 
bede en bøn og 

høre en bibelhi-

storie.  
Gudstjenesten er 

kort og afslappet i dens form og hen-

vender sig til børnefamilier. 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.  

 

Mette Maria Kristensen 
——————–————————- 

Møde om  

konfirmation 
for konfirmander og  

konfirmandforældre 
 

Vi indbyder til møde om de kom-
mende konfirmationer. Møderne er 

både for forældre og konfirmander, 

og de holdes i kirken begge dage 

kl.19.00 - ca. 21.30. 
Mødet for 7.b og 7.c holdes 11. 

marts (Mette Maria Kristensen). 

Mødet for 7.a og 7.d holdes 12. 
marts (Hanne Davidsen). 

Vi vil orientere lidt om konfirmati-

onsundervisningen og gennemgå 

konfirmationsgudstjenesten – blandt 
andet øve lidt på nogle af salmerne. 

Udover at give info om forskellige 

praktiske forhold omkring konfirma-
tionen vil vi fortælle lidt om, 

HVORFOR vi egentlig holder kon-

firmation. Der vil også blive serveret 
lidt godt til ganen i pausen. 

Vi ser frem til nogle hyggelige afte-

ner i kirken! 

 
Mette Maria Kristensen 

og Hanne Davidsen 

KIRKELIG STATISTIK 2014 

MÅRSLET SOGN 

 Antal 2014 

Fødte 73 

Døbte 64 

(heraf 19 dåb 

af tidl.  

navngivne) 

Navngivne 24 

Døde 33 

Jordfæstelser 2 

Bisættelser 24 

Vielser 11 

Kirkelig velsignelse af ægteskab 1 

Konfirmerede 81 

Minikonfirmander 

Forår 2014 

Efterår 2014 

 

32 

42 

Udtrædelser af Folkekirken 6 

Optagelser/genoptagelser  2 

Navneændringer 

Navneændringer på bryllupsdagen 

I alt 

25 

22 

47 
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Mårslet Hyggeklub 

Lise Trap kommer til Tranbjerg 

Sognegård lørdag den 14. marts kl. 

9.30-12.00 hvor emnet er  

 

Magt og afmagt i mødet 

med død og sorg  
 

I mødet med døden når menneskets 
magt sin grænse. Døden sætter os på 

plads, som dem, der kan meget, men 

ikke afskaffe døden. Samtidig afslører 
mødet med døden, at hvert enkelt 

menneske er unikt og uerstatteligt. 

Dermed møder vores gode hensigter 

over for den, der har mistet, også sin 
grænse. Vi kan ikke tage sorgen fra 

den anden, vi kan ikke trøste sorgen 

væk, vi er afmægtige i forhold til den 
andens sorg,  men samtidig er der 

brug for omgivelsernes indlevelse.   

 
Studiedagene er et samarbejde mel-

lem Mårslet, Tranbjerg, Tiset og 

Astrup sogne.  

Magt og afmagt i jødedom, kristen-
dom og islam er  temaet for  studie-

dagene 2015. 

Der kræves ikke særlige forudsætnin-
ger for at kunne være med.  

Lise Trap er sognepræst, tidl. fæng-

selspræst og virksomhedspræst og 

har udgivet flere bøger. 

 
Pris: 25 kr. hvori er inkluderet kaffe 

og rundstykker. 

Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 2, 
8310 Tranbjerg. 

 

Gardasøen - ferieminder? 
Torsdag den 12. marts kl. 14.00 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Powerpoint-foredrag ved Flemming 

Forsberg.  

Ferie ved Gardasøen kan være mere 

end dase– og badeferie. Udflugterne 

kan byde på oldtidsminder, gamle 
venezianske havneanlæg, slagmarker 

som gav anledning til oprettelsen af 

Røde Kors.  
Den enestående natur og fauna skal 

heller ikke være uomtalt. 

 
Alle pensionister og efterlønsmodta-

gere er meget velkomne i Sognehu-

set. 

 
Der serveres kaffe og kage til 40 kr. 

Mandagscafé 
 

Mandag den 9. marts 

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 gratis 

 
Ingerlise Wendland 

og Kirsten Cramer 

Kirkens Studiedage 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 vel-

kommen til at ringe eller sende mail 
til Susanne Lauritsen, sus@sjl.dk 

tlf. 2532 4657.  

Gruppelederne 
Susanne Lauritsen, Kaj Lolholm 
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Vi indbyder hermed til det niende 

påskemåltid. Temaet i år er PÅSKE 
UDEN ORD.  Det sker fredag den  

20. marts kl. 17.30 i Sognehuset.   

Aftenen er ikke ordløs! Der må gerne 
snakkes lystigt ved bordene. Men vi 

har givet os selv det benspænd at for-

søge at give udtryk for påskens bud-

skab uden ord. Det er noget af en ud-
fordring – ikke mindst for os meget 

talende præster! Men vi tager kunsten 

til hjælp: musik, billeder og teater.  

Der indledes med en lille kammer-

koncert ved den kendte guitarist  
Kaare Norge, der  jo er  bosiddende 

i Mårslet. Han er klassisk uddannet 

fra Det jyske Musikkonservatorium i 
1968 og har givet talrige koncerter 

både i ind- og udland. Kaare Norge er 

også bildende kunstner, og derfor er 

der mulighed for at se et lille udsnit 
af hans kunst på Sognehusets vægge 

denne aften.  

 

I marts og april har vi den glæde at 
kunne præsentere et lille udvalg af 

Kaare Norges kunst i Mårslet Sogne-

hus. Kaare Norge er nok mest kendt 

for sin musik. Mange har nydt hans 
skønne guitarmusik.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Men 

de sidste år har han for alvor også 
kastet sig over maleriet, hvor blandt 

andet motiver som himmel og jord 

spiller en rolle i fine landskabsmaleri-

er.  

Kunst i Sognehuset 

Påskemåltid – Påske Uden Ord! 
Aftenens program: 
 Kammerkoncert ved guitarist 

Kaare Norge 
 Indtagelse af et pragfuldt  

 påskemåltid: 
 

Forret: Esaus røde linsesuppe 

med lilla dyppelse, æg og  
pesto-oblater 

 

Hovedret: Roastbeef med  
salvie og lufttørret skinke. 

Bygsalat med bitre urter; små 

krydrede kartofler 

 
Dessert: Marcipanbund med 

frossen irish coffee cream så 

englene synger  
  

 Afsyngelse af påske- og for-

årssange 
 Billedmontage om opstandel-

sen 

 Måske lidt billedteater  

 
Det er Susanne Lunderskov og Jette 

Kristoffersen, der igen i år står for 

den gode mad. 
Husk, at man selv medbringer drik-

kevarer. 

 

Deltagerne opfordres til at tage små 
underholdende indslag med. Måske 

har man på en rejse oplevet en an-

derledes påske, måske har man hørt 
en god historie, læst et herligt digt, 

erfaret noget sjovt eller tankevæk-

kende, DEL det med os! 
 

Tilmelding: 

Tilmelding skal finde sted senest 

onsdag den 11. marts kl. 16.00. Man 
melder sig til - og betaler samtidig - 

ved henvendelse til Hanne David-

sen, Obstrupvej 4 i hendes træffetid 
(tlf. 86 29 02 34) eller på kirkekon-

toret hos kordegn Henny Margrethe 

Bauning, Obstrupvej 4a tirsdag og 
onsdag mellem 9.00 og 13.00 (tlf. 86 

29 34 40). Pris: 200 kr. Max deltage-

re er 60, så det er først-til-mølle-

princippet, der gælder. 
 

Arrangør: Aktivitetsudvalget i sam-

arbejde med KulturCafé-gruppen. 

Kaare Norge: Sommer 

Kaare Norge:  Kaare Norge:  
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Foto: Alex Nyborg Madsen 

I juni 1964 blev Danmark væltet om-
kuld af ”The Beatles”. De 4 herrer 

gav 2 koncerter i KB-hallen i Køben-

havn, hvilket blev de 2 eneste.  

Vi fejrer ”guldbrylluppet” i Mårslet 
Sognehus i selskab med Per Wium, 

Mårslet Kirkes Pigekor samt pia-

nist, Marianne Eriksen. 
 

Per Wium - musikjournalist med 

speciale i ”The Beatles” og deres mu-
sik og tidligere programvært i DR - 

fortæller underholdende om gruppen 

og dens musik med udgangspunkt i 

sin bog ”BEATLES FOR ALLE – en 
introduktion til gruppens musik”. 

 

Per Wium for tæller  om: 
- Hvordan musikken blev til – og 

hvorfor ”The Beatles” adskiller sig 

fra alle andre musiknavne med deres 
unikke og originale musik. 

- Om sangskrivningen og om ”lyden 

af The Beatles”, som i høj grad er 

vokalerne. 

- Om partnerskabet Lennon/ 
McCartney – og om de 2 øvrige 

”beatler” og deres vigtige roller. 

- Han fortæller kort sagt om, hvorfor 

de lød så ganske anderledes end dati-
dens øvrige grupper og solister.  

 

 
Vi skal lytte til CD-eksempler og des-

uden til Mårslet Kirkes Pigekor, der 

synger Beatles-sange under ledelse af 
korleder Pia Labohn med Marianne 

Eriksen ved klaveret.  

 

Per Wiums bog – ”BEATLES FOR 
ALLE” – kan købes denne aften. Pris 

kr. 100,-. Lydbog kr. 60,- 

 
Entré kr. 50,- inkl. kaffe/te og ”blødt 

brød”. 

Beatles-aften  
med  

Per Wium og  

Mårslet Kirkes Pigekor 

 i Mårslet Sognehus 

tirsdag den 24. marts kl. 19.00 

Hvilket håb  

giver  

Påske-

budskabet? 
 
 

Påske er lys fra hinsides døden, 

også hvis vi kun uklart ser, 
hvorfra det kommer, 

hvorhen det lyser, 

og hvad det lyser op. 

Kun ét ved vi: 
Det er skabelsens lys. 

Det er lyset,  

der får os til at sige: 
Alt er godt. 

Det er godt  

at leve et stykke tid. 

Det kan døden ikke tilintetgøre. 
Vi er indskrevet i virkeligheden 

som et ubrydeligt segl. 

Det er godt 
ikke at have været til forud for vores 

tid: 

Det, der har frembragt os 
i millioner af år før vores tilværelse 

bekræfter vi indirekte, 

når vi siger ja til vores tilværelse. 

 
Det er godt, 

at falde tilbage i  

Guds skabermagt 
og være bjerget i den 

i endeløse millioner af år 

efter vores tid. 
I døden vil vi være dér, 

hvorfra hans lys kommer. 

 

Alt er godt, 
når vi er forenet 

med Gud 

og alle ting. 
 

 

Ovenstående meditation er hentet fra 

Gerd Theissens bog: Glaubenssätze. 
Ein kritischer Katechismus, 2012.  

 

Sognepræst Hanne Davidsen, Mår-
slet har sammen med Sanne B. 

Thøisen oversat ovenstående bog fra 

tysk til dansk – bogen udkommer på 
dansk til efteråret. 
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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 

Onsdag den 4. marts får  vi besøg af 
Missionær Jørgen Bloch, Randers. 

Emnet for denne aften er: 

 ”Tilgivelsens pris” 
 
 

 

 
 

 

 
 

Tilgivelse er et begreb vi alle bruger. 

Nogle gange lidt letkøbt, andre gange 

vil vi ikke tilgive. Når der er brug for 
tilgivelse, er det fordi noget er slået i 

stykker, og jeg ingen mulighed har 

for at hele det igen. Tilgivelse er, når 
kun den forurettede part kan lukke det 

sår, der er skabt, og gør det. Hvis jeg 

altså ikke kan hele det, der er slået i 
stykker og heller ikke kan betale mig 

fra det, er jeg afhængig af, at min 

modpart er villig til at bære smerten 

og lægge bruddet til side. 

Jørgen er missionær i region Midt 
siden slutningen af april 2014 

og bosiddende i Randers. Han har de 

sidste elleve år været missionær på 

Bornholm. Han er 60 år, gift og har 
fire børn og fem børnebørn. Han har 

desuden gennem en lang årrække væ-

ret medlem af Ordet & Israels besty-
relse og deltager stadig aktivt, bl.a. 

som underviser i Det Danske Hus i 

Tiberias, Israel. 
 

Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet Sog-

nehus og alle er velkommen. 

 
 

Onsdag den 25. marts kommer  

Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder, til 
et fyraftensmøde. 

Emnet for denne aften er:  

”Luthers betydning for os” 
 

Vi kalder os lutherske, selv om Mar-

tin Luther bestemt afviste den beteg-

nelse. Vi er kristne. For Luther hand-

lede det helt centralt om: "Kristus 
alene" - og så om at hjælpe de menne-

sker, han blev sjælesørger for.  

Det udmøntes ofte i tre "slagord": 

Nåden alene - troen alene - skriften 
alene.  

Vi vil se på, hvad det betyder for os. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Jørgen Bækgaard er tidligere sogne-

præst i Vorbasse/Skjoldbjerg og desu-
den forfatter til flere bøger og bibel-

kommentarer. 

 
Mødet starter kl. 19.00 og slutter kl. 

20.15 i Mårslet Sognehus. 

Alle er velkommen. 

 

Mårslet Indre Mission 

Under dette tema deltager Mårslet 
Sogn igen i Folkekirkens Nødhjælps 

årlige sogneindsamling. 

 

Det gør vi søndag den 8. marts  
 

Tag godt imod vore indsamlere søn-

dag den 8. marts, når de kommer for-
bi din dør og beder om et bidrag, som 

ubeskåret går til Folkekirkens Nød-

hjælps bestræbelser på at begrænse 
den omfattende sultkatastrofe i ver-

den. 

 

På vegne af Mårslet Kirke  
og menighedsråd 

Knud Lunderskov 

Langballevænget 6 
tlf. 8629 0629 / 4011 0175  

e-mail: k.lunderskov@gmail.com. 

PS. Hjælp til indsamlingen modtages 
gerne. 

Giv os i dag …  

mailto:k.lunderskov@gmail.com
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SOGNEPRÆST 

Hanne Davidsen 
Obstrupvej 4 

8320 Mårslet 

Tlf. 8629 1234 
hd@maarslet-kirke.dk 

Træffes bedst tirsdag, onsdag 

og fredag  kl. 12.00 - 13.00  
samt torsdag 16.00 - 17.00 

Mandag er fridag 

 

SOGNEPRÆST 
Mette Maria Kristensen  

Balagervej 13 

8260 Viby J. 
Tlf. 2446 4882 

mmk@maarslet-kirke.dk 

Træffes bedst onsdag og torsdag. 
Fredag er fridag 

 

KORDEGN 

Henny Margrethe Bauning  
Træffes 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 

KIRKE– OG  

KULTURMEDARBEJDER-VIKAR 
Anna Johnsen  

Tlf. 8629 5772 / 2552 0927 

anna.johnsen@mail.dk 
 

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 

 

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 

Der afholdes menighedsrådsmøde   
 

Onsdag den 18. marts kl. 18.30 

i Sognehuset 

Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

 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 Publisher.  
Er du interesseret eller kender du 

nogen, så kontakt René Lunderskov 

på rl@maarslet-kirke.dk 

Mårslet Kirke februar 2015 
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TMG - Nyt 

Forårshold i TMG Gymnastik 

Inden længe begynder forårssæsonen 
i TMG Gymnastik med følgende 

hold: 

 

Crossgym Outdoor 
8 runder Crossgym med start i uge 

16. Vi har fokus på styrke og konditi-

on med konstant varierende funktio-
nelle bevægelser, der udføres ved høj 

intensitet. Vi træner udendørs i al 

slags vejr. Vi garanterer sved på pan-
den og en god stemning sammen med 

ivrige deltagere, der giver fuld gas.  

 

Alder: over 18 år 
Mødested: Gymnastiksalen 

Tid: mandag kl. 19.00-20.00, 

13. april – 8. juni 2015 
Pris: 300 kr. 

Undervisere: Ane Nederby, Kenneth 

Damkjær, Mikael Solgaard, Jens 

Kudahl. 
 

Strand Klar 

Endnu en omgang Strand Klar og nu 
nærmer sommeren sig! Det effektive 

hold, hvor du kan komme løbe eller 

cykle til træning, så du er varm eller 
løbe med på den fælles opvarmning 

ca.3-4 km. Efter opvarmning er der 

max. Styrke og intensitet på øvelserne 

i 30 min. Teknikken vil blive grun-
digt forklaret og gennemgået i alle 

øvelser. 

Vi træner 2 x pr uge i 5 uger. Husk 
vand og håndklæde! 

 

Undervisningssted: Gymnastiksalen 

Tid: tirsdag og torsdag kl. 18.45-
19.15 

fælles løb er med afgang 18.20 fra 

gymnastiksalen. 
Periode: 7. april – 7. maj. 2015 

Pris: 250 kr. 

Undervisere: Tina Jespersen og Mette 
Uttrup 

 

Tilmelding og online betaling på 

gymnastikkens hjemmeside: 
www.tmgsport.dk .  

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@tmgbadmint

on.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 

http://www.tmgsport.dk
mailto:kurt@kirkedal.dk
mailto:Formand@tmgbadminton.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


 MÅRSLET-bladet  MARTS 2015 24 

 

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

Sjov og fart på landevejen 
Måske kender du fryden ved at træde 
så hårdt i pedalerne, at pulsen stryger 

op på 180, vinden suser i ørerne, og 

dækkene hvisler mod asfalten. Og lidt 

senere rette sig op på cyklen, mens 
forårssolen varmer ryggen, og du ny-

der lærkens sang. 

 
Så lad os motionsryttere i Mårslet for-

tælle dig, at det er endnu sjovere at 

cykle sammen med andre. Eller bedre 
endnu, lad os vise dig det! 

 

Du er velkommen til at være med til 

træningen i Mårslet Cykel Motion. I 
år cykler vi sammen med motionsryt-

tere fra Beder og Malling tre gange 

om ugen, og vi håber at blive så man-
ge, at der bliver tre hold og dermed 

tre niveauer de fleste gange. På den 

måde skulle der være et tempo, der 
passer alle, fra begyndere til trænede 

motionister. 

 

Hvert hold ledes af en kaptajn, der 

sørger for, at alle kender ruten og 
kommer sikkert hjem igen. 

 

Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 

18 samt søndag kl. 9. Landevejssæso-
nen begynder med første officielle 

træning søndag 29. marts kl. 9 fra P-

pladsen ved Egelund-hallen. 
 

Dette hold er åbent for både mænd og 

kvinder, men vi har også et særligt 
kvindehold, QMCM, som har deres 

egne landevejs-træninger. 

 

Hvis du er i tvivl, om klubben er no-
get for dig, er du velkommen til at 

træne sammen med os nogle gange, 

inden du beslutter, om du vil melde 
dig ind. 

 

Du er også velkommen til at høre me-
re ved vort informationsmøde tirsdag 

den 24.marts kl 19.30 i Halhuset, 

Mårslet. 

 

Her fortæller vi også om de motions-
løb, som klubben arrangerer fælles 

ture til i løbet af sæsonen. 

 

Se evt mere på klubbens hjemmeside 
maarslet.com. 

 

Eller skriv til formanden 
Stefan Brendstrup – på mailadressen 

stefan@profibermail.dk 

En Mårslet-cykel langt hjemmefra. 
Mange medlemmer deltager også i 

store motionsløb i udlandet i løbet af 

sæsonen. 

mailto:stefan@profibermail.dk
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Husk deadline til Mårslet-bladet  

Formandens beretning 2015 – Gymnastikafdelingen 

Der er 3 ord, der kendetegner det for-
gangne år i gymnastikafdelingen:  

Sundhed – Udvikling - Engage-

ment.  

Sundhed. Børn og voksne i Mårslet 
kan lide at gå til gymnastik. Mårslet 

er glade for at have en gymnastikaf-

deling, og gymnastik er glade for at 
være med til at tilbyde byen sunde be-

vægelsesmuligheder og fællesskab. 

Vi sporer sundhedstegn i det øgede 
medlemstal i 2014 som ved sæson-

start nåede 346, og med venteliste på 

flere hold. Vi har konsolideret os med 

en fornyet og forstærket bestyrelse, 
og vi kan se, at økonomien er solid og 

har givet os mulighed for bl.a. inve-

steringer i nye højtalere, skabe og 
redskaber. 

 

Tilgangen af instruktører taler for sig 
selv og TMG gymnastik tæller i dag 

40 friske ildsjæle, der gerne vil give 

et bidrag til et sundt fællesskab som 

alle nyder godt af. Flere og flere in-
struktører deler et hold, hvilket gør 

trænergerningen sjovere og mindre 

sårbar, hvis man en dag er forhindret.  
Særligt glade er vi også for hjælpe-

trænerne, som optræder som rollemo-

deller for majoriteten af foreningens 

gymnaster nemlig børn under 10 år.  
Alt i alt ser vi sund bevægelse i en 

sund forening. 

 

Udvikling. Når  vi siger  udvikling 
siger vi også gymnastik i en Multihal 

i Mårslet. 2014 blev året, hvor Mår-

sletterne støttede med en halv million 
kr. på bare 3 mdr. Se hvad vi kan, når 

vi vil! Dette sætter gang i drømme og 

visioner for gymnastikafdelingen om 
at vækste medlemstallet til over 500 

og tilbyde et bredere udvalg af hold. 

Vi kan tænke os et førskolehold for 5-

6 årige, mere drengegymnastik,  par-
kour, tættere samarbejde mellem af-

delingerne i TMG og… ja, ideerne er 

mange. Gymnastik følger multihal-
projektet tæt og giver aktivt input til 

anlæg, faciliteter og driftsbudget, så 

vi sikrer bedst mulige rammer for 
idræts- og foreningslivets udfoldelser 

i Mårslet. Dette kan vi som gymna-

stikafdelingen dog ikke gøre alene. 

Dette er et projekt for byens borgere 
store som små at drive og udnytte hal-

len og de tilhørende faciliteters fulde 

potentiale. Vi ser frem til, at endnu 
flere frivillige mårslettere vil bidrage 

til at  bruge og drifte huset sammen 

med os i TMG. 

Engagement. Engagement er  uund-
værligt, når man skal drive en afde-

ling baseret på frivillighed og godt 

humør. I det forgange år har engage-

mentet været særligt udtalt, fordi nye 
instruktører er kommet til – flere gan-

ge af sig selv - og gode ideer er blevet 

til opstart af hold eller arrangementer 
som Svedig  Søndag. Det er vi utrolig 

taknemmelige for, og vi opfatter det 

som et tegn på, vi har fat i at gøre no-
get grundlæggende godt med gymna-

stikken. Vi kan se og høre, at instruk-

tørerne er engagerede, vi oplever 

hvordan gymnasterne knokler på, så 
ruderne dugger i gymnastiksalen, og 

vi har engagerede drøftelser i besty-

relsen, som udmunder i gode beslut-
ninger. Har vi forsømt en målgruppe, 

er det forældrenes engagement. Hvor-

dan vil de gerne inddrages i en for-
ening? Hvilke bidrag ønsker de at 

yde? En frivillig forening kræver en-

gagement i bredden, og ingen ildsjæl 

bør brænde ud, fordi passionen for 
gymnastik blev til en sur pligt. Vi må 

fremadrettet give forældrene bedre 

mulighed for at være med. 
 

TMG Gymnastik, februar 2015 

TineWestergaard Clausen, Formand 
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De seje U10 piger fra TMG Håndbold  

I august måned da håndboldsæsonen 
skulle starte, kunne man i hallen kun 

spejde efter og håbe på, at vi kunne 

mønstre et U10 pigehold, til sæson-

start i september - men hvad der end 
blev gjort lå trænings tiden ubrugt 

hen. 

 
Dette skulle dog snart ændre 

sig…….. - som man siger stilhed før 

stormen - stille og roligt kom der pi-
ger dryssende og rigtig mange helt 

nye, hvilket resulterede i, at vi fik til-

meldt et hold med opstart i januar må-

ned.  

Til første kamp var der mange af pi-
gerne der mente, at de ikke ville med 

til kamp, da det hele var nyt og man 

måske ikke selv synes man kunne så 

meget – efter lidt overtalelse drog vi 
dog til første kamp i Hammel. Træne-

ren fik dog en større opgave end for-

ventet, da pigerne efter første gang på 
banen IKKE havde tænkt sig at sidde 

og trille tommelfingre på bænken….. 

alle ville ind på banen igen og det 
kunne ikke gå stærkt nok.    

Man kan sige mange superlativer om 

disse piger, men fighter vilje har de, 

ind af en kant og masse af gåpåmod 
for at lære håndboldens mange van-

skelige facetter. Der bliver indædt 

kæmpet i forsvaret når pigerne entre-
rer banen og modstanderne har ofte 

haft svært ved at bryde muren.     

 
Der blev i alt hast indkøbt trøjer og 

shorts til den nye fremadstormende 

trup, men som det kan ses på billeder-

ne var spiller tøjet dog ikke helt regle-

menteret til de første kampe - men 

heldigvis trådte DJURSLANDS 
BANK til med en fremstrakt arm, så-

ledes at pigerne kunne blive rigtig 

ekviperet. 
 

For mange af pigerne har det været 

nyt, at starte på håndbold, men flere 
af pigerne har allerede nu både til-

meldt sig vores afslutningsstævne, 

hvor vi drager til Svane Cup i Ålborg, 

og håndboldskole til sommer i BMI. 

de u - reglementerede  

de reglementerede U10 piger klar på 

nye udfordringer  
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Ikke helt men…..  
 

SK Århus havde inviteret U10 og U12 

pigerne med til indløb, da de skulle 

spille mod Ringkøbing i Ligaen. En 

kamp, som det skulle vise sig at blive 
transmitteret på TV2’s nye sportska-

nal.  

 

En dejlig oplevelse hvor flere forældre 
der havde ageret chauffører blev ringet 

op af bedsteforældrene, der ivrigt be-

rettede om indløbet – det står dog hen i 
det uvisse om de blev på kanalen.  

Fo dem der blev på kanalen kunne de 

opleve vores gamle TMG pige, Michel 
Brandstrup der i dag spiller for Ring-

købing, gøre en fantastisk figur, hvil-

ket betød, at hun i en del af 2. halvleg 

blev mandsopdækket af SK Århus.  

 
En aften der bød på popcorn - hygge-

ligt samvær og masse af god håndbold. 

 

Det er altid dejligt at komme af sted 
med TMG pigerne de gør det bare lidt 

mere festligt – sædvanen tro fyldte de 

gulvet i pausen og de ”nye” U10 piger 
holdte sig ikke tilbage, de tog hurtig 

ved lære….. 

 
 Opdatere dig selv og oplev de skønne 

billeder på www.tmg-haandbold.dk 

Pigerne fra TMG Håndbold går til filmen ! 

http://www.tmg-haandbold.dk
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VI KÆMPER FOR FLERE FØDSELSDAGE 

Styregruppen bag den succesfulde Sta-

fet For Livet Odder 2014 er i år sup-
pleret med flere frivillige. Nu er hele 

gruppen trukket i arbejdstøjet for at 

skabe stafetten den 20. og 21. juni 
2015 til støtte for kræftsagen. 

 

Stafet For Livet foregår på området 

omkring Spektrum Odder med ud-
gangspunkt i boldbanerne ved hjørnet 

af Parkvej og Nølevvej. 

 
”Det vigtigste med stafetten er at skabe 

en dag med et stort fællesskab, hygge-

ligt samvær og at yde støtte til menne-

sker, der er ramt af kræft. Der er også 
en dag, hvor vi mindes dem, som des-

værre er gået bort. Og så er det dagen, 

hvor vi indsamler penge til kræftforsk-
ningen,” siger formand for styregrup-

pen, Kurt Christensen. 

 
Styregruppen er meget stolte over re-

sultatet fra 2014, men har løftet mål-

sætningen for 2015 til 60 hold, 1500 

deltagere, 500 lysposer heraf med 100 
på nettet, hvor de allerede nu kan lyse 

op. 

 

En optimeret udgave 

 
Der bliver i 2015-stafetten lavet flere 

justeringer, som skal gøre årets udgave 

endnu bedre. Der sker en flytning af 
pladsen med telte og campingvogne, af 

området med madteltet og af gang- og 

løberuterne. Telte og campingvogne 
vil blive placeret indenfor hækken ved 

rugbybanen for derved at formindske 

eventuel blæst. 

 
”De to ruter fra 2014 er i år ændret til 

tre, så der er god plads til alle, uanset 

om du vil gå eller løbe. Start- og mål-
området bliver placeret direkte op ad 

teltene, så stemningen bliver helt i top, 

og kontakten mellem de aktive og til-

skuerne intensiveres,” siger Kurt Chri-
stensen. 

 

Deltagerne sidste år kom primært fra 
Odder kommune, men i år udvides det 

geografiske område til Beder, Malling, 

Solbjerg og Skanderborg, og arrangø-

rerne glæder sig til at tage imod mange 

udenbys gæster. 

 

Frivilligmøde i Spektrum 

 
Der holdes frivilligmøde for alle inte-

resserede og holdkaptajner fra sidste år 

den 27. januar kl. 19 i Spektrum Od-
der. Her vil styregruppen fortælle om 

stafetten 2015 og svare på spørgsmål. 

 

På mødet bliver der mulighed for at 
tilmelde sig som frivillig til en af ar-

bejdsgrupperne eller tilbyde sin hjælp 

på dagen. Så det vil glæde styregrup-
pen, hvis du har lyst til at give en hånd 

med for den gode sag: Støtte til kam-

pen for færre kræfttilfælde – og der-

med for flere fødselsdage. 
 

Du kan læse mere om Stafet For Livet 

2015 på www.stafetforlivet.dk/stafet/
odder eller via Facebook på Stafet For 

Livet Odder. 

http://www.stafetforlivet.dk/stafet/odder
http://www.stafetforlivet.dk/stafet/odder
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Multihal på vej i Mårslet trods udfordringer  

Meget tyder på, at Mårslet nu en-

delig får sin multihal, men den op-

lagte synergi mellem Mårslet Skole 

og multihal bliver efter alt at døm-

me ikke til noget, da skolen er helt 

ude af projektet på grund af mang-

lende økonomi. 

 
Mårslet-borgerne mangler i den grad 

hal-tider, og Mårslet Skole har blandt 

andet som følge af skolereformen 
åbenlyse behov for flere faciliteter til 

idræt og bevægelse. Trods det er Mår-

slet skole nu dømt ude af projektet 

omkring opførelsen af den kommende 
multihal, hvor alle behovene ellers 

ville kunne blive indfriet. Og det både 

undrer og ærgrer styregruppen bag 
multihallen. 

 

“Vi er nået dertil, hvor vi nok desvær-
re må konstatere, at vi ikke kommer 

til at indfri vores ambitioner omkring 

multihallen i samarbejdet med Mår-

slet Skole. Vores mål var fra starten, 
at vi i fællesskab kunne give skolen et 

tiltrængt løft til de faciliteter, der 

blandt andet skal understøtte den nye 
skolereform” siger formand for styre-

gruppen og TMG Kurt Kirkedal Laur-

sen og fortsætter: 

 
”I styregruppen har vi gennem det se-

neste halve år haft flere møder med 

skolens ledelse, og ad flere omgange 
er multihal-projektet blevet præsente-

ret for forskellige repræsentanter fra 

Børn & Unge forvaltningen. Desvær-

re har de mange gode synenergi-
er omkring fælles brug af lokaler og 

faciliteter ikke resulteret i nogen form 

for konkret respons fra forvaltningen. 

Det tolker vi som, at Børn & Unge 
ikke ønsker at bidrage økonomisk til 

hverken byggeriet eller den efterføl-

gende drift –  
og dermed ender vi nu den paradok-

sale situation, at den nye multihal vil 

stå tom i dagtimerne, hvor skolen el-
lers kunne være en flittig bruger." 

  

Dyrt at lave om senere 

Kurt Kirkedal Laursen påpeger desu-
den, at hvis Børn & Unge på et senere 

tidspunkt ændrer mening og gerne 

ser, at multihallen og skolen bliver 
bygget fysisk sammen, så vil det ud 

fra et økonomisk synspunkt være en 

væsentlig dyrere løsning. 
 

“Vi mener, at Børn & Unge skal gå 

med i projektet nu, hvor alt stadig er 

på tegnebrættet. Skolen   mangler jo 
også plads til at udvide køkken og 

kantinedrift, der er behov for større 

multi-/fællesrum og ikke mindst et 
sted, hvor skolens elever kan samles 

til foredrag, teater, koncerter mv. 

Samtidig skal vi huske på, at der fort-

sat er en tilvækst af børnefamilier i 
Mårslet. Dermed bliver behovene jo 

kun bliver større med tiden,” siger 

Kurt Kirkedal Laursen.  
 

Godt samarbejde med Sport og Fri-

tid 

I modsætning til den sparsomme dia-
log med Børn & Unge har der været 

en helt anderledes positiv og løs-

ningsorienteret dialog med kommu-

nens Sport og Fritidsafdeling. Afde-
lingen og rådmanden har været en ak-

tiv samarbejdspartner igennem hele 

processen, og indtil videre har afde-
lingen støttet multihallen med 3.6 

millioner kroner. 

 
”Vi mærker stor velvilje hos ansatte i 

Sport og Fritid, og de er imponerede 

over den halve million, vi har samlet 

ind siden september 2014. Men det 
ændrer desværre ikke på, at der 

mangler midler fra skolen og Børn & 

Unge. Derfor har styregruppen udar-
bejdet en ny projektplan for multihal-

len, hvor det samlede budget er be-

skåret fra ca. 21 millioner kroner til 
knap 17 millioner kroner,” siger Kurt 

Kirkedal Iversen.  

 

“Vi vil ikke lade os bremse af mod-
vilje eller langsommelighed fra Børn 

& Unge, og derfor kører vi nu videre 

med et nyt og mindre projekt. Der 
skal ikke herske tvivl om, at vi kæm-

per alt, hvad vi kan for at få den mul-

tihal, som vi så åbenlyst mangler i 

Mårslet. Og hvis Børn & Unge æn-
drer mening, så står vi til enhver tid 

klar til at sætte en ny og positiv dia-

log i gang,” slutter Kurt Kirkedal 
Laursen.  

Fakta om multihallen: 
Den nye multihal skal bygges sammen med den nuværende hal i Mårslet 

Ud over en ny hal, som kan deles op, kommer der også multirum, fitness, spinning, kantine og køkken, møde- og 

festlokaler. 

Borgerne i Mårslet har indtil videre samlet mere end 1.7 millioner kroner ind til multihallen 
Første spadestik forventes i sensommeren 2015 og indvielse i august 2016. 
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Status på Projekt MultiHal – februar 2015 

Hele projektet befinder sig lige nu i en 
afgørende fase, hvor vi forhandler med 

kommunens Sport & Fritidsafdeling 

om, hvordan vi får de sidste budget-

mæssige detaljer på plads omkring 
projektet. 

 

Generelt ser kommunen med meget 
stor tilfredshed på den lokale velvilje 

og det store engagement omkring ind-

samlingen over de seneste fem måne-
der – og ikke mindst den halve million 

kroner, som vi har indsamlet siden 

september 2014. 

 
Vi mangler dog stadig at indsamle ca. 

500.000 kroner for at nå målet om 2,25 

millioner kroner  – men målet er klart 
indenfor rækkevidde. 

 

Indsamlingen kører stadig 
Lige for tiden er en god flok frivillige i 

indsamlingsgruppen i gang med at 

skaffe bidrag fra lokale virksomheder. 

Derudover er der en proces i gang, 
hvor der bliver søgt en lang række for-

skellige fonde. 

 
Indsamlingen blandt private borgere 

kører også fortsat, og vi vil rigtig gerne 

sælge en hel masse fle-

re FolkeMursten. Husk at alle bidrag, 
der bliver indbetalt via DGI’s gave-

fond, er fradragsberettigede. 

 

Forventninger til fremtidens behov 

Gennem det seneste stykke tid har 

TMGs afdelinger gjort et stort stykke 
arbejde for at vurdere, hvor stort beho-

vet vil blive for timer i de nye facilite-

ter. Og samtidig er der en klar forvent-

ning om, at de nye faciliteter vil til-
trække flere idrætsudøvere til de eksi-

sterende afdelinger. Det er blandt an-

det disse tal, som Sport & Fritid er me-
get interesserede i at kende. 

 

Derudover er forventningen i TMG og 

i styregruppen, at vi også kommer til at 
se en lang række nye aktiviteter, som 

vi ikke før har haft mulighed for at 

rumme. Fx dans, yoga, fødselsgymna-
stik og andre idrætsformer, hvor multi-

rummets spejlvæg vil komme til sin 

ret. I den nye hal vil der desuden blive 
plads til fx hockey, indendørsfodbold 

eller mini-tennis. 

 

Med hensyn til de mere kulturelle akti-
viteter i MultiHallen, så har vi i styre-

gruppen fået flere henvendelser om-

kring fremtidige aftaler omkring kurser 
og foredrag i multirummet og café- 

miljøet. Vi har dog ingen faste aftaler 

på plads, og derfor kan vi heller ikke 
sige så meget konkret om det endnu. 

 

Skolen er ude af projektet 

Det eneste område, hvor vi på nuvæ-
rende tidspunkt kan slå fast, at vi ikke 

kommer til at indfri vores ambitioner 

omkring MultiHallen, er i samarbejdet 
med Mårslet Skole. Vores mål var fra 

starten, at vi ville hjælpe skolen med at 

få et tiltrængt løft omkring de facilite-

ter, der kan understøtte den nye skole-
reform i forhold til det øgede fokus på 

bevægelse og idræt. 

 
Desværre har de mange møder med 

skolens ledelse og Børn og Unge for-

valtningen ikke båret frugt. Skolen har 
pt. ingen midler til at bidrage til en in-

tegration af byggeriet mellem den nye 

hal og skolen, og der er heller ingen 

midler til driften af faciliteterne. Sko-
len er derfor ikke indregnet som hver-

ken bruger eller økonomisk bidrags-

yder til MultiHallen. I styregruppen 
håber vi naturligvis på, at det forhold 

vil ændre sig med tiden. 

 

Formelle beslutninger i TMG 
Den 15. januar var der ekstraordinær 

generalforsamling i TMG, og her blev 

det besluttet, at TMG snarest vil opta-
ge et lån på 1,5 millioner kroner, der 

skal være med til at medfinansiere 

MultiHallen. 
 

Lånet på 1,5 millioner kroner, skal be-

tales tilbage ved, at TMG’s medlem-

mer får en kontingentstigning på 75 
kroner om året, når MultiHallen står 

klar til at blive taget i brug i 2016. 

 
Denne finansieringsmodel er valgt af 

to grunde. MultiHallens brugere vil i 

meget høj grad være TMG’s medlem-
mer, og derfor giver det mening, at det 

er de primære brugere, som får mest 

glæde af hallen, også er dem, der giver 

en ekstra skilling til MultiHallen en 
gang om året. Den anden grund til, at 

modellen er valgt, er, at kommende 

Mårslet-borgere også kommer til at 
være med til at betale til MultiHallen. 

 

På generalforsamlingen blev der også 

givet officielt go til, at styregruppen nu 
kan stifte den fond, der skal eje og 

drifte MultiHallen fremover. 

 

Holder tidsplanen? 

Ja, tidsplanen for opførelsen af Multi-

Hallen holder stadig. Måske bliver før-
ste spadestik først sat i sensommeren i 

år, men det rykker ikke ved den endeli-

ge deadline for indvielsen af MultiHal-

len i sommeren 2016 

Bestil en tid til massage og støt Mårslet MultiHal 

Lægeeksamineret fysiurgisk massør 
Rakel Yde Olsen har i perioden 1. 

marts til 1. juni 2015 valgt at donere 

kr. 50,- pr. behandling til Mårslet Mul-

tiHal.  

Du kan bestille en tid til massage en 
hverdagsaften eller i weekenden på 

mobil 26 18 29 69 eller via mail til  

rakelyde@hotmail.com.  

 

60 min. massage koster kr. 400,- og 45 
min. massage koster kr. 300,-.  

 

Læs evt. mere om Rakel og behandlin-

gerne på www.rakelyde.dk 

https://multihal.wordpress.com/2015/01/31/status-pa-projekt-multihal-2/
https://multihal.wordpress.com/kob-en-mursten/
https://gaveindsamling.dgi.dk/DetailedView.aspx?nr=201000005008
https://gaveindsamling.dgi.dk/DetailedView.aspx?nr=201000005008
mailto:rakelyde@hotmail.com


 MÅRSLET-bladet  MARTS 2015 32 

 



 MÅRSLET-bladet  MARTS 2015 33 

 

Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Revyens opstart 2015 

Som alle mårsletter med sorg i sindet 
har opdaget, er der nu kun én butik 

tilbage i den buket af tilbud, Mårslet 

Butikscenter førhen præsenterede for 

den undrende landsby, der fik sin 
midte flyttet ud på en mark ved Bom-

gården, der så sporløst forsvandt.  

Vil du vide mere – så besøg Egnsarki-
vet.  

Eller vil du gerne vide, hvad Mårslets 

"skarpe penne" og fremsynede revy-
folk mener om dette fænomen – og 

hvem, der mon har skylden, så kom 

til opstartsmøde i revyforeningen 

”105 gr. Blandet” her i Borgerhuset 
den 3. marts klokken 20:00.  

Alle kan være med til at præge årets 
revy, som løber over scenen i den før-

ste uge af oktober 2015. 

Der er plads til nye tekstforfattere, 

scenefolk, PR-folk og skuespillere -
 ikke mindst. Der er frit valg på alle 

hylder – og ingen emner er på for-

hånd tabu. Alle kender Charlie. 
Forud for opstarten kl.20:00 er der 

generalforsamling en times tid og der 

vil være noget til hals, smagsløg og 
duftesans i løbet af aftenen.  

Det eksisterende team har arbejdet 

sammen i adskillige år og drevet de 

forudgående forestillinger – den sid-
ste 34. i træk – til et topniveau på 

landsplan, hvilket kan bevidnes af vo-
re mange tilskuere (udsolgt sidste år).  

Det er ikke derfor kedeligt, hvis man-

ge nye melder sig – enten de nu vil 

prøve noget, de ikke har prøvet før – 
eller de brænder for at komme i gang 

igen med det sjove og meget ”fælles” 

projekt det er, at lave en lokal kvali-
tetsrevy. 

Kan man ikke komme den dag i Bor-

gerhuset, Banevej 2, Mårslet så kon-
takt formanden, Henning Hansen, på 

tlf.: 2030 4540 eller E-mail. hen-

ning.hansen@ifeh.org . 

Vel mødt den 3. marts 
PR-teamet, 105 gr. Blandet 

mailto:henning.hansen@ifeh.org
mailto:henning.hansen@ifeh.org
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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 

Generalforsamling 

Mårslet Vandværk afholder generalforsamling i Mårslet Borgerhus 

tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 

Dagsorden følger vedtægterne. 

Mvh. Bestyrelsen 

Kreativitetsdag på Hørretløkken 

Efter en pause genoptager vi i +55 
bebyggelsen vores Kreativitetsdag.  

Samtidig har vi flyttet den til foråret, 

nemlig  

 

søndag den 8. marts kl. 10-16  

i Fælleshuset på Hørretløkken 271 

Listen over kreativiteterne er lang, 
men her kan nævnes frimærkesamlin-

ger, kortfremstilling, akrymaleri, 

patchwork, æsker, akvarelmaling 

o.m.a. I et tilstødende lokale vil der 
være udstilling fra Egnsarkivet med 

aktiv billedvisning.  

Der er salg af de udstillede ting, lige-
som det vil være muligt at købe kaffe 

og kage. 

 

Børn med lyst til at begynde en fri-
mærkesamling kan gratis erhverve sig 

en ”startpakke”. 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Husk ! 

Deadline 

 

den 10. 

Hver 
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