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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Oven visse vande 
 
Det er forår. alting klippes ned. 
Der beskæres i buskadser og budgetter. 
Slut med fordums fede ødselhed. 
Vi begynder at træne til skeletter. 
Jeg bliver fem år ældre ved hvert indgreb i min pung, 
Men når forårssolen skinner, 
blir`jeg ung !! 
(vores allesammens Benny Andersen) 
 
Og også i 8320 bliver der beskåret og klippet, bare tag et kig på nærgen-
brugsstationen, - trailer efter trailer læsser grønne læs af, og de flittigste ta-
ger et sort læs med hjem (læs kompost). 
 
Her i vores allesammens lille ”smørhul” beboet af nogle af verdens lykke-
ligste folk, i verdens mindst korrupte land, hvor vi har verdensrekord i til-
lid til både hinanden og myndighederne, - her glæder vi os over at det NU 
er blevet FORÅR. Så kan vi også i endnu større grad benytte de pragtfulde 
omgivelser vi bor i – tæt på skov og marker,- tæt på et kulturelt fyrtårn 
(læs: Testrup Højskole og Musikhus)- og kun et solidt stenkast fra verdens 
mindste storby og tilmed være den del af Aarhus, som har den højeste hus-
standsindkomst.  
 
Kan det være bedre ?? – kan man ønske sig mere – åh –jo – der bliver sta-
dig arbejdet på højtryk for at få multihallen væk fra tegnebordet/
drømmestadiet og ud i virkeligheden. 
 
Netop det er lykkes for Giber Å gruppen, som nu har fået grønt lys fra 
Aarhus Kommune til at gå i gang med deres drømmeprojekt – nemlig en 
spejderhytte til de mange unge blå spejdere, som i årevis har levet på ”lånt 
tid” i Borgerhuset. Det er simpelthen 8 års solidt/vedholdende og stædigt 
arbejde, der nu har båret frugt – og ikke ”kun” forældre og blå spejdere er 
rigtigt glade, - og bare venter på at få spaden i jorden, men også alle vi an-
dre, der synes det er simpelthen bare så godt, at der nu bliver skabt gode, 
solide rammer, der oveni giver muligheder for yderligere aktiviteter. 
 
Så TILLYKKE blå spejdere !!  og pøj-pøj til det fortsatte flotte arbejde om 
Multihallen  !! 
 

Margrethe Bogner  
Fællesrådsformand 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Notits fra Miljøudvalget 
 
Miljøudvalget fortsætter sit arbejde i 
den nye ”samling”. Ved repræsentant-
skabsmødet blev formanden for dette 
udvalg på venlig motivering fra salen 
og tak for den hidtidige indsats, op-
fordret til at fortsætte arbejdet med 
miljøet. De forsamlede repræsentanter 
applauderede dette og miljøudvalget 
fortsætter derfor i sin hidtidige form.  
 
Der ligger dog mange og vigtige op-
gaver forude, så frivillige til deltagel-
se i dette arbejde opfordres til at kon-
takte fællesrådets miljøudvalg, dels 
for at nye ideer kan komme på dags-
ordenen og folk med særlige interes-
ser eller kompetencer kan få del i ar-
bejdet. 
 
Da udvalget er ret langt ”nede i føde-

kæden” kan vi tillade os at have dette 
slogan for indsatsen: 
 
Miljøet skal fremtidssikres, så der  

vedligeholdes gode betingelser - også 
for vore børnebørn. Vi arbejder der-
for utrætteligt for at sikre miljøets 
sundhed for nærværende og for 
fremtiden i vores lokalsamfund. 
 

Kontakt venligst på  
svenvoxtorp@outlook.com  
- eller ring på 2629 4759.  

 

Sommerens kloak arbejde 

Aarhus Vand har informeret grundigt 
om dette års arbejder i Mårslet. Se 
hvordan det berører dig på det kort, 
der er inde i dette nummer af bladet. 
Alle direkte berørte har modtaget en 

indbydelse fra Aarhus Vand til orien-
tering om hvad der skal ske når netop 
deres ejendom skal tilsluttes det sepa-
rerede kloaknet. 

Trampestiudvalget 

Bemandingen er blevet lidt tynd, så 
alle der er interesserede i at bevare og 
udvide stierne omkring Mårslet kan 
melde sig til formanden eller et besty-
relsesmedlem, således at vi kan ud-
valget udvidet med et tilstrækkeligt 
antal medlemmer.. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 Stort og småt fra Fællesrådet 

Når man går i en fremmed by, bruges 
en del af tiden vel til at kigge på 
smukke bygninger, elegante forretnin-
ger og blomstrende parker. 
 
Efter min mening skal man ind imel-
lem sænke blikket og kigge på om ik-
ke kunstværker, så smuk kunsthånd-
værk, nemlig dæksler. Først og frem-
mest dæksler over kloakker, men også 
over el-installationer, drikkevandsha-
ner og andet. 
 

Man opdager snart, hvor mange for-
skellige dæksler, der findes. Se bare 
på dækslerne i Mårslet. Der er mange 
forskellige; et par kan ses på forsiden 
af bladet. 
  
Et par af de mere specielle har jeg fo-
tograferet i Italien  og Canada. Det 
italienske dæksel var et af mange med 
indlagt keramik. Om det var dæksler, 
der kunne løftes op, eller måske gade-
kunst er svært at sige; men smukke 
var de. Det canadiske eksempel er fra 

Banff i Rocky Mountains. Her havde 
man afbildet de dyr, der levede i nati-
onalparken på smukke messingdæks-
ler. 
 
For øvrigt er der i den norditalienske 
by Ferrara et museum kun for kloa-
dæksler. Også et århusiansk dæksel er 
repræsenteret, Det samme findes i 
Mårslet; nemlig det med det århusian-
ske byvåben. 
 

Ole Iversen 

Dæksler  
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Spejderhus til Giber Å Gruppe  

Spejderhus til Giber Å Gruppe – en-
delig! 
For 8 år siden startede en lille gruppe 
engagerede voksne De Blå Spejdere i 
Mårslet – Giber Å Gruppe – en poli-
tisk og religiøs uafhængig spejderfor-
ening under Det Danske Spejder-
korps.  
 
Vores formål er at udvikle børn og 
unge til selvstændige, ansvarlige 
mennesker. Det gør vi gennem en 
række aktiviteter – hvilket de fleste 
sikkert kender spejderne for – men 
det vigtigste for os er altid udviklin-
gen af børnene og de unge. Denne ud-
vikling starter allerede hos de aller-
yngste, som først og fremmest trænes 
i at tage et ansvar for sig selv og sine 
omgivelser. Når børnene bliver ældre 
og bliver teenagere drejes udviklingen 
over i ledelse af andre – ”børn leder 
børn” – og de tilbydes flere gange i 
løbet af året ledelseskurser under Det 
Danske Spejderkorps. 
 
Mere end 250 børn og unge fra Mår-
slet har i løbet af de 8 år været en del 
af vores forening og forhåbentlig alle 
fået noget med derfra i deres videre 
liv.  
 
Vi startede i Borgerhuset 
Da vi startede for 8 år siden, lavede vi 
en aftale med Borgerhuset om at leje 

huset torsdag aften og have vores ma-
teriel liggende på loftet. Det gik fint i 
starten, da vi kun var 15 børn, 1 gren 
og en lille smule materiel. Men ud-
viklingen gik stærkt, og snart var vi 
mange flere og fik anskaffet mere og 
mere materiel. I dag er vi 111 med-
lemmer (børn, unge og ledere) fordelt 
på 7 grene og har masser af materiel. 
Vi har fået en aften mere i Borgerhu-
set, men den daglige planlægning af 
hvilken gren der skal have lov til at 
være i huset, og hvem der så må finde 
et alternativt sted at være (fx hjemme 
i garagen eller andre steder) samt en 
uhensigtsmæssig placering af materi-
elet er en stor belastning for de frivil-
lige ledere.  
 
Vi er derfor glade for, at det nu langt 
om længe er lykkedes os at finde de 
økonomiske midler til at opføre et 
spejderhus til nuværende og kom-
mende blå spejdere i Mårslet. Samti-
dig er vi taknemmelige for, at en lo-
kal grundejerforening har stillet et 
stykke jord til rådighed til huset. Vi 
håber, at vi med dette samarbejde kan 
give børn og unge i Mårslet et rigtig 
godt og sundt tilbud i mange år frem-
over. Samtidig vil vi gerne takke Bor-
gerhuset for den tid, vi har været i hu-
set. Det har været en unik mulighed 
for os til at starte en ny forening og 
se, om vores ide var bæredygtig. 

Huset 
Vi bygger et hus på 162 kvm. på 
græsområdet øst for Institutionen 
Valhalla. I huset er der et stort fælles-
rum med køkkenafdeling samt mulig-
hed for at mange kan samles, herun-
der særligt de store grene i gruppen 
med over 20 børn. Der er også 2 pa-
truljerum, hvor patruljerne kan trække 
sig ud og de lidt større børn kan få ro 
til at gennemføre det, de har planlagt 
med patruljen. Der er også blevet 
plads til et indeværksted, hvor der kan 
arbejdes rundt om et aktivitetsbord. 
Fra alle husets aktivitetsrum er der 
udgang til det fri, således at aktivite-
ter kan foregå inde og ude på samme 
tid. I et område af huset vil der være 
et grønt info-område, hvor husets bru-
gere kan få information om husets in-
stallationer, affaldssortering, samt føl-
ge energiforbruget og el-produktionen 
fra solcellerne på taget. 
Husets tag er forlænget med 11 meter 
ud over et åbent areal og et udeværk-
sted på 54 kvm. Mellem udeværkste-
det og huset opstår der dermed at dej-
ligt stort overdækket areal, hvor der 
kan arbejdes med mange forskellige 
aktiviteter uanset vejret. 
 
Økonomien 
Husets totale projektsum inkl. hus, 
udenomsarealer/lejrplads, byggesags-
omkostninger, tilslutninger, inventar 
mv. udgør ca. 2,7 mio kr. og er fuldt 
finansieret. I løbet af de 8 år der er 
gået siden starten, er det lykkedes os 
at spare 380.000 kr. op til spejderhu-
set (hvilket svarer til 4.000 kr. pr. 
barn- og ungemedlem). Denne opspa-
ring er sket, dels via vores årlige ka-
lenderprojekt som mange lokale fir-
maer har deltaget i, men også ved stor 
sparsommelighed blandt lederne. 
Derudover har vi skrevet og sendt 
mere end 240 individuelle ansøgnin-
ger til fonde og firmaer om tilskud og 
sponsorater. Det har indtil nu resulte-
ret i 708.000 kr. i direkte tilskud eller 
materiale-sponsorater. Materialespon-
soraterne har selvfølgelig betydet at 
vi ikke har kunnet låse os 100% fast 
på vores ideskitser, men vi har været 
gode til at se (fortsættes næste side) 
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(fortsat fra forrige side) muligheder-
ne i de materialer vi er blevet tilbudt. 
Endelig støtter Århus Kommune også 
med ikke mindre end 1.4 mio kr. Et 
tilskud som naturligvis er en hel cen-
tral del af finansieringen. Den samle-
de finansiering ser således ud, når 
værdien af eget arbejde er regnet ind: 

Projektets gennemførelse – tidsplan 
Vi har her i midten af april fået tilla-
delse fra Århus Kommune til at gå i 
jorden. Sammen med byggefirmaet 
lægges der nu en detailplan for opfø-
relsen af huset. Vi håber, at vi hen-
over sommeren kan tage huset i brug. 
Giber Å gruppe deltager undervejs i 
de mindre opgaver.  

Synes du også, at projektet lyder 
spændende og interessant, så skal du 
være meget velkommen til at komme 
og deltage i nogle af de opgaver, vi 
selv skal lave. Vi sørger for forplej-
ning og hyggeligt samvær. Tag fat i 
en blå spejder eller en leder her i byen 
og hør mere om projektet. 
 
Vi er stolte og glade over, at det nu 
langt om længe er lykkedes os at nå 
dertil, at vores projekt kan gennemfø-
res. Under den lange projekteringspe-
riode har Mårslet vokset sig væsentlig 
større, så behovet for gode rammer til 

sund og udviklende fritid er også sti-
gende. Vi er glade for at kunne bidra-
ge til dette. Samtidig vil vi også be-
nytte lejligheden til at ønske Mårslet 
Multihal al mulig held og lykke med 
deres videre arbejde. 
 
Vi glæder os til at byde dig velkom-
men, når du kigger forbi på hjørne-
grunden mellem Bedervej og Ny-
marksvej  
 

Ledere og bestyrelse i  
Giber Å Gruppe 

Egne midler 380.000 

Værdi egne frivillige timer 154.000 

Tilskud og sponsorater 708.000 

Århus Kommune 1.400.000 

Lån 100.000 

Total projektsum 2.742.000 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Hos Soul Hair er kunden i centrum, 
og når man går derfra skal det være 
med et smil på læben, ro indeni og 
fornyet energi. 
 
Mette Buchhave har drevet Soul Hair 
på Hørvej 26 i 4 år. Hun valgte at 
overtage salonen her i Mårslet, fordi 
hun tror på, at den gode stemning 
skabes lokalt. Der er mere tid, til den 
enkelte og den gode samtale. Og så 
er det nemt at være placeret i Mår-

slet. Der er gode parkeringsforhold, 
og det er nemt at komme til salonen. 
At Soul Hair er lettilgængelig gør det 
til en lyspunkt i hverdagen, stress og 
jag hører ikke til, når man skal til fri-
søren.  
 
I salonen foregår det helt nede på jor-
den – der er ingen fine fornemmelser 
eller prætentiøse holdninger. Der er 
plads til alle her – frirum, hjertelig-
hed og tid til en kop kaffe eller the, 
og lidt kage. Når man kommer ind i 
salonen mødes man med smil, og bil-
leder på væggene. Billederne er af en 
lokal kunstner, for Soul Hair vil rig-
tig gerne bakke op om lokalområdet. 
Hvis man kigger nærmere ser man 
også hurtigt tegninger og takkekort 
fra kunder, som har været glade for 
at komme i salonen. 

Soul Hair har en stærk holdning til 
frisørfaget og sundhed. Igennem 23 
år har Mette arbejdet med at videre-
udvikle sine teknikker, og for hende 
er videreuddannelse vigtig. Det sik-
rer at kunden altid får den bedste vej-
ledning og klipning. Ved siden af sa-
lonen underviser Mette også nye og 
erfarne frisører i teknik, stil og visua-
litet. Sundheden kommer til udtryk i 
valg af produkter. Soul Hair bruger 
kun Falengren produkter, fordi de er 
svane- og allergimærket. Produkterne 
er udviklet af Dorte Falengren, og de 
opfylder skrappe krav. Man kan mø-
de Dorte i salonen hver fredag. Sund-
hed og kvalitet er i højsædet, og det 
skal være for alle.   

Nøgleordet er frirum 
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Mårslet Bridgeklub Sommerbridge 
Der arrangeres sommerbridge på føl-
gende torsdage i maj/juni/august: 
 
Maj: 07.05., 21.05., 28.05. 
Juni: 04.06., 11.06., 18.06., 25.06. 
Aug:  13.08., 20.08., 27.08. 
kl. 18.30 på  
Lokalcenter Kildevang, Mårslet.  
Man medbringer selv kaffe/the. 
Pris: 30,00 kr. pr. spiller pr. gang. 

Der vil være præmie til  
1. og 2. pladsen. 
 
Tilmelding senest onsdag kl. 18 til 
Hanne: hanne@sallingjensen.dk 
(evt. tlf. 28241907) 
 
Der er plads til 20 par, så det er efter 
”først-til-mølle” princippet. 

Bestyrelsen 

Mårslet Bridgeklub 
Hovedsponsor: Djurslands Bank 
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Mårslet Byfest 2015  

Med plads til nye tiltag. 
 

Vi tror, at de faste punkter stort set fortsætter som sidste år, men der er altid plads til nye tiltag eller forandringer. 

 

Derfor bliver der afholdt et formøde mandag den 11.5.2015 kl. 19.00 i halhuset 
 

Jeg håber at deltagerne bl.a. vil være: 

 

TMG Cykling, TMG Motion, TMG Gymnastik, TMG Håndbold, TMG Volleyball, TMG Petanque, Fællesrådet, Mår-
slet Run & Walk, Revy 105 gr. Blandet, Mårslet Kirke, Lokal Historisk Forening,  Juletræslauget,  Giber Å Gruppe, 
De Grønne Spejdere,  Club7up - Mårslet Fritidsklub, Super Brugsen , Rema 1000 , Stiplet, Mårslet Dagtilbud samt Tri-
athlon/Duathlon gruppen.. 

Cirkus Krone har meldt deres ankomst – Søndag 16. august 2015 

 

Men der er plads til alle der har en god ide til Byfesten, 

og som selv kan deltage i at gennemføre denne. 
 

Undertegnede har påtaget sig at koordinere arrangementerne til byfestprogrammet. 

 

John Johansen – telefon 86 29 88 88 – 26 15 91 25 eller johnjohansen@youmail.dk 

 

Byfesten afholdes i uge 33 – med afslutning søndag den 16. august.  

 

http://www.maarslet.net/lokalt/byfest/2014/byfest_program_2014.pdf 

 

Ring eller mail hvis du/ I kommer og har noget der bør være i Mårslet Byfest. 

 

Med venlig hilsen 

John Johansen. 
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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 husstandsmed-
lemskab 80 kr.  
Ring til  Ingerlise Wendland, på tlf. 
8629 2680 eller e-mail:  
wendland@mail.dk  

Egnsarkivet er  åbent den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16.00 til 
17.30 undt. juli og december. Indgang 
fra skolens lille 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 

 
Næste gang 

Egnsarkivet 

holder åbent 

er 

onsdag den 13. maj 

og 

onsdag den 27. maj 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

MASSØR HJERMIND  

Kære kunder. 
 
Det er almindelig kendt, at man stort set kan komme hos mig og få massage døgnet rundt. 
MEN ….Valget står for døren, og jeg agter at satse på, at Grundlovstaleren fra 2014 genvælges til Folketinget. Det 
kræver stor indsats fra mange at omdele brochurer, hænge plakater op m.v. 
 
En hjælpende hånd vil være populær, så hold dig ikke tilbage. 
 
Forvent, at jeg i en periode på 3uger siger pænt nej tak til nye kunder. 
 
Men derefter er alt ved det gamle. 

(annonce) 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

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

Midgaard Rock Festival 
Fredag den 8. maj arrangerer Klub/
Legeplads Midgaard for andet år i 
træk Midgaard Rock Festival. Klub-
bens medlemmer står for at stable he-
le arrangementet på benene, med alt 
fra musikkere, lyd og lys, sceneop-
bygning til bar- og pressehold. Der er 
altså mildt sagt masser af muligheder 
for at beskæftige sig med netop dét 
man synes er spændende i forhold til 
festivallen! Musikerne er allerede i 
fuld gang med at øve og forme deres 
optrædener, hvor vi også får besøg af 
bands fra blandt andet Beder fritids-
klub. 

Ud over musikken, vil der være andre 
spændende events som klubbens med-
lemmer sætter i gang. Der vil for ek-
sempel være modeshow med tøj som 
medlemmerne selv har lavet! 
 
Arrangementet foregår udenfor, hvis 
ellers vejrguderne tillader det, og der 
vil i den forbindelse være mulighed 
for at grille sit medbragte mad på vo-
res dertil indrettede bålsted. 
Vi sørger for borde og bænke hvis i 
sørger for jeres egen mad og det gode 
humør! 
Kaffe & kage tilbydes midt på afte-

nen. 
 
Festivalen starter klokken 18.00 og 
slutter klokken 21.00 
 
Vi glæder os vildt meget til en fed 
musikalsk aften i selvskab med med-
lemmer, forældre søskende og ven-
ner! 

Camp15  

Kære medlemmer i KlubM (kun 7 
klasses medlemmer) og medlemmer 
på Klub/legeplads Midgaard. 
 
I år kan vi igen præsentere et vanvit-
tigt sjovt program til vores Camp15. 
 
Ta’ et program i klubberne og meld 
dig til senest den. 16 maj. I kan også 
se programmet på vores hjemmeside: 
www.uiaa.dk 

Forældremøde på Midgaard 
Henvendt til forældre med børn der kunne tænke sig at gå i Klub/legeplads Midgaard – 

kommende 5 klasses medlemmer. 

Kære forældre. 

Onsdag den 27. maj inviterer vi til 
forældremøde på Midgaard. 

Så kom kl.17.30-18.30 hvis du gerne 
vil vide mere om vores fritidstilbud 
henvendt til børn fra 5 & 6 klasse. 

 

Mvh 

Fritidsleder  

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

IKlub M har Anne startet en pigeklub op 
hver onsdag, for de piger, der er medlem 
af klubben. Alle piger er velkomne, og 
pigeklubben er et ”løst” samlingspunkt, 
der skal være drevet af pigernes tid og 
lyst. Der er mange ting, de skal og faste 
fritidsaktiviteter hele tiden – pigeklubben 
er ”åben” hver onsdag, og så kan pigerne 
deltage, hvis de har tid og lyst. Mening og 
ideen med pigeklubben er at skabe et rum 
for pigerne i klubben, hvor vi kan snakke 
om alt mellem himmel og jord. Der er 

kun en regel, og det er, at hvad vi snakker 
om i pigeklubben, bliver i pigeklubben ;-
). Somme tider bager vi en kage eller bare 
drikker en kop the, og så snakker vi om-
kring det, der lige rør sig. Derudover ar-
rangerer vi også nogle ture og aktiviteter, 
som pigerne selv er med til at få stablet på 
benene. I sidste uge var vi en tur inde i 
byen og shoppe og spise aftensmad sam-
men. Indtil videre har vi haft nogle hyg-
gelige aftner, hvor vi har snakket og slad-
ret om stort og småt.   

Pigeklub i Klub M 

9.30-17.30 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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Overnatning 
Fredag d. 20. marts havde 3. klasserne 
deres årlige overnatning. Den foregik 
i D-huset, så børnene var i vante om-
givelser. Langt de fleste af børnene 
havde meldt sig til. Aftenen bød 
blandt andet på bålmad, hvor Jørgen, 
som sædvanligt, svingede kødgryder-
ne til UG. Derudover varder mulighed 
for at se X-factor, indpakket i dyne, 
og der var selvfølgelig masser af hyg-
ge. Næste morgen var en hel del af 
børnene enige om, at overnatninger 
burde forekomme ret meget mere 
jævnligt end bare en gang om året J 

FIFA-turnering 
1.klasserne har ikke haft de store mu-
ligheder for at spille på diverse ma-
skiner i SFO indtil nu, og vi har der-
for investeret i en Playstation 4. Dette 
indkøb blev fejret ved at lave en FIFA
-turnering, der forløb over et par uger 
op til påske. Rigtig mange af børnene 
meldte sig til, og der blev givet gas 
med hensyn til oppyntning, med spil-
letrøjer og halstørklæder fra forskelli-
ge klubber. Stemningen var derfor 
helt i top i det rum turneringen fandt 
sted. Særligt da finalen blev spillet 
blev der heppet , og ikke mindst 
kæmpet på livet løs! Sejren gik til 
Malte og Emil (stand-in for Christian 
1.A på finaledagen) fra 1.C, stort til-
lykke til dem - og godt gået til alle 
dem der deltog! 
 
Drengeaften 
Torsdag d. 9. april var alle drengene 
fra 1.klasse så heldige at være invite-
rede til drengeaften. Den foregik fra 
kl. 17-19, og drengene syntes det var 
et RET stort hit at kun at være drenge. 

De hyggede sig helt vildt med blandt 
andet med selv at lave pizza, endnu 
mere FIFA, og de var så heldige at 
have hoppeborgen oppe. De var næ-
sten ikke til at drive hjem efterfølgen-
de, og de fleste af dem syntes, at 
drengeaften faktisk godt kunne foregå 
hver eneste torsdag J 

 

Nyt fra 
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Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet 
 

Annoncer indleveres til: annoncer@maarslet-bladet.dk 
 

Indlæg indleveres til: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 

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

 

Musik med stegepander 

Fra Musikkonservatoriet i Aarhus 
kommer der andet og mere end celli-
ster, klaverboksere og operasangere – 
der kommer også folk som Annelise 
Fuglsbjerg, der laver musik med ste-
gepander, koste og murerbaljer. –Det 
vi kender som Stomp. 

Hun er forfatter til bogen 
’Skraldejam’ og har i næsten 20 år 
arbejdet med skolebørn i alle aldre, 
som hun hjælper med at få musik ud 
af alverdens ting og sager fra hus-
holdningen eller haveskuret. Hun er 
tilknyttet Børnekulturhuset i Aarhus 
Kommune, som formidler mange for-
mer for kulturtilbud til de aarhusian-
ske skoler. Aarhus Kommune og 
Mårslet Skoles Venner har begge ydet 

tilskud til Stomp-besøgene. 

På Mårslet Skole har Annelise lavet 
musik og rytmer med tre 5. klasser og 
en enkelt 2. klasse på initiativ af mu-
siklærer Martin Bay Rasmussen.  

”Stomp er en engelsk musikstil, der 
kombinerer bevægelse, rytme og lyd. 
Børnene bruger forskellige redskaber 
og genstande, fx fejekoste, stegepan-
der, skraldespandslåg og murerbaljer, 
som musikinstrumenter samtidig med 
at de bevæger sig rytmisk,” fortæller 
han.  

Udover de mange hverdagsinstrumen-
ter, som Annelise Fuglsbjerg havde 
med sig, producerede eleverne fra 5.a 
et klassesæt af murerbaljer med rem-
me, køller og stikker, så alle havde et 
instrument at spille på.  

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. leder 
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 
 
 
Rentordaktion af Skolesiderne 
Skolens ko 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

Kan et menneske forandre sig? Er 
forvandling mulig? Kan man ændre 
retning i sit liv? Ja, det kan man! 
Hvilken vej, man skal gå, er ikke fast-
lagt for altid. Nye forhold, nye måder 
at være til på, nye muligheder kan 
vise vej. Det er det, pinsen handler 
om. 
 
Pinse er forvandling 
Disciplene sad knugede, fastlåste i 
sorg inden døre. De havde mistet hå-
bet om forandring. Alt så udsigtsløst 
ud, derfor gemte de sig. Men ganske 
uventet skete der noget. Ånden kom 
over dem. Guds ånd fyldte dem, og de 
blev levende, livlige og bevægelige 
igen. De rejste sig, på ny glade og 
fyldt af mod. Frimodigt gik de ud og 
begyndte at prædike. Fortællingerne 
om Jesus var tørret ud, og de kunne 
ikke få tungen på gled; men pludselig 
blev der pustet liv i de gamle historier. 
De blev som nye. Også disciplene var 
som forvandlede. Nu kunne de, nu 
turde de, nu ville de uden for og for-
tælle om Gud og hans søn. Og de 
gjorde det. 
 
Vendepunkt 
Pinsen var et vendepunkt. Et øjeblik, 
hvor alt blev anderledes. På græsk har 
man et begreb for det: ”kairos”. Det er 
egentlig skæringspunktet mellem tid 
og rum, mellem kronos og kosmos. 
Med bibelsk sprogbrug kunne man 
kalde det ’tidens fylde’ eller ’den høje 
tid’, skæringspunktet mellem jord og 
himmel, tid og evighed. Det er øje-
blikket, hvor alt forandres. Det er ven-
depunktet, hvorfra man kan gå nye 
veje. Man forandres, for samvittighe-
den er vakt, og man får modet til at 
bevæge sig, gøre noget – gøre en for-
skel for sig selv og andre. Og det er 
netop nu. Man oplever måske ikke 
den helt store forvandling, men bare 

en lille ændring. En ny forståelse af 
ens liv får en til at handle på en anden 
og bedre måde. Det er et øjeblik af 
afklaring, der medfører en ændring. 
Det er pinse, når man på ny fyldes af 
mod og får evner til at gøre noget godt 
for andre. 
 
Den lille forvandling 
Men vi er stadig mennesker – skrøbe-
lige, ufuldkomne, dobbeltmoralske. 
Forvandlingen er ikke total. Vi bliver 
ikke engle. Det blev de store heller 
ikke; dem, der tog sagen i egen hånd, 
så uretten i øjnene og forsøgte at gøre 
noget ved det. Martin Luther King 
havde mange laster. Natten før han 
blev skudt var han sammen med en 
anden end sin kone. Det tog den unge 
omsværmede karriereadvokat Nelson 
Mandela 27 år på Robben Island at 
blive et ikon for verden. Selv de stør-
ste træder forkert. Det gør dem ikke 
mindre, men det gør, at vi andre ikke 
blændes; vi inspireres derimod af de-
res mod. 

Der er håb 
I pinsen blev disciplene fyldt af kær-
lighedens ånd. De forstod, at de ikke 
var alene og fastlåste i deres sorg. De 
havde oplevet Jesus’ korsfæstelse; set 
nogle syner af ham bagefter; taget 
afsked med ham for anden gang; var 
igen ladt alene. Men han havde lovet, 
at en ny tid ville komme, hvor kærlig-
hedens ånd igen ville skænke dem 
livet. Og det skete i pinsen. Livet 
vendte tilbage, håbet blev igen vakt. 
De var ikke alene. Jesus var hos dem i 
Ånden. Nu kunne de tale og handle i 
hans Ånd. Det samme håber vi vil ske 
for os: At vi mærker hans Ånd, liver 
op og lever som han befaler, nemlig i 
kærlighed til vores medmennesker. Så 
bliver det pinse! 
 
Jeg ønsker alle en GLÆDELIG  
PINSE! 
 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Forvandling 
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Kirketiderne 
 
 
Søndag den 26. april kl. 10.00 
Konfirmation 
Hanne Davidsen 
 

MAJ 
 
Fredag den 1. maj kl. 9.00 og 11.00 
Konfirmation 
Mette Maria Kristensen 
 
Søndag den 3. maj kl. 10.00 
Konfirmation 
Hanne Davidsen 
 
Søndag den 10. maj kl. 10.00 
5. søndag efter påske 
Hanne Davidsen 
 
Torsdag den 14. maj kl. 10.00 
Kristi himmelfartsdag 
Hanne Davidsen 
 
Søndag den 17. maj kl. 9.00 
6. søndag efter påske 
Anne Vejbæk 
 
Søndag den 24. maj kl. 10.00 
Pinsedag 
Mette Maria Kristensen 
 
Mandag den 25. maj kl. 11.00 
2. pinsedag  
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven 
Ingen gudstjeneste i Mårslet 
 
Søndag den 31. maj kl. 10.00  
Trinitatis søndag 
Hanne Davidsen 
 

JUNI 
 
Søndag den 7. juni kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
Søndag den 14. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
Søndag den 21. juni kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
Søndag den 28. juni kl. 10.00 
Hanne Davidsen 

Aktivitetskalender  

 

 

APRIL 
 
Onsdag den 22. april kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste med  
efterfølgende spisning i Sognehuset 
 
Torsdag den 23. april kl. 19.00 
KulturCafé 8320: SangCafé  
med Erik Sommer 
 
Onsdag den 29. april kl. 19.00 
Indre Mission 
 
 

MAJ 
 
Onsdag den 6. maj kl. 19.30 
Indre Mission 
 
Torsdag den 7. maj kl. 7.30 - 20.00 
Hyggeklubbens heldagstur til Rømø 

 
 
Mandag den 11. maj kl. 9.30 
Mandagscafé 
 
Onsdag den 20. maj kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 
 
Torsdag den 21. maj kl. 15.00 
Pinsespil opføres for forældre  
og andre interesserede 
 
Fredag den 22. maj kl. 10.10 
Pinsespil opføres for 1. og 2. klasse 
 
Fredag den 22. maj kl. 11.00 
Pinsespil opføres for 3. og 4. klasse 
 
Mandag den 25. maj kl. 11.00 
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven for 
hele Aarhus Søndre Provsti 
 
Søndag den 31. maj kl. 16.00 
KulturCafé 8320: Koncert 
Prinsens Musikkorps Messingkvin-
tent spiller i kirken i anledning af 
Carl Nielsens 150 år 
 

JUNI 
 
Onsdag den 17. juni kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 

Kildevang 
 

Fredag den 8. maj 
 
 
 
 
 

 
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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Fællesskab med alle sanser  
inddraget! 

 
Vi fejrer igen fælles pinsegudstjene-
ste! Vi sidder i det grønne græs med 
fuglesang over de ny udsprungne bø-
getræer og med sang, musik, bøn og 
pinsebudskab.  
 
Pinsen er fællesskabets fest. Vi fejrer 
det forunderlige, at Gud sender Hel-
ligånden til verden for at nedbryde 
skel og grænser mellem mennesker. 
For at puste til den glød i os, som får 
tro, håb og kærlighed til at blusse.  
 
Kom og vær med til at fejre pinse i 
Hørhaven. Aarhus Brassband spiller 
og det er gudstjeneste for hele famili-

en. Benyt lejligheden til også at tage 
madkurven med og spis frokosten i 
det grønne sammen med alle os an-
dre.  
 
Vi glæder os til at se jer alle! 
 

Mange hilsner  
Aarhus Søndre Provsti 

 
 
Kørselsvejledning: 
Kør fra Mårslet til Oddervej. Følg 
denne vej til Skåde og drej til højre 
ad Emiliedalsvej. I rundkørslen væl-
ges Hørhavevej som følges til enden 
ved Ørneredevej, hvor Hørhaven lig-
ger. Hørhaven har adresse under 
8270 Højbjerg. 

Pinsespil 
 
Vi glæder os til at vise det nye pinse-
spil. Det er 3.d og Mårslet Kirkes 
Korskole, der får lov til som de før-
ste at opføre det nyskrevne drama. 
 
Pinsespillet opføres: 
 
torsdag den 21. maj kl. 15.00  
for forældre, venner og andre inte-
resserede 
 
fredag den 22. maj kl. 10.10  
for 1. og 2. klasserne 
 
fredag den 22. maj kl. 11.00  
for 3. og 4. klasserne 
 
Pinsespillet begynder med Jesus’ 
dåb, hvor Helligånden, som en due 
daler ned over ham. Derefter opleves 
Helligånden, der jo er kærlighedens 
ånd, som punktnedslag i Jesus’ liv, 
for til sidst efter hans død at fylde 
disciplene, så de får mod, lyst og 
evne til at fortælle om ham. Disci-
plene opfordrer alle til at leve i kær-
lighed til Gud og medmennesket. 
Det er sådanne tanker og fortællinger 
pinsepillet forsøger at konkretisere. 
Alle er velkomne til at kigge forbi og 
se spillet. 
 

Organist og korleder 
Pia Labohn 

Kirke- og kulturmedarbejder  
Anna Johnsen  

og sognepræst Hanne Davidsen 

Pinsegudstjeneste i Hørhaven 
 

2. pinsedag - mandag den 25. maj kl. 11.00 
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- Carl Nielsen 150 år -  
 

Koncert i Mårslet Kirke 
 

”Prinsens Musikkorps  
Messingkvintet” 

 
Søndag den 31. maj kl. 16.00 

 
Vi fejrer Carl Nielsens 150 års fød-
selsdag med et dejligt genhør med 
Prinsens Musikkorps Messingkvintet, 
som senest gæstede Mårslet Kirke for 
1½ år siden. 
 
”Prinsens Musikkorps Messing-
kvintet” blev dannet i 2007 af faste 
medlemmer af Prinsens Musikkorps, 
som til daglig holder til i Holstebro.  
 
Programmet vil være formet omkring 
Carl Nielsens sange og orkestervær-
ker. Der vil være afstikkere til Rus-
land og andre spændende steder. Des-
uden vil der være musik af nogle af 
Carl Nielsens inspirationskilder og 
hans elever. Mon ikke også der bliver 
til en fællessang eller to? 
 

De 5 medlemmer af kvintetten, der 
alle er uddannede på landets konser-
vatorier, er: 
 
Gert Skovlod Hattesen, trompet  
Tage Højsgaard Hansen, trompet 
Matthias Jensen, waldhorn 
Barbara Vestfalen Laursen,  
euphonium 
Janus Mogensen, tuba 
 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen. 
 
Koncerten er en del af  
”KulturCafé 8320” 
 
 
 
 

Mandagscafé 
 

Mandag den 11. maj 
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset. 

 
 
 
 
 
 

Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak i 
et uforpligtende samvær med andre 

fra Mårslet Sogn. 
- og så er det tilmed gratis 

 
Ingerlise Wendland 
og Kirsten Cramer 

Hyggeklubben 
Forårstur til Rømø  

Torsdag den 7. maj 
 

 
 
 
 
Mårslet Hyggeklub afslutter denne 
sæson med en heldagsudflugt til  
Rømø.  
Tilmelding senest 19. april til Else 
Svendsen, 8693 6038 – 2692 6701 –  
else.svendsen@gmail.com  
 

————————————— 
 

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, 
sus@sjl.dk – 2532 4657.  
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Begivenheder i marts i ord og billeder 

Påskemåltid 
48 glade mennesker nød et dejligt 
måltid, sang og glædede sig over 
den herlige underholdning tale ved 
Jørgen Thorendahl.undervejs, bl.a. 
smukke billeder og en fornøjelig  
Nedenfor ses pigerne bag den gode 
mad: Jette Kristoffersen og Susanne 
Lunderskov. 

Påskespil 
3.c opførte sammen med Mårslet 
Kirkes Korskole årets påskespil. 
Det er del af Skole-Kirke-Sam-
arbejdet mellem Mårslet Kirke og 
Mårslet Skole. 
 
 

Tekst og foto: Hanne Davidsen 

Beatles-aften 
Omkring 50 mennesker fik en 
pragtfuld aften med Per Wium og 
Mårslets Kirkes Pigekor. 

Ovenfor ses Jørgen Thorendahl  
foran et af Kaare Norges udstillede 
malerier. 
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Det ringer først og fremmest for at 
kalde til gudstjeneste. Hver søndag 
morgen ringes til kirkegang. Der rin-
ges tre gange: kl. 9.00, kl. 9.30 og kl. 
10.00. Ringningen klokken 10.00 
slutter med 3x3 bedeslag. De er lang-
somme og får pulsen ned, og vi mær-
ker, at vi nu befinder os i fredens, 
langsomhedens og fordybelsens rum.  
Der ringes også ved de kirkelige 
handlinger, bryllup og begravelse. 
Ved bryllup har vi den skik her i Mår-
slet, at der kimes (altså ringes med 
små hurtige slag), så snart bruden er i 
sigte. Vielsen slutter også med kim-
ning. Når brudeparret går ud, løftes 
alle af den jublende klokkeklang, som 
kimningen er. Ved begravelse/
bisættelser ringes der ved højtidelig-
hedens begyndelse – men uden de 
afsluttende bedeslag. Når højtidelig-
heden er slut og kisten bæres ud, rin-
ges der igen, og bedeslagene kommer 
først nu, når alle står samlet omkring 
rustvognen. Er det en begravelse 
kommer bedeslagene i det øjeblik 
kisten sænkes ned i graven som ind-
ledning til jordpåkastelsen. Sådan 
omkranser klokkeringningen de to 
kirkelige handlinger. 
Ved højtiderne kimes der. ”Det kimer 
nu til julefest” – synger vi juleaften.  
Og det gør det – også til påskefest og 
til pinsefest. Dagen før Juledag, På-
skedag og Pinsedag kimes der en hel 
time, for nu skal der virkelig være 
fest. På selve dagen kimes der desu-
den mellem de ordinære tre ringnin-
ger, hvor den sidste som normalt slut-
ter med bedeslag. 
 
Og så er der selvfølgelig også morgen
- og aftenringningen ikke at forglem-
me, der ligeledes afsluttes med 3x3 
bedeslag. 
 
Mårslet Kirkes klokke 
I Mårslet Kirkes tårn hænger én kir-
keklokke. Klokken er fra 1594 og har 
en indskrift, der slutter således: Ma-
thias Benninck me facit anno 1594  
(Matthias Benninck fremstillede mig i 
året 1594). Han var klokkestøber i 
Lübeck. Klokken vejer 800 kg og må-

ler 80 cm i højden + krone på 20 cm 
og 107 cm i bredden. Hovedindskrif-
ten er et citat fra Salmernes Bog 150, 
5: ”Lovpris ham (Herren) med klin-
gende cymbler, lovpris ham med run-
gende cymbler.” I en tidligere bibel-
oversættelse hed det: ”Lovpris ham 
med klingende bjælder, lovpris ham 
med rungende malm.” I Det Gamle 
Testamente kender man ikke til klok-
ker, men her er da noget, der ligner. 
Klokkeringningen betragtes som en 
ordløs lovprisning af Gud, eller som 
en opfordring til at komme til kirke 
for at lovprise Gud. 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Ringeskikke ved Mårslet Kirke 

Kimning  
Pinsen 2015 

 
Pinselørdag, den 23. maj kimes der  
en time mellem kl. 17-18 inden af-
tenringningen. 
Derudover kan der være bryllup den-
ne dag, hvor der også kimes. 
 
Pinsedag, søndag den 24. maj ki-
mes der en time mellem kl. 9-10, 
afbrudt af den almindelige klokke-
ringning inden gudstjenesten. 
 
Se i øvrigt teksten til venstre. 

Foto: Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
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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 6. maj får vi besøg af 
Landsleder i Wycliffe, Lene Aagaard 
Nielsen. 
Emnet for denne aften er;  
Guds Ord i en mangfoldig verden – 
bibeloversættelse, sprog og kultur. 
 
Forestil dig, at Bibelen kun fandtes på 
sprog, du ikke kunne forstå! At du var 
nødt til at læse om Gud på kinesisk, 
tysk eller måske swahili! I Danmark 
vælter vi os i bibeludgaver på vores 
eget sprog. Sådan er det bestemt ikke 
i alle lande. Næsten 1600 sprog i ver-
den har endnu ikke en oversættelse af 
hele Bibelen. Bibelen er ikke en selv-
følge! Guds Ord må oversættes til 
menneskers hjertesprog og kultur, for 
at Ordet kan blive levende, nærvæ-
rende og vedkommende. 
 

Denne aften vil vi blive præsenteret 
for eksempler fra arbejdet med at 
oversætte Bibelen til sprog forskellige 
steder i verden. Hvordan oversætter 
man f.eks. ”Hellere bo i en krog på 
taget end dele hus med en stridbar 
kone” (Ordsp 25, 24) i et samfund, 
hvor der kun findes hytter med spidse 
tage? Vi skal også høre, hvordan be-
folkningsgrupper bliver forvandlet 
ved at få Bibelen på deres moders-
mål.  
Vær med til en aften i sprogets og 
Bibelens tegn. 
 
Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet 
Sognehus og alle er meget velkom-
men. 
 
 
 

Lene Aagaard Nielsen er landsleder i 
Wycliffe Danmark. Hun har tidligere 
boet i Tanzania i perioder og er ud-
dannet antropolog.  
Nu bor hun i Aarhus og er en del af 
Aarhus Valgmenighed. 

Mårslet Indre Mission 

Flygel ønskes 
 
Mårslet Menighedsråd søger i samar-
bejde med KulturCafé 8320  
sponsorer til anskaffelse af et flygel 
til Sognehuset, for vi vil gerne på 
sigt indbyde til flere kammer-
koncerter.  
 
Bidrag til et flygel modtages med 
glæde. Kontakt Hanne Davidsen, 
8629 0234 - hd@maarslet-kirke.dk 
 

Mårslet Kirkes Pigekor 
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SOGNEPRÆST 
Hanne Davidsen 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234 
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-VIKAR 
Tlf. 8629 8190 
 
 

 
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 
 
GRAVER-VIKAR 
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 - 17.00 i sommerhalvåret. 
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 kirketjeneren 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 

 

 

Menighedsrådsmøde 
 
Der afholdes menighedsrådsmøde   
 

Onsdag den 20. maj kl. 19.00 
i Sognehuset 

 
Menighedsrådets møder er  

offentlige og alle er velkomne til Mårslet Kirkes Korskole 

Ny redaktør af  
kirkesiderne 
- søges stadig 
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Status på Projekt MultiHal 
Vi er nu meget tæt på at have finan-
sieringen endeligt på plads for opfø-
relsen af MultiHallen. Det er meget 
glædeligt, da det er et projekt, som 
gode kræfter i byen har kæmpet for i 
årevis.  

 

Til gengæld må vi også sande, at pro-
jektet i første omgang bliver uden en 
sammenbygning med skolen. Det be-
tyder dog ikke, at vi har opgivet pla-
nerne om “det store projekt” med 
skolen - men nu går vi i gang med 
“det lille projekt” i fase 1. Dette pro-
jekt indeholder en option om en mu-
lig fase 2, hvis det lykkes os at skaffe 
flere midler fra blandt andet Børn og 
Unge samt Lokale og Anlægsfonden. 

 

Budgettet for projektet uden skolen er 
på ca. 21 mio. kroner inkl. moms, 
mens projektet med skolen er på knap 
26 mio. kroner inkl. moms. 

 

Indstilling til Byrådet 

I løbet af april udarbejdede Sport og 
Fritid en endelig indstilling til Byrå-
det, hvorefter Byrådet skulle tage stil-
ling til, om man vil give MultiHal 
projektet den nødvendige kommune-
garanti på 10 mio. kroner for, at vi 
kan optage et lån hos KommuneKre-

dit. (Udfaldet kender vi ikke ved dea-
dline til dette blad). Forud for indstil-
lingen har vi gennem flere måneder 
haft en indgående dialog med em-
bedsmændene omkring vores 
forudsætninger og antagelser omkring 
driften af MultiHallen. 

 

Møde med Bünyamin Simsek 

Midt i marts var tre repræsentanter fra 
Styregruppen og en enkelt repræsen-
tant fra byggegruppen til møde med 
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn 
og Unge i Aarhus Kommune. Mødet 
skulle være med til at afklare mulig-
heden for skaffe flere midler, så Mul-
tiHallen kan blive bygget sammen 
med Mårslet Skole. 

 

Meldingen fra Bünyamin Simsek var, 
at han synes, at MultiHal projektet er 
spændende, og han er overbevist om, 
at det vil kunne være til glæde og 
gavn for hele lokalsamfundet. Samti-
dig gjorde han rede for på mødet, at 
Børn og Unge ikke har mulighed for 
at gå ind i projektet med de nuværen-
de budgetter. Det vil kræve en poli-
tisk beslutning af et flertal i byrådet. 
Og en sådan vil tidligst kunne finde 
sted i forbindelse med de kommende 
forhandlinger om budgettet for 2016 
til efteråret. Denne oplysning er nu 

taget til efterretning i styregruppen, 
og vi vil derfor arbejde for, at 
MultiHal projektet får flere midler, 
når budgetforhandlingerne går i gang 
i september. 

  

Status fra Byggegruppen 

I starten af april fremsendte bygge-
gruppen et udbudsmateriale for “det 
lille projekt” vedrørende bygherreråd-
givningsydelsen til tre inviterede råd-
givere. Herefter havde de tre bygher-
rerådgivere mulighed for at besigtige 
lokaliteterne omkring det nuværende 
Halhus + hallen samt mulighed for at 
stille spørgsmål til byggegruppen. 
Den 24. april var der frist for afleve-
ring af tilbud, og det forventes, at 
byggegruppen har valgt en bygherre-
rådgiver primo maj. 

 

Indsamling 

Vi er som sagt meget tæt på en reali-
sering af MultiHal projektet, men vi 
fortsat brug for både små og store bi-
drag. Selvom økonomien omkring 
“det lille projekt” er mere eller min-
dre på plads, så mangler der stadig 
midler til rigtig meget af inventaret i 
MultiHallen. Jo mere der bliver sam-
let ind, jo flere ønsker kan indfries. 

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 MultiHal.  

 
Du kan bestille en tid til massage en hverdagsaften eller i weekenden på mobil 26 18 29 69 el-
ler 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 behandlingerne på www.rakelyde.dk 
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TMG - Nyt 

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 Jesper Sander 20 64 02 88  jespersanderdk@gmail.com 

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 Freddy Jensen   TMGmotion8320@gmail.com 

Pétanque  Kirsten Sørensen 27 59 23 51  kirstenvilly@gmail.com 

Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22  hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@gmail.com 

Så er TMG Tennis vågnet op fra vinterhi 

Tennissæsonen er gået i gang og de 

første kampe er allerede blevet afvik-
let. Har du også lyst til at prøve som-
merens sjoveste sport (som er tennis), 
så gå ind på tmg-tennis.dk og meld 
dig ind i klubben. Er du i tvivl om 
tennis er noget for dig, så kom og få 
en gratis prøvetræning, søndage fra 
10-11 - vi har ketsjer, det eneste du 
tage med at tennissko!!! 
 
Igen i år vil der være mulighed for at 
modtage gratis træning, både for 
voksne og børn! 
 
Seniortræning: Søndage fra 10-11 
(drop-in fra kl. 11) 
 
Juniortræning (under 16 år): Se  
tmg-tennis.dk/traening 
 
For yderligere detaljer om indmelding 
mm. se: tmg-tennis.dk og "like" os 

på facebook.com/TMGTennis - så 
kan du nemt følge med i, hvornår der 
er arrangementer mm.  
 
Vi glæder os til at se jer til somme-
rens sjoveste sport.  
 
 
Mange hilsner 
 
TMG Tennis  
/Bestyrelsen  
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TMGs gymnastikopvisning havde det hele  

Tog, palmer, poledance, karate-
spark  

På en regnfuld forårsdag lukkede 
TMG Gymnastik dørene op til Mår-
slet hallen og et brag af gymnastikop-
visning lørdag d. 21.marts 2014. 
Gymnastikholdene fulgte traditionen 
tro fanen ind på gulvet, hallen var 
fyldt, vi sang, og så var vi klar!  
 
”Springbadutterne” lagde ud med 
godt humør og sang, trods lidt start-
bøvl med musikken, som bare blev 
taget i stiv arm af de gæve børn. Godt 
gået! ”Familieholdet” viste, at foræl-
dre og børn har hygget sig i salen 
gennem vinterens mørke, og stolthe-
den lyste ud af både børn og forældre. 
”Tumlingerne” kom kørende i deres 
levende, syngende tog sammen med 
deres forældre og gav den gas som 
levende guitarer. ”TMG Jumpers” 
sprang igennem og viste dermed, 
hvor intenst der er blevet arbejdet 
med springene henover vinteren. Bå-
de ”TMG Mini Jumpers” og 
”MegaTons” imponerede udover di-
verse spring med både ”rumpevrik” 
og seje street-moves. ”MGP Dans og 
Rytme” gik amok i strutskørt og med 
danseglæde og karatespark, og 
”Rytmepigerne” gav den gas med bå-
de gymnastik og street-dance. 
”Vikuvika” viste igen i år, at de ikke 

bare ku’ engang men sandelig stadig 
ka’ – ja, de var faktisk ”flyvende” på 
vejen ud! Et stort ”Godt Gået!” til alle 
Mårslet gymnaster og holdenes in-
struktører!
 
Programmet blev som de andre år 
krydret med en række meget dygtige 
gæstehold; bl.a. Odder Gymteam, der 
er et konkurrencehold, som blæste al-
le helt omkuld med deres kunnen. Der 
blev sukket og sagt ”årrhh” rundt i 
hallen over de imponerende spring og 
de præcise og flotte serier. Eftermid-
dagens opvisning sluttede med manér, 
da både DGI Juniorholdet og Vivild 
Efterskole gæstede Mårslet og levere-
de flotte beviser på deres kunnen. 
Især Vivilds 178 gymnaster kom 
langt omkring med deres rejsefortæl-
ling med palmer på gulvet, tøndebånd 
og køller, ja selv poledance fik vi en 
imponerende demonstration af! 
 
Det er skønt, at disse fantastisk dygti-
ge gæstehold takker ja til at være med 
til vores lokalopvisning her i Mårslet. 
De imponerer alle og inspirerer byens 
børn til at ville øve sig og blive lige 
så gode som disse dygtige gymnaster. 
Det er med til at udvikle gymnastik-
foreningen – efterspørgselen har al-
drig været større! 
 
Foran de mange efterskoleelever fra 
Vivild sagde vi tak til instruktørerne 
for en fantastisk sæson. Instruktørerne 
fik gaver fra de glade gymnaster og 
TMG uddelte 2 priser:  
Kristjan Friis fik overrakt prisen som 
”Årets Gnist”, fordi han med stort en-
gagement, energi, stabilitet og udhol-
denhed igen i år har haft to hold, både 
de små med forældre og de lidt større 
minijumpers. Takket være Kristjan 
kan vi være med til at fastholde 
springglade piger og drenge, og han 
giver altid en hånd med og har hjulpet 
andre instruktører og medhjælpere i 
kunsten at tage godt imod springerne. 

Forbilledligt!  
Prisen for ”Årets Initiativ” gik til An-
na Bak Maigaard for hendes fantasti-
ske initiativ med at indføre ”Svedig 
Søndag”. Anna er kendt af de fleste 
gymnaster, idet hun har været aktiv 
instruktør i TMG i mange år i træk. 
Anna startede således for mor og barn 
gymnastik for 7 år siden og har siden 
næsten uden pauser haft hold med to-
ning, styrke, puls og zumba. Anna er 
et glad energibundt, der ofte kommer 
med gode forslag til bestyrelsen til 
gavn for Mårsletterne.  
 
Igen i år blev der sat ny rekord med 
436 betalende publikummer til opvis-
ningen. Hertil kom alle børn under 13 
år, alle gymnaster, instruktører og gæ-
stehold, så hallen var godt fyldt op!  
Vi er stolte af og glade for, at forenin-
gens gymnaster fik så fin en opbak-
ning på en dag, som de har trænet 
imod og glædet sig til. Vi mærker og-
så forældrenes interesse og imøde-
kommenhed på holdene, og det sti-
gende medlemstal taler da også sit 
eget sprog om en stigende nysgerrig-
hed over for gymnastik og det der lig-
ner – både på voksen og børneholde-
ne. I 2014/15 er medlemstallet steget 
til 346, og det kan vi især takke vores 
engagerede instruktører for, som yder 
en uvurderlig indsats til glæde for 
Mårslets børn og voksne.   
 
I TMG gymnastik er der en unik mu-
lighed for at være en del af et godt 
sammenhold. Så sidder du med et øn-
ske om at blive en del af teamet, har 
du den bedste opbakning fra bestyrel-
sen, og der er rig mulighed for at del-
tage på diverse kurser for at få inspi-
ration og lære nyt. 
 
I forlængelse af årets gymnastikop-
visning, skal der lyde en stor tak til: 
alle vores instruktører og gymnaster 
til hjælpere, familie og venner med 
bl.a. redskaber, musikken og kiosken. 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Tak til SuperBrugsen, Mårslet Pizza-
bar Buonasera og Moesgaard Have-
center for lån af blomsterkrukker. Og 
tak til Odder Bowling Center for ga-
vekort til Bowling og vores lokale 
kunstner Fru Bims for billeder til 
prismodtagere.  
 
Igen i år slutter sæsonen jo ikke med 
forårsopvisningen! Der er igen forårs-
hold, som løber fra april til juni: 
”Strand Klar”, ”Dans, Puls og  Styr-
ke” og ”CrossGym Outdoor”. Holde-
ne er klar for tilmelding på 
www.tmggymnastik.com. Kort fortalt 
er der fokus på henholdsvis toning af 
mave, baller og lår, glad dansetræning 
lige fra zumba til afro og hip-hop der 
kombineres med styrke- og pulstræ-
ning samt intens udendørs træning 
ved høj intensitet. Så der er lidt for 
enhver smag. Du kan finde beskrivel-
ser af holdene under tilmelding på 
hjemmesiden. Kom glad og hold for-
men ved lige! 
 
Tilmelding til vintersæson 2015/2016 
offentliggøres i løbet af juni måned 
på www.tmggymnastik.com og på 
www.maarslet.net 
 
På gensyn til en masse gymnastik og 
bevægelsesglæde – både på forårshol-
dene og igen til vintersæsonen fra 
september! 
 
Videoer fra TMG holdenes opvis-
ninger ligger på YouTube. Søg på 

”TMG Gymnastik opvisning 2015” – 
her kan I se eller gense alle de gæve, 
glade gymnaster stolt vise deres ar-
bejde fra vinterens sæson frem! 
 

På vegne af bestyrelsen,  
Tina Fredsted 
 
Foto:  
Palle V. Fredsted/Anders Braagaard 
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TMG Håndbold drog til Svane Cup i Ålborg  
Sædvanen tro plejer vi at afslutte vo-
res normale turnering, med en fælle-
stur til et stævne enten i Danmark el-
ler i udlandet. I år blev Svane Cup 
valgt - som er et kæmpe stævne i Ål-
borg med deltagelse af over 3200 
spillere fordelt på 280 hold fra både 
ind- og udland. 
En stor flok børn og voksne fra TMG 
Håndbold drog afsted fredag efter-
middag kl. 15.00 den 10/4 – hvor to 
busser skulle fragte en stor flok for-
ventningsfuld børn og voksne til Sva-
ne Cup. 
 
Allerede fredag aften skulle alle hold 
i gang med deres respektive turnering 
og vi var således først samlet igen på 
skolen omkring klokken 22.00 – in-
den lyset blev slukket var der dog en 
stor aktivitet (læst larm) på skolen, 
som både var kædedans og hygge al-
dersgrupperne imellem. Selvom der 
på turen til Ålborg var indtaget store 
mængder slik var der ikke nogen der 
umiddelbart havde svært ved at falde i 
søvn da lyset blev slukket. 
 
Lørdag var en dag hvor vi alle havde 
4 kampe, og hvor meget vi end gerne 
ville var det dog lidt svært at nå at 
komme og heppe på vores egne hold, 
da vi spillede i 19 forskellige haller.  
 
Lørdag aften var der arrangeret et 
kæmpe arrangement i Gigantium, og 
inden afgang var stemningen rigtig 
høj blandt store og små – og der var 
langt op til en aften der ikke mangle-

de noget, med stor fællesspisning un-
derholdning af den 17-årige beatboxer 
Thor Mikkelsen alias Thorsen, der 
vandt tv-showet ”Danmark har ta-
lent”. Leder landskamp mellem Dan-
mark og Norge og sidst men ikke 
mindst diskotek. Trods dette fænome-
nale program ønskede hovedparten af 
ungerne, at komme tilbage til skolen 
for at slappe af – og der blev HYG-
GET i stor stil i alle klasselokalerne.  
 
Søndag morgen skulle der pakkes 
sammen og de fleste skulle nå en tid-
lig bus for at spille deres kampe så 
der var en livlig aktivitet lige fra tid-
lig morgen. U10 pigerne blev noget 
forundret da den stævneansvarlig kom 
med kage og chips til dem og fortalte 
at de var blevet udpeget til at være det 
”bedste” hold og derfor ville de fra 
stævneledelsen gerne give dem lidt 
ekstra, en flok forundret og glade pi-
ger hvor langt hovedparten var til 
stævne for første gang. 
 
Igen i år var der et hold der var så hel-
dig at komme i finalen i deres pulje – 
U12 pigerne gik hele vejen og fik en 
flot 2. præmie. 
 
Det var en flok trætte børn og voksne 
der kørte ind i Mårslet søndag kl. 
16.30 – trætte men en stor oplevelse 
rigere. 
 
TAK til REMA1000 der kunne sørge 
for frisk frugt til fri afbenyttelse under 
hele stævnet. 

TMG Håndbold siger TAK for en 
fantastisk weekend. 
Der er flere billeder på  
www.tmg-haandbold.dk 

Gruppebillede, desværre fik vi ikke fan-
get alle til dette gruppebillede 

U12 pigerne på sejrspodiet 

U10 pigerne bliver overrasket med mor-
gen brød 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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EN NOVICES BERETNING – Svane Cup 2015  
Jeg har en datter, der spiller på 
TMG’s nyoprettede U10 pige hånd-
boldhold. Et hold som først begyndte 
at spille kampe fra januar i år. Jeg har 
fulgt deres kampe og set, hvordan en 
flok meget forskellige piger har ud-
viklet sig til en rimelig homogen en-
hed, der med rekordfart har udviklet 
både spillemæssige og sociale kom-
petencer. Et hold med gå – på - mod 
og lyst til udfordringer, hvilket resul-
terede i, at ikke mindre end 11 spille-
re på holdet valgte at tage med til 
Svanecup i Aalborg, der blev afholdt 
fra fredag 10. april til søndag 12. 
april. Svanecup er et af de største 
ungdomsstævner med rundt regnet 
3000 deltager fra Danmark og Norge 
og fra TMG deltog, udover U10 pi-
gerne, en række andre ungdomshold i 
både pige- og drenge rækkerne og al-
le spillere kørte samlet i 2 store bus-
ser fra Mårslet fredag først på efter-
middagen med kurs mod Aalborg.  
 
Jeg havde tidligere på året tilkendegi-
vet over for U10 pigernes træner, at 
jeg gerne ville med til stævnet for at 
se kampene og da jeg alligevel ville 
være tilstede hele weekenden godt 
kunne gå lidt til hånde. Det blev posi-
tivt modtaget. Nu havde jeg nok mest 
forestillet mig, at jeg skulle fylde lidt 
vandflasker, bære tasker, yde moralsk 
støtte og klappe af pigerne på de rigti-
ge tidspunkter. Som det endte ud blev 
jeg udmanøvreret af et par taktiske 
træk fra U10 træneren, en træner der i 
øvrigt var presset af, at stå i spidsen 
for 2 af de deltagende hold fra TMG, 
så pludselig var jeg udnævnt til U10 
pigetræner - om end kun for en week-
end. 
 
Det satte unægteligt weekenden i et 
andet lys end planlagt og det var med 
lige dele begejstring og ængstelse, at 
jeg stødte til ”min” pigetrup i Aal-
borg. For til trods for mange års pro-
fessionel virke som erhvervsleder, 
med et utal af udfordringer og større 
eller mindre konfliktløsningsseancer 
med både mandlige og kvindelige 
medarbejdere, var jeg nu noget mere 
udfordret på mit ”mind-set” ved tan-
ken om de 11 piger jeg nu havde an-

svaret for. Ikke kun sportsligt men 
også i social og trivselsmæssig sam-
menhæng. 
 
Lad det være det sagt med det sam-
me, at min ængstelse blev gjort til 
skamme og lad det samtidig være 
sagt, at min begejstring bare voksede 
og voksede som tiden skred frem. 
Den sportslige, klassiske succes i 
form af sejre, hæder og præmier er til 
at overskue. Vi spillede 5 kampe hen-
over weekenden og tabte dem alle. 
Det skal dog bemærkes, at 2 af dem 
kunne vi lige så godt have vundet. 
Det kan være svært at anskue 5 ne-
derlag positivt, men hvis man har in 
mente at pigerne kun har spillet turne-
ring sammen i 3 måneder med ”kun” 
1 times træning om ugen, og at man-
ge af modstanderholdene har spillet 
sammen i flere år med mere trænings-
tid tildelt, synes jeg, at indsatsen fra 
pigerne var mere end godkendt. Og 
hvis der uddeltes præmier for fight, 
ukuelighed og sammenhold ville det 
være U10 pigerne fra TMG, der ville 
løbe af med guldet, for der blev kæm-
pet og kæmpet i kampene og trods 
nederlag, blå mærker, slag og knubs 
demonstrerede pigerne vilje og disci-
plin til at rejse sig igen – og igen. 
 
Den sociale dimension af pigernes 
samvær var en anden meget positiv 
oplevelse. Generelt var der ingen gni-
derier og den ene situation, jeg ople-
vede, løste holdet selv internt uden at 
der var nogen, der stod tilbage og var 
kede af det. Den megen aktivitet, de 
mange busture frem og tilbage mel-
lem håndbold hallerne, de rigtig man-
ge indtryk, lidt for lidt søvn og lidt 
spredt hjemve, udmøntede sig selv-

følgelig i trætte piger, men alt kunne 
klares med lidt hyggesnak og et knus 
fra de kvindelige ledere eller forældre 
som var tilstede. 
Ovenstående kan måske fremstå som 
en skamrosning af ”mine” håndbold-
piger, men er ikke ment som en så-
dan, men mere som et ærligt udtryk 
for min begejstring over at opleve 
nogle basale værdier, vilje og glæde 
komme til udtryk, gennem idræt og 
samvær, hos vores unge mennesker - 
noget som jeg frygtede var gået lidt af 
mode, grundet konkurrencen fra 
Iphones, Ipads, spillekonsoller, TV, 
virtuelle paralleluniverser osv.  
 
Dette blev ikke en beretning om deci-
deret sportslig succes, men i stedet en 
kort beretning om min personlige op-
levelse af nogle fantastiske, søde og 
ukuelige piger, min oplevelse af en 
social klub hvor utrættelige trænere 
og ledere gør en kæmpe indsats for at 
vores børn har mulighed for at være 
sammen om sportslige aktiviteter og 
lad mig da her kort opfordre alle for-
ældre til at støtte op om de trænere og 
ledere, der gør alt hvad de kan for at 
vores børn har mulighed for at udfol-
de sig fysisk. 
 
Til sidst vil jeg igen gerne takke U10 
pigerne – Felina, Josefine, Gøzde, 
Mathilde K., Sofie, Karoline, Dag-
mar, Rakel, Mathilde M, Julie og Em-
ma for ovennævnte oplevelse og for 
at være så søde og overbærende med 
mig. I har sikret jer og TMG min ful-
de opbakning gående fremad. 
 

Godt gået piger! 
13. april 2015 

Bo Ebbesen 

Alle U10 pigerne samlet med en del af U10 drengene 
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MÅRSLET VANDVÆRK 
a.m.b.a. 

Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 
 

Alle henvendelser til: 
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 

8688 
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 

31/12. 
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 

10/2. 
 

SKJULTE RØRSKADER: 
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk 

da at 
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere 
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der 

ikke er forbrug. 
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 
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TMG Basketball 

I Danmark hører basketball til en af 
de mindre holdidrætsgrene, men spe-
cielt på ungdomssiden er det en sport 
i fremgang. Dette gælder også i Mår-
slet, hvor rekordmange børn fra 0. til 
7. klasse lige nu spiller basketball i 
TMG. Afdelingen tæller omkring 60 
spillere (både piger og drenge), der 
spiller i aldersklasserne U8 til U14. 
Søndag den 12. april blev der spillet 
grandprixstævne i Mårslethallen for 
både U10 og U12 drenge. Grandprix-
stævnet er en del af Dansk Basketball 
Forbunds turneringssystem, hvor der i 
sæsonen spilles et større antal grand-
prixstævner i de forskellige alders-
klasser. Hver aldersklasse er delt op i 
puljer af fire hold, der mødes til et 
grandprixstævne, og der spilles på 
kryds og tværs af hinanden på stæv-
nedagen. 
 
I løbet af sæsonen spiller hvert hold 
omkring syv grandprixstævner. Vin-
der man et stævne rykker man en pul-
je op og møder til det næste grand-
prixstævne nogle på papiret bedre 
hold. Taber man puljen rykker man 
en pulje ned og spiller næste gang 
mod nogle dårligere hold. På den må-
de vil man automatisk i løbet af sæso-
nen møde hold, der nogenlunde spil-
ler på ens eget niveau. U10-holdet 
spillede denne søndag mod to lokale 
hold fra henholdsvis AGF og BMI 
Bloodhounds samt et hold fra Aal-
borg Basketballklub. U12-drengene 
mødte hold fra henholdsvis Holstebro 
og Fredericia. Mårslethallen var der-
for det meste af søndagen fyldt op 
med forældre og spillere fra alle de 
respektive klubber, som fulgte ivrigt 
med i de stemningsfyldte kampe. I 
ungdomsrækkerne er reglerne modifi-
cerede i forhold til “de rigtige” ba-
sketballregler. Eksempelvis skal der I 
løbet af de fire perioder en basketball-
kamp varer være en ligelig fordeling 
af spilletid mellem spillerne på hol-
det, så alle uanset niveau får en fair 
chance for at spille. 

Udover den ordinære DBBF-
turnering deltager de forskellige hold 
i TMG også i forskellige weekend-
stævner i løbet af sæsonen. Højde-
punkterne er her Lystrup Cuppen og 
Viby Minibasketfestival, hvor mere 
eller mindre hele basketballafdelin-
gen tager afsted. For de nuværende 
U14-drenge har året absolutte højde-
punkt de sidste tre år været Lim-
fjordscuppen i Lemvig, der altid fore-
går i juleferien. Turneringen i Lemvig 
er suverænt Danmarks største ung-
domsbasketballstævne. Sidste år del-
tog omkring 140 hold, hvoraf om-
kring halvdelen var hold udenfor 
Danmark grænser fortrinsvist fra Bel-
gien og Holland. 
 
Sæsonen i år er slut, men en ny starter 
op efter sommerferien. Så hvis du 
skulle få lyst til at spille basketball så 
følg med på afdelingens hjemmeside 
(www.tmgsport.dk/basketball), hvor 
der inden længe vil være information 
omkring træningstiderne for sæsonen 
2015/16. 

Bo Vangsø Iversen  
(Træner U14 drenge) 

 

Ole Vangsø Iversen (fotograf) 



 MÅRSLET-bladet  MAJ 2015 34 

 

Kræftens Bekæmpelses 
Indsamlingsresultat 2015   

 

 
43 indsamlere mødtes søndag den 12. april kl. 10 på lokalcentret Kildevang, hvor vi startede indsamlingsdagen med 
kaffe og rundstykker sponseret af  REMA 1000. 
 
Derefter gik indsamlerne ud for at vise flaget – landsindsamlingens motto var igen i år  VIS FLAGET,  og det lykke-
des over al forventning. Alle kom glade tilbage og fortalte, at de var blevet godt modtaget, men desværre var mange 
ikke hjemme. 
  . 
Medens Erik Damgaard, - tidligere Nordea, Mårslet - og Poul talte bøtterne op, nød indsamlerne sodavand og vand 
sponseret af REMA 1000 spændte på resultatet, og det var også værd at vente på. 
 
Resultatet blev kr.–  47.257,00 –   ja Mårslet forstår  virkelig at vise  flaget. 
 
Sidste år blev der indsamlet kr. 45.279,50, - . 
 
En stor tak til indsamlerne for den gode indsats, og også en stor tak til beboerne i indsamlingsområdet for den gode 
modtagelse. 
 

Tak til Hanne for lån af cafeen og tak til Else, Hanne og Erik for deres hjælp  
 

Tak til  Mike, REMA 1000 for hans altid store velvilje.  
 

Jeg håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag 3. april 2016. 
 

Ane-Mie Nielsen 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Husk Deadline  

Den 10. hver måned 
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Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J  

E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd 

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 MAJ 2015 
Obs! ’Mormor Mad’ den 20. maj kl. 17.30  

(tilmelding senest den 13. maj til Brugerrådet) 

Onsdag d. 6. maj kl. 14.00: 
Syng med Josser Herold 
 
Fredag d. 8. maj kl. 13.45: 
Gudstjeneste  
 
Onsdag d. 20. maj kl. 17.30: 
’Mormor Mad’ – fællesspisning for 
alle!  
Pris: 50 kr. voksne 
20 kr. børn 3-12 år. 

Denne aften indvies Kildevangs nye 
gasgrill. 
 
Fredag d. 22. maj kl. 13.00: 
Salg af skotøj v/ Reporto Sko 
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 
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Husk sidste frist for  

indlevering af stof,  

annoncer og rettelser 

er d. 10. i måneden 

9.30-17.30 
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Indbydelse til forårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet 
tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 17-18 

i A/B Nymarksvejs fælleshus, Nymarksvej 20H 

 Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne  

Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Syv foreninger har været med ind-
til nu: 

Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken, 
men der er flere i byen, og I er alle velkomne.  

På det kommende møde vil vi blandt andet tage en snak om Kreditforeningernes bidragssat-
ser, som rammer os endnu hårdere end private boligejere, fordi vi ikke kan trække dem fra i 

skat. 
 

Foreninger, der ikke har været med før, men har lyst til at prøve at være med nu, er velkomne 
til at sende mig en mail, så I kommer på postlisten. 

Med venlig hilsen 
 

Henrik Gram Nielsen 
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Friskole sætter glæden ved at lære i centrum 
Zofiaskolen er en helt ny friskole, der 
sætter børns nysgerrighed og glæde 
ved at lære i centrum. Her skal bør-
nene glæde sig til at komme i skole 
hver dag, fordi de oplever, at det er 
sjovt og spændende at lære nyt.  
 
Når det nye skoleår starter til august, 
åbner en helt ny friskole i det tidlige-
re plejehjem i Malling. Fra start vil 
skolen være åben for elever fra 0. til 
3. klasse. Fuldt udbygget vil skolen 
have plads til 200 elever fra 0. til 9. 
Klasse. Zofiaskolen er et alternativt 
skoletilbud, der tilbyder de kommen-
de børn og forældre en høj grad af 
medindflydelse. Og fordi skolen er 
ny, vil forældrene få stor mulighed 
for at være med til at sætte deres 
præg på skolens udvikling.  
 
- Skolen har en størrelse som gør det 
muligt for os, at sikre trygge rammer 
omkring børnenes hverdag, og samti-
dig skabe en tæt relation til det en-
kelte barn og til forældrene. Skolen 
vil være et minisamfund, hvor alle 
kender hinanden, og hvor vi vil tage 
vare på hinanden, siger Hella 
Feldthaus der er initiativtager og 
kommende daglig leder af skolen.  
 
Det skal være sjovt at lære 
- Vi insisterer på at det skal være 
sjovt at lære, siger Hella Feldthaus. 
Hvis børnene skal synes, det er 
spændende og gå i skole, er det helt 
grundlæggende, at de bevarer deres 
nysgerrighed og glæde ved at lære 
nyt. Derfor skal skoledagen på Zofia-
skolen være sjov og fyldt med små 
succeser. Hvis børnene oplever, at de 
bliver gjort forkerte, når de laver fejl, 
så mister de selvtilliden og lysten til 
at gå i skole. Zofiaskolen vil skabe 
en læringskultur, hvor børnene ikke 
er bange for at lave fejl. Alle har ret 
til succes! 
 
- Vi skal væk fra fejlfindingskultu-
ren, hvor børnene er bange for at fej-
le og for at sige noget dumt. Fejl er 
blot feedback og en mulighed for at 
finde ud af, hvordan man kan gribe 

det an næste gang, og uden at man 
slår sig selv i hovedet af den grund, 
siger Hella Feldthaus. På Zofiaskolen 
er der ingen børn, der skal føle sig 
dumme. Derfor er udvikling af et 
højt selvværd hos børnene en af 
grundpillerne bag Zofiaskolen.  
 
Klasseværelset er et værksted 
Skolen bliver indrettet i det tidligere 
plejehjem på Starupvej i Malling. 
Det giver mulighed for at indrette en 
skole på en helt ny og anderledes 
måde. Her er ingen traditionelle klas-
seværelser, hvor børnene skal sidde 
stille bag et skolebord, når der under-
vises. Derimod vil indretningen af-
spejle den mangfoldighed, som også 
vil være i undervisningen. Der vil 
være lokaler, hvor eleverne kan ar-
bejde projektorienteret. Undervisnin-
gen vil være en vekselvirkning mel-
lem det værkstedsorienterede og det 
teoretisk boglige. Derfor vil indret-
ningen gøre det let at lave sceneskift 
mellem de forskellige undervisnings-
former, uden at børene skal skifte lo-
kale.  
Lokalerne er af varierende størrelse, 
så det både er muligt at samle op til 
80 elever til dans og sang, og mindre 
rum hvor 3-4 børn kan sidde i ro og 
fred og fordybe sig. Udearealerne er 
en vigtig del af undervisningen og 
børnenes daglige dag.  
 
At være aktive og bruge kroppen vil 
være en naturlig del af undervisnin-
gen på Zofiaskolen. Derfor vil der 
blive lavet nyttehaver og områder til 
undervisningsaktiviteter udendørs. 
Ved at lægge store dele af undervis-
ningen udendørs vil børnenes for-
skellige sanser blive aktiveret, så 
kroppen og hjernen holdes aktiv og 
vågen, og børnenes nysgerrighed be-
vares intakt. 
 
Undervisning på tværs af alders-
trin 
Undervisningen vil foregå  aldersin-
tegreret, hvor eleverne fra 0.-3. klas-
se vil blive blandet, alt efter hvilke 
emner de arbejder med, og hvor de er 

fagligt.  
 
- Vi mener ikke, at det er en selvføl-
ge, at selv om to børn er 8 år, så er de 
det samme sted fagligt. Ved at arbej-
det på tværs af alderstrin, bliver det 
lettere at sætte børnene sammen på 
mange forskellige måder, og så lærer 
de også at samarbejde på tværs af al-
derstrin, siger Hella Feldthaus. 
 
For at sikre at børnene har et fast til-
hørsforhold, bliver de del af en min-
dre familie på cirka 10-12 elever, 
hvor de har deres trygge base. I den-
ne gruppe starter børnene skoleda-
gen, hvor rammen for dagen sættes. 
 
Tæt samspil med nærområdet 
At skolen bliver placeret i det tidlige-
re plejehjem, åbner for nogle spæn-
dende samarbejdsmuligheder. I dag 
er der mange borgere i nærområdet, 
som bruger lokalerne i plejehjemmet 
til forskellige frivillige aktiviteter, og 
de muligheder ønsker Zofiaskolen at 
understøtte fremover.  
 
FAKTABOKS 
 Zofiaskolen får adresse i det 

tidligere plejehjem på Starup-
vej 9B i Malling  

 Hella Feldthaus er initiativta-
ger til Zofiaskolen, og hun vil 
også være skolens daglige le-
der. 

 Zofiaskolen åbner for elever i 
0. til 3. klasse med start i au-
gust 2015 

 Det forventes at der vil være 
30-35 elever ved skolestart, og 
fuldt udbygget vil skolen rum-
me 200 elever fra 0. til 9. klas-
se.  

 Skolen ligger kun 3-4 minut-
ters gang fra Malling Station, 
og forventer at tiltrække elever 
fra Odder, Mårslet, Beder, og 
Malling området.  

 Indmeldelse af nye elever kan 
ske på skolens hjemmeside 
www.zofiaskolen.dk 
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Spændende natur i og ved Hørret Skov 
Kapelbækken har fået nye slyng  

Fra høringsmateriale af 28. maj 
2014, Aarhus Kommune. Det kom-
plette høringssvar kan du hente på 
 
http://www.aarhus.dk/da/
omkommunen/organisation/teknik-og
-miljoe/annoncer/2014/2-kvartal/~/
media/Dokumenter/Teknik-og-
Miljoe/Natur-og-Miljoe/Natur-og-
landskab/Vandloeb/Kapel-Baek-
restaureringsprojekt.pdf 
  
Man vil huske, at der i efteråret 2014 
var en del aktivitet med gravemaski-

ner og udlagte køreplader på engen 
syd for Hørret Skov. Det har med-
ført, at området nu ser anderledes ud. 
 Kommunen har arbejdet in-
tenst på at få Kapelbækken tilbage i 
et mere naturligt leje. Men hvorfor 
nu det? 
 De fysiske forhold i Kapel-
bækken var på de åbne stræk ret go-
de, med fine faldforhold samt grus 
og sten. Men i engen ved Langballe 
henlå vandløbet i et kanaliseret og 
udrettet forløb, med dårlige fysiske 
forhold og ringe fald. Det havde 

skabt en mudret, blød vandløbsbund 
med dårlige muligheder for, at ørre-
der og karper kunne gyde. Tidligere 
tiders vedligeholdelse med opgrav-
ning af vandløbet havde medført, at 
der lå volde langs dets sider. Disse 
volde og sætningerne i terrænet hav-
de medført, at engene omkring bæk-
ken var meget våde, hvilket gav dår-
lige mulighed for afgræsning og na-
turpleje i området.  
 Projektet har haft til formål at 
forbedre forholdene i vandløbet og 
samtidig sikre og fastholde en god 
pleje af de omkringliggende natur-
arealer. Med projektets udførelse vil 
den naturlige afvandingstilstand i en-
gen ved Langballe blive genoprettet.  
 Kapelbækken er fra det gamle 
kanaliserede løb flyttet til et nyt slyn-
get forløb. Faldet gennem vandløbet 
er udjævnet, så det har fået et mere 
jævnt fald. Nogle af de tørre enge 
bliver fremover lidt vådere, og andre 
strækninger bliver tørrere. Dette gi-
ver bedre muligheder for at sikre og 
fastholde en afgræsning og naturpleje 
af hele området samt udvikle en "ny" 
natur i de tørreste områder øverst i 
vandløbet. 
 Ifølge kommunen har ørreder-
ne allerede taget turen op gennem de 
nye slyng til de nye gydebanker i 
vandløbet. 
 
Hørret Skov er blevet mere vild 
 
Går man en tur gennem Hørret Skov, 
ses flere partier, hvor skoven får lov 
til at passe sig selv. Døde træer får 
lov at blive stående, væltede træer 
ligger på kryds og tværs, og grene og 
kviste ligger spredt i skovbunden.  
 Det er helt bevidst. Aarhus 
Kommune har nemlig med sin skov-
udviklingsplan lagt et spor for skove-
nes udvikling over de næste 10 år, 
hvor naturnær skovdrift og rekreation 
er nøgleordene. 
 Hørret skov har været drevet 
skånsomt og naturnært i 25 år, og i 
de sidste 20 år har man retableret og 
plejet udvalgte vådområder, ligesom 
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oprensning af grøfterne er ophørt. 
Dødt ved har de seneste 10 år fået lov 
at blive liggende til gavn for mange 
arter af insekter og svampe, og i 2011 
stoppede sankning af træ i skoven. 
 Udover at lade dele af Hørret 
Skov henligge på naturens præmisser, 
er hele skoven også udpeget som 
Særlig Skov eller Stilleskov, hvor de 
besøgende kan finde ro og glæde sig 
ved stilheden. Tillige nyder bestanden 
af rå- og kronvildt godt af de fredeli-
ge omgivelser. 
 Så nyd turen rundt i skoven og 
langs Kapelbækken, hvor naturen får 
lov at bestemme. Den vil helt sikkert 
kvittere med en særlig naturoplevelse 
og en større mangfoldighed af insek-
ter, svampe, dyr og planter.  

Peter Hahn 
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Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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