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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Byplanlægning er en svær disciplin 
 
Vi taler i Fællesrådet en del om helhedsplaner for tiden, og udtrykket 
”hvad vil vi med Mårslet i fremtiden” dukker jævnligt op. 
 
For en del år siden havde vi et initiativ ”Mårslet – fra væreby til leveby”, 
som satte en del konkrete tiltag i gang, og som siden har været en god refe-
rence, ikke mindst i dialogen med Aarhus kommune. Dengang blev vi op-
mærksom på, at Mårslets byplan ikke er helt almindelig. 
 
Byen er vokset, som så mange andre, fra en landsby til et forstadsområde, i 
vores tilfælde med snart 5.000 indbyggere.  
 
Det ualmindelige er, at landsbystrukturen er blevet bevaret. Måske som et 
resultat at fremsynet planlægning, måske tilfældigt. Resultatet er i hvert 
fald, at vi nu har en ”stjerneby”, der består af to kiler af bebyggelse og to 
landskabskiler, der mødes i ét punkt, hvor 5 veje, jernbanen og Giber å 
mødes.  
 
Når der er inddraget marker til bebyggelse, har man bevaret de eksisteren-
de markhegn, så byen altid har været omkranset af levende hegn, der mø-
der én, når man nærmer sig .  
 
Stjerneformen giver nogle udfordringer mht. logistikken. De små landsby-
veje skal nu befordre rigtig mange trafikanter, hvilket i morgen- og efter-
middags-situationer kan give trængsel. 
 
Men set fra helikopterperspektiv er det en god plan.  
 
Vi har bevaret stjerneformen med naturen fra vest ind til skolen og fra øst 
helt ind til kirken. 
 
Der er masser af eksempler på planlagte byer, små og store, hvor trafikken 
fungere optimalt.  Men der er ingen tvivl om, at de mest charmerende er de 
byer, hvor naturen og tilfældighederne har været med til at forme hoved-
strukturen. Lidt udefinerligt måske. Men prøv at lægge mærke til det!  

 
 

På vegne af Mårslet fællesråd 
Poul H Poulsen 
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Nyt fra seneste FU-møde 
VVM vurderingen af Beder-Bering 
vejen er igen udsat og behandles for-
mentlig i foråret 2016, så tålmodighed 
i denne sag er en dyd. 
 
Anlæggelsen af Letbanen betyder, at 
jernbanen Odder - Grenå lukkes i 13 
måneder fra den 28. august 2016. 
 
Vedrørende Eskegården Landsby så 
er FU i en artikel i JP citeret for at ha-

ve en holdning til dette. FU er helt 
klar over at der i brede kredse værnes 
om den grønne kile indtil kirken. FU 
afventer om projektet lovmæssigt er 
muligt. 
 
Der arrangeres offentligt møde på Te-
strup Højskole, den 9. november, med 
rådmand Kristian Würtz. Emnet er 
planstrategi "klog vækst frem mod 
2050". Alle er velkomne. Der kan kø-
bes kaffe. 

Lars P. Nielsen 
Nymarks Alle 109 

8320 Mårslet 
75 56 83 18 
20 20 37 80 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 Stort og småt fra Fællesrådet 

Miljøudvalget  
Efter en lang sommer må vi konstate-
re at regnen fik overtaget i begyndel-
sen af september. Det havde nogle ret 
voldsomme konsekvenser for vores 
lokale ”flod” Giberen, som bl.a. og 
mest alvorligt gik ud over den gamle 
dæmning som holder vandet ”pænt ” 
inde i Vilhelmsborg Sø. Bagsiden af 
dæmningen blev skyllet bort da søens 
vand kom så højt op at det skyllede 
henover vejen og åd jorden væk. Det 
er ikke beskyttet på nogen måde og 
det veritable jordskred tog det meste 
af asfalten med på et langt stykke. 

Store træer måtte fældes og vandet i 
søen lukkes ud for en stor del, for at 
forhindre yderligere ødelæggelser. 
 
Det har ikke været muligt at få oplyst 
hvordan og hvornår vejen evt. gen-
etableres og hvordan fremtidige over-
svømmelser imødegås. 
 
Helhedsplanen for Mårslet, som Mil-
jøudvalget arbejder med har i sig, si-
den det første spadestik blev taget til 
den store kloakplans gennemførelse i 
Mårslet, indeholdt en GENTÆNK-

NING af Giberåens løb gennem byen. 
Det var åbenbart ikke nok, så nu tager 
vi løbet nedenfor den under afvikling 
værende rensestation med ned til Od-
dervejen. Herom senere. 
 
Hvad angår de farlige og helt nedslid-
te træer på Langballevej fra Langbal-
levænget til Hovstien kan vi berette at 
de nu er fældet. Kommunen (Dvs. 
Center for Byens Anvendelse) har ik-
ke ønsket at oplyse hvornår man star-
ter plantningen af nye. Vi prøver til 
næste blad at få dette fastlagt. 

Ubegrundet beskyldt for misrygt af hund 
Onsdag d. 2. september omkring kl. 
13.30 ankom der en mand fra dyrenes 
beskyttelse, 
 da jeg var blevet anmeldt for misrøgt 
af min ældre golden retriever. 
 Medarbejderen fra dyrenes beskyttel-
se var nærmest totalt overrasket. 

 Det han så var en ældre, velplejet re-
triever på snart 14 år. 
 Som den venlige mand han var, sag-
de han, at det var en ganske grundløs 
anmeldelse. 
 En ældre hund skal da ikke springe 
som en ung hund. 

Den der har anmeldt mig for vanrygt 
af Victor må sidde med røde ører. 
Jeg har min anelse om hvem det kan 
være. 

Poul Molbech og Victor 
Gammel Bedervej 19 

8320 Mårslet 

I den nordlige del af byen er færdig-
gørelsen af et nyt kvarter ved at være 
tilendebragt. Attic House Mårslet 
hedder området. 
 
En engelsk/dansk ordbog siger bl.a. 
om attic: loftkammer, kvistværelse 
eller bare kvisten. 
Det er da også det første, man får øje 
på i det nye kvarter; de aluminiums-
beklædte loftværelser på de 7 af de 14 

rækkehuse. 
 
Det bliver spændende at se, hvordan 
en fremtidig beplantning vil forenes 
med de nye huse. Indflytningen be-
gyndte 1. oktober. 
 

Venlig hilsen 
Ole Vangsø Iversen 

Nyt kvarter i Mårslet  
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Invitation til offentligt møde 
Med rådmand Kristian Würtz 9. november kl. 19.00 på Testrup Højskole  

Dagsorden: 
 1. Fællessang - forstander Jørgen 

Carlsen akkompagnerer 
 2. Velkomst og kort om aftenens pro-

gram v. Fællesrådets formand 
Margrethe Bogner 

 3. Rådmand Kristian Würtz fremlæg-
ger "planstrategi 2015"  klog 
vækst frem mod 2050- 

    spørgsmål og kommentarer fra sa-
len 

 4. Kaffe med lækker kage - det er på 
Testrup Højskoles og Fællesrådets 
regning 

 5. Spørgsmål til rådmanden af mere 
lokal karakter - f.eks -  

    Beder-Bering vejen - hvornår og 
hvordan 

    Letbaneplanerne - tidshorisont - 
lukning af stationer 

    Udstykningsplaner ved Eskegår-
den 

    Den nedbrudte dæmning ved Vil-
helmsborg - hvad kan/skal der ske 

    De elendige småveje - f.eks. Elle-
mosevej og Slet Møllevej 

    og garanteret meget-meget mere 
 

Vi forventer mødet afsluttes ved 
21.30 tiden - og vores lokale By-
rådsmedlem Anette Poulsen har 
lovet at være ordstyrer. 

 
Alle er velkomne - mødet afholdes i 
foredragssalen på Højskolen. 
Vi håber på et godt fremmøde - en 
aften fyldt med både spørgsmål og 
svar . 
 

på Fællesrådets vegne 
Margrethe Bogner 

formand 
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Arkivernes Dag 
Lørdag den 14. 11. kl. 11-14 

 
I anledning af Arkivernes Dag holder 
Mårslet Egnsarkiv Åbent Hus, hvor 
alle er hjerteligt velkommen til at få 
en snak om lokalhistorien og se vores 
samling om Mårslet og omegn.  
Der vil være udstilling af billeder og 
andre genstande. Arkivmedarbejderne 
er klar til at svare på spørgsmål og 
vise rundt og så er der selvfølgelig 
kaffe på kanden.  
Der er som altid åbent i arkivet den 2. 
og 4. onsdag i måneden fra 16-17.30, 
men måske har du bedre tid at besøge 
dit egnsarkiv denne lørdag - du er me-
get velkommen! 
Indgang fra skolens lille parke-
ringsplads på Obstrupvej. 

 
 

 
Bogen om Mårslet 

 
Mårslet… her hvor vi bor, bogen, 
som udkom sidste år, er en succes og 
vi har fået trykt et oplag mere, så det 
er stadig muligt at købe bogen på 
egnsarkivet, i brugsen samt til byens 
julestuer på Kildevang og i Borgerhu-
set, hvor repræsentanter fra Mårslet 
Sogns Lokalhistoriske Forening er 
tilstede. Pris kr. 150,- 
 
Købmand Inga Jelling har desuden 
doneret et antal ældre Mårslet-
postkort som sælges til fordel for Lo-
kalhistorisk Forening til julestuerne 
den 29. og 30. november. 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Aktivitetskalender 
November 

 
Onsdag den 11.11. kl. 16-17.30 
Egnsarkivet er åbent 
 
Lørdag den 14.11. kl. 11-14 
Arkivernes Dag - Åbent hus  
 
Tirsdag den 17.11. kl. 19.30-21.30 
Lokalhistorisk Aften 
 
Onsdag den 25.11. kl. 16-17.30 
Egnsarkivet er åbent 
 
Lørdag den 28.11. kl. 13.30-15.30 
Julemarked på Kildevang 
 
Lørdag den 29.11. kl. 10-17 
Julestue i Borgerhuset 
 
Søndag den 30.11. kl. 10-16 
Julestue i Borgerhuset 

Beretninger fra Høkeren  
og Skatteopkræveren 

 
Denne aften skal vi høre kommuneas-
sistent Ingerlise Wendland og køb-
mand Inga Jelling fortælle om deres 
virke i henholdsvis Mårslet og Te-
strup. Beretningerne vil blive krydret 
med sjove episoder og små anekdoter 
fra deres liv i landsbyerne.  
Vi glæder os til at se rigtig mange til 
en hyggelig aften, der virkelig står i 
lokalhistoriens tegn. Der serveres kaf-
fe og kage til kr. 40,- 

Lokalhistorisk aften 

Tirsdag den 17. november kl. 19.30 i Sognehuset 

Banevej 2, først skole fra 1885-1931, derefter kommunekontor indtil 1970 og nu 
Borgerhus. Fotograferet af elever til en skoleopgave i 1976. Se billedet på arkiv.dk 
Kig også ind på Egnsarkivets hjemmeside. Det er en interessant guldgrube af både 
lyd, billeder og tekster. Adressen er: maarsletegnsarkiv.dk 
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Bliver det lettere med letbanen?  
Hvor dejligt at der nu kommer letba-
ne til Mårslet - og de lukninger/
ændringer der kommer i anlægsfasen, 
jamen dem tager vi med godt humør - 
fordi - det bliver jo meget bedre end 
den "gamle Odderbane". 
 
eller ??? 
Det er lidt spøjst at høre/læse om, at 
kanske vil man lukke Mårslet Station 

- sammen med en del andre stationer - 
for at toget kan komme så hurtigt som 
muligt fra Odder til Aarhus og vice 
versa. 
 
MEN hvorfor var det nu der skulle 
komme en letbane - var det ikke for at 
betjene de borgere der bor på stræk-
ningen ?? 
 

Vi følger naturligvis sagen tæt i Fæl-
lesrådet - og det vil også være muligt 
at stille spørgsmål - også om dette - 
til rådmanden for teknik og Miljø på 
det offentlige møde på Højskolen den 
9.november (se andetsteds i bladet) 
 

Margrehte  Bogner 

Nat- og weekendspærringer på nærbanen  
I december 2015 begynder Aarhus 
Letbane arbejdet med at elektrificere 
nærbanen. Mens anlægsarbejdet står 
på vil banen være spærret for togtra-
fik. 
På Odderbanen betyder det, at de sene 
aftentog mellem Odder og Aarhus ik-
ke længere kører fra 13. december, og 
fra 15. januar 2016 vil der ikke læn-
gere køre tog på Odderbanen i week-
enderne. I stedet indsætter Midttrafik 
busser til erstatning for de aflyste tog-
afgange. Planerne for erstatningskør-
sel forventes offentliggjort primo no-
vember 2015.  
De sidste tog på Odderbanen kører 
28. august 2016. Her lukkes banen for 
togdrift, og når den åbner igen i efter-

året 2017, er det som letbane. Også i 
denne periode sørger Midttrafik for 
erstatningskørsel for de rejsende. 
Hvad foregår der? 
Elektrificeringen af Odderbanen blev 
i besluttet af et flertal i Folketinget i 
2012 som led i trafikaftalen ’Bedre og 
billigere kollektiv trafik’. Det er den 
beslutning, som nu skal føres ud i li-
vet.  
Konkret betyder det, at Aarhus Letba-
ne skal etablere kørestrøm på den 110 
kilometer lange strækning Odder-
Aarhus-Grenaa.  
I første omgang skal fundamenterne 
til kørestrømsmasterne sættes. Beton-
fundamenterne er mellem 3,5 og 5 
meter lange, og de rammes ned i jor-

den med en særlig maskine – en så-
kaldet maste-rig, som kører på skin-
ner. Maste-riggen kan ramme 2-3 
fundamenter i timen. På Odderbanen 
placeres fundamenterne med op til 60 
meters afstand, så eventuelle gener 
som støj og vibrationer vil være kort-
varige. 
Når fundamenterne er sat, kan køre-
strømsmasterne rejses, og der kan 
hænges kørestrømsledninger op. 
Elektrificeringen forventes afsluttet 
omkring sommeren 2017, hvor letba-
nesystemet skal testkøres inden Od-
derbanen genåbner som letbane i ef-
teråret 2017. 
Læs mere om Letbanens arbejde på 
Odderbanen på www.letbanen.dk  
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Slip Giber Å fri 

Siden at dæmningen ved Vilhelms-
borg var tæt på at styrte sammen, har 
der været en del debat omkring en 
evt. nedlæggelse af søen. Vi har fuld 
forståelse for at søen har en værdi 
som et rekreativt område, men vi vil 
også påpege nogle væsentlige natur-
mæssige problemer ved en bevarelse 
af søen. 
 
For det første, så har søen det ikke 
godt ! Den er meget påvirket af man-
ge års opfyldning af sediment og 
mudder fra oplandet og især fra rens-
ningsanlægget, samt de marker der 
har udledt næringsstofholdigt dræn-
vand og materiale opstrøms.  
For det andet er søen den sidste, af i 
alt tre søer i å-systemet, hvoraf kom-
munen har fået lavet omløbsstryg ved 
møllesøerne ved både Skovmøllen og 
Fulden Mølle. Vi mener derfor, at to 
velbevarede ”kultur-søer” i bredt om-
fang kan formidle den kulturhistorie 

der har været i området. At der skal 
være en sidste og 3. sø, som ganske 
effektivt spærrer for faunaens frie 
vandring op til den sidste halvdel af 
Giber Å-systemet, mener vi derfor er 
meget uhensigtsmæssigt. 
   
Man skal også huske på, at man ikke 
vil miste noget natur ved en evt. ned-
læggelse af søen, man vil blot få no-
get andet natur, og dette af en langt 
bedre landskabelig og naturmæssig 
kvalitet. 
 
Vi har biologisk belæg for at mene, at 
en nedlæggelse af søen vil give os et 
super flot og faunamæssigt set, fanta-
stisk vandløb helt opstrøms til Tran-
bjerg. En nedlæggelse af søen vil give 
os noget helt særligt i kommunen, 
nemlig en Giber Å med et fra natu-
rens hånd, helt utroligt stort fald, som 
vi ikke har kendskab til andre steder i 
Danmark, for et vandløb af den stør-

relse.  
 
At genskabe ådalen vil give mere 
plads til at færdes i området, og så er 
det selvfølgelig en smagssag om man 
er mest til smukke søflader eller stor-
slåede mæanderbuer fra en å, der 
slynger sig gennem landskabet i sit 
oprindelige forløb, hvor den skaber 
flotte variationer i ådalen, der hvor 
den graver sig ind i skrænterne og gi-
ver plads til ynglesteder for den flot-
te, lille isfugl. Vi har altså her en ene-
stående chance for at genskabe det 
oprindelige forløb af et af landets 
smukkeste vandløb. 
  
Ud fra et naturmæssigt perspektiv kan 
vi ikke se, at søen bør bevares. Der er 
andre søer i nærheden, og måske kan 
man overveje at etablere en erstat-
ningssø et andet sted i nærheden.  Et 
så unikt vandløb som Giber Å fortje-
ner at få en tilfredsstillende miljøkva-
litet, hvilket desværre ikke er muligt 
samtidig med eksistensen af søen.  
  
Vi kan godt se, at der knytter sig nog-
le værdier til den nuværende sø, vi 
mener bare ikke at disse er uerstatteli-
ge, eller at de står mål det det vi kan 
få ved at genskabe den oprindelige 
natur.  Slip Giber Å fri ! 
 
 

Andreas Svarer & 
Niels Åge Skovbo  

Mårslet 

Foto: Jesper Andersen 
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Solbjerg sø har dannet den perfekte 
ramme om et vandsportsprojekt, hvor 
unge fra klubberne i Solbjerg og Mår-
slet har prøvet at ro havkajak og 
standuppaddle. 
Fire mandage i september, har de un-
ge i de to klubber kunnet prøve kræf-
ter med havkajakken samt det "nye" 
indenfor vandsport; standuppaddle-
board også kaldet Sup. De to bådtyper 
gav mange muligheder for forskellige 

aktiviteter på vandet.  
Der blev f.eks. vist og afprøvet hvor-
dan man redder en væltet kajak-roer, 
kaldet en "makkerredning". Nogle 

valgte at lave balancekunst på Sup-
brædderne og andre brugte dem bare 
som badedyr. 
Samtidigt med at de unge blev præ-
senteret for mulighederne indenfor 
vandsport i nærområdet var der også 
 mulighed for at lære alle de andre fra 
nabobyklubbben bedre at kende. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morten og Henrik 

Klubpædagoger 
Solbjerg og Mårsletklubberne 

Klubben på vandet 
Mårslet og Solbjerg Fritidsklubber i samarbejde om vandsportsprojekt 
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Håndværk og Design i folkeskolen 
- et eksempel fra praksis 
Med folkeskolereformen fik vi et 
nyt fag, Håndværk&Design, som 
eleverne har på 4. og 5. årgang. Fa-
get erstatter de tidligere fag, håndar-
bejde og sløjd.   
I det nye fags formål står blandt an-
det, at eleverne ”gennem praktiske 
og sansemæssige erfaringer skal ud-
vikle håndværksmæssige kompeten-
cer til at designe, fremstille og vur-
dere produkter som har æstetisk, 
funktionel og kommunikativ værdi.  
Eleverne skal tilegne sig viden og 
færdigheder om håndværk, forar-
bejdning, materialer og designpro-
cesser gennem praktisk arbejde i 
værksteder med forskellige hånd-
værk, primært i tekstil, træ og metal.  
Faget skal styrke elevernes innovati-
ve og entreprenante kompetencer”. 
Endvidere står der i introduktionen 
til faget, at ” kendetegnende for fa-

get er udfordringen og glæden ved 
at fordybe sig i håndværks- og de-
signprocesser, at omsætte idéer og 
forarbejde materialer til konkrete 
produkter med funktionel, æstetisk 
og kommunikativ værdi for eleverne 
selv og for andre”. 
På Mårslet skole er vi i gang med at 
udforske dette nye fag og dets mu-
ligheder. Vi arbejder stadig fagop-
delt i femte klasse, men med de nye 

formål in mente. Vi er i gang med at 
omdanne vores nuværende sløjdlokale 
til et håndværk&design-lokale, hvor der 
også vil være symaskiner, tekstiler og 
et grovværksted udenfor. Endnu er kun 
tegningerne klar, man vi forventer, at 
det nye lokale står klart til august 2016. 
I år har nogle af femteklasserne, som 
den første opgave, fået udfordringen  at 
designe og sy tøj til en bjørn. Eleverne 
skal designe og producere tøj til en sim-
pel bjørn, som de først har samlet efter 
sprællemandsprincippet, så den har be-
vægelige led og dermed kan klædes på. 
Eleverne har kastet sig ind i opgaven 
med stor entusiasme og kreativitet og 
har undervejs fået vejledning og små-
kurser i at tegne et mønster, lave en lø-
begang, klippe med sømrum osv. 
På billederne ser man, hvordan en kasse 
stofrester og diverse tråd, bånd og 
knapper er forvandlet til skønne kreati-
oner.  

Der har været udfordringer undervejs, 
og vi har måttet sande, at nogle elever 
trives godt i den ret frie ramme, mens 
andre har det bedst med at få præcise 
anvisninger i deres arbejde. De har fået 
hjælp af nogle enkle grundmønstre som 
et tilbud. Alle elever har fået deres egne 
ideer og personlige udtryk frem i arbej-
det, og resultaterne er blevet spændende 
og mangfoldige.  

Målet med denne form for undervis-
ning er at ” Gennem arbejdet med et 
håndværk styrkes elevernes kreative, 
kognitive og kropslige erfaringer og 
tilliden til egne muligheder. Eleverne 
opnår erfaringer med materialer, tek-
nikker og ressourcer. Denne viden og 
erfaring er med til at styrke elevernes 
almene og alsidige dannelse”. 
Faget er altså en vigtig del af skolens 
mål med at give eleverne mulighed for 
udvikle troen på egne evner og mulig-
heder, samt at forny, forbedre og ek-
sperimentere sig frem  til produkter, 

som for eleverne er innovative.  
Mange af eleverne kunne sikkert blive 
ved med at udvikle og producere tøj til 
deres bjørne, ligesom enkelte er be-
gyndt at tænke bredere og har givet de-
res bjørne en seng og en bolig. Denne 
sammensmeltning af leg og læring var 

netop målet, håbet, og ønsket for dette 
undervisningsforløb. 
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6.c. samlede endnu engang ind 
til et børnehjem i Rumænien 

D. 18. september var der hektisk akti-
vitet fra morgenstunden i og udenfor 
6.c’s klasselokale. For 5. år i træk har 
klassen og deres familier samlet tøj 
og sko ind, som eleverne denne mor-

gen sorterede og pakkede i 38 store 
sække! Det blev bl.a. til 123 par pæne 
sko, 476 bluser og T-shirts, 169 par 
bukser og 128 jakker. Herudover hav-
de Lysengs fodboldafdeling doneret 

15 sække med brugt fodboldtøj. Der 
var rigtig meget pænt tøj, og især vin-
tertøj, som børnehjemmet har stor 
brug for nu, hvor vinteren nærmer 
sig. Viser det sig, at der er tøj i over-
skud, fordeles dette i lokalsamfundet. 
Et hold forældre fra klassen var søde 
at køre alle sækkene til DSV i Hor-
sens, og de kørte herefter det hele 
ganske gratis direkte til børnehjem-
met i Rumænien. Endnu engang tak! 
Hvert år modtager klassen efterføl-
gende fotos og et takkebrev fra børne-
hjemmet, og det er virkelig dejligt for 
eleverne at se, at de ting de har done-
ret bliver modtaget med glæde i Ru-
mænien! 
 

Caroline Bluhm Kristensen 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

 

Nyt fra 
Naturens uge 
I anledning af Danmark Naturfred-
ningsforenings årlige ”Naturens Dag” 
i efteråret lavede de fleste af årgange-
ne i SFO en hel uge i naturens tegn. 
Ved 0. klasserne var vi en del ved 
området ved åen, hvor vi blandt andet 
fiskede efter småkravl i åen og klatre-
de med tove på de ret stejle skrænter. 
Derudover tog vi på ture for at samle 
bær ind til marmelade, som en flok af 
børnene var med til at kreere. En an-
den gruppe børn var med til at bage 
boller ugen efter, hvorefter hele år-
gangen blev budt på herlighederne. 
Ved 1. klasserne blev der blandt andet 
budt på å-ræs, hvor både af først papir 
og dernæst skrot blev søsat. Der er 
okay strøm på den kære å, men de 
voksne var heldigvis i waders, og 
kunne hjælpe med at få bådene på ret 
køl. Der var et stort heppekor oppe på 
broen, og mange stolte vindere. 
En dag fangede 3. klasserne græshop-
per og andre insekter, og der blev så-
gar fanget hvepse og bier med de bare 
næver, heldigvis uden at nogen blev 
stukket.. Derefter blev de alle studeret 
under lup, og mange fandt ud af, at 
selv edderkopper faktisk kan være ret 
flotte tæt på. Der blev taget close-up 
billeder af alle de forskellige dyr, og 

lavet en rigtig fin udstilling på nogle 
af væggene i D-huset. 
Derudover bød ugen blandt andet på 
en tur til stranden, hvor de lavede en 
kæmpe søskildpadde ud af sand. 
De fik også ret godt styr på, at vi som 
mennesker har lov til at være i natu-
ren, hvor dyrene ikke har andre mu-
ligheder - vi skal derfor alle huske at 
opføre os ordentligt, når vi er på be-
søg!  

 
Grillaften 
Torsdag d. 9. september bød 2. klas-
serne på både grillaften og fernisering 
af perlepladevæg ved multibanerne. 
Det gjorde de ovenpå en udeuge, som 
blandt andet foregik ved Vilhelms-
borg. I den forbindelse blev der også 
malet sten og lavet aftryk af blade. 
Grillaftenen var en stor succes, der 

var nemlig både stort fremmøde, læk-
ker mad, masser af hygge og oven i 
hatten dejligt vejr. 
Forældresamtaler 
Alle årgange har haft forældresamta-
ler hen over efteråret - vi er meget 
glade for denne mulighed for at kom-
me i dybden med jeres børns trivsel 
på denne måde, så stort tak fordi I ta-
ger jer tid til det. 

Ros til 4. klasserne 
Til sidst vil vi gerne komme med stor 
ros til de nye 4. klasser. De er nemlig 
virkelig gode til at tage hensyn til og 
være imødekommende overfor alle de 
nye 0. ere, som de deler legeplads 
med - vi voksne glæder os på nær-
mest daglig basis over at se eksem-
pler på dette! 
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Husk Deadline Den 10 hver måned Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  
 

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 NOVEMBER 2015 
Obs! Mormor Mad den 18. nov. kl. 17.30-19.00. 

Menu: Stegt kylling med agurkesalat, kartofler, sovs 

Budding med saft sovs 

Fredag d. 6. nov. kl. 13.45: Gudstje-
neste  
 
Søndag d. 8. nov. kl. 14.00: 
Banko 
 
MORMOR MAD 
Onsdag d. 18. nov. kl.17.30-19.00: 
Fællesspisning for alle! 
Tilmelding senest den 11. nov. på 
tlf. 8713 4434 man-ons-fre mellem 
kl. 9.30-15.00 eller mail: brugerkil-
devang@msn.com 
 
Fredag d. 20. nov. kl. 14.00: 
Syng med Uffe 

Lørdag d. 28. nov. kl. 13.30-15.30: 
JULEMARKED 
 
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 
 
 Netcaféen er åbent hver mandag 
fra k kl. 9.30-12.00.  
Månedens tema kl. 9.30-11.00. 
PC akuthjælp kl. 11.00-12.00. 

Temaerne: 

Nov: Borger.dk /mails 

Dec: Lær din PC at kende/
e.julekort  
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

 

I mine reoler står der store mængder 
af bøger. Der er både reolen i konto-
ret, og der er den i privaten. Begge 
bugner. Hver gang jeg prøver at rydde 
op og dermed ud, går jeg hylde for 
hylde minutiøst igennem, men oftest 
ryger der ikke ret meget, for når jeg 
står med en mere eller mindre slidt 
bog, som engang har givet en selvfor-
glemmende og måske livsflyttende 
oplevelse, føles det som en art utro-
skab, om dén røg på genbrug.  
 
Umberto Eco siger et sted, at bøger 
altid taler om andre bøger, og hver 
historie fortæller en historie, der alle-
rede er blevet fortalt. Denne gensidige 
samhørighed og afhængighed mellem 
fortællinger medvirker til, at vi ved at 
læse en god bog (eller se en god film) 
kan få fortalt vore liv. Her kan vi læ-
se, at andre har oplevet det samme 
herlige eller grusomme, som vi selv 
har stået i eller roder med nu - eller 
noget værre. Vi kan få øjnene op for 
sammenhænge, vi ikke før så, og der-
med blive klogere på, hvad der bevæ-
ger os og bevæger vore omgivelser. 
Den gode fortælling sætter os og vore 
liv og tanker 'på plads' i virkeligheden 
ved at hente os ud af den for en tid og 
sætte os i længslens land. Derfor er 
der bøger, man vokser fra og bøger 
man vokser med, bøger der slår følge-
skab og alligevel åbner nye perspekti-
ver, nye udsigter ved de næste læsnin-
ger.  
 
Bøger åbner døre til livet, spejler livet 
- også af og til i forvrænget form, som 
i Tivolis spejlkabinet. Det betyder, at 
en bog godt i objektiv forstand kan 
være lyv, og samtidig sige noget sandt 
om livet. Martin A. Hansen siger i et 
dagbogsnotat: "Digtning: at befri sig, 
at være større end sig selv, at lyve for 
at blive sand, at bedrage for at blive 
ærlig". Ja, tilmed skriver han senere: 

"En Dagbog er der nu ikke noget 
sandt i, hvis den ikke er helt igennem 
opdigtet". Dvs. at ved at lyve, digte, 
skrive historier kan man skrive sig til 
en sandhed om menneskelivet. Ved at 
digte historier kan man skrive sandt 
om hvad ikke bare (dagbogs-) forfat-
teren, men også læserne har for sig og 
bag sig i livet.  
 
Det er i øvrigt kendetegnende, at Mar-
tin A. Hansen efter den fiktive dag-
bogsroman "Løgneren" i 1949 ikke 
skrev mere fiktion, fortællinger, men 
holdt sig til det konkrete, nemlig hi-
storie og kulturhistorie. "Løgneren" 
kom nemlig til at tale for sandt om 
hans eget liv.  
 
At god litteratur kan ramme midt i 
solar plexus, kunne også hænge sam-
men med Graham Greenes ord: ”At 
skrive er en slags terapi; jeg spekule-
rer af og til på, hvordan alle de men-
nesker, der ikke skriver, komponerer 
eller maler, formår at undslippe det 
vanvid, den melankoli og angst, der er 
indbygget i det menneskelige vilkår". 
Forfatteren får måske lidt greb om sit 
liv ved at skrive og læseren måske om 
sit ved at læse. Og det er ikke så rin-
ge. 
 
 
Romaner og noveller, der er den store 
fortælling i koncentrat, kan man forta-
be sig i på allerdejligste måde. Alt 
omkring én forsvinder i en diffus tåge, 
og man flytter ind i en anden verden, 
hvor personer og omgivelser bliver så 
tydelige, at man kan blive ret overras-
ket over at kikke op, efter at hele bo-
gen eller nogle kapitler er læst, og 
gense sin egen familie om sig, og ikke 
den familie, man kort var en del af, på 
godt og ondt. Derved har man ikke 
tabt, men vundet nye indsigter, for 
virkeligheden har nu fået (endnu) et 

sammenligningsgrundlag. Det gælder 
lige fra man staver sig gennem sin 
første bog! 
 
Mine bogreoler ligner ikke noget fra 
en boligartikel i et dameblad, for der 
er intet andet system end alfabet og 
emnevalg. Der er ikke æstetiske op-
stillinger, men et præg af slidte bog-
rygge, ja endda kan ryggen mangle. 
Mine forældre gav os mange bøger og 
oftest var de fra antikvariater. For det 
var og er ikke bøgernes udseende og 
farve, der er det vigtige, men alle de 
ord indeni, som en forfatter har siddet 
og svedt over, med fyldepen eller 
skrivemaskine, med blyant og papir 
eller foran pc'en.  
Alle de ord, der ved at være lyv (!), 
taler sandt om menneskelivet.  
 
Derfor er bøgernes variation stor; mi-
ne reoler når vidt omkring - fra An-
dersen (Benny og H.C.) over Bibelen 
til Zweig, ja hele verden rundt - for 
hvordan skal én forfatter kunne sige 
alt? For hvornår er overhovedet alt 
sagt? 
 
"Der er ingen ende på de mange bø-
ger, der skrives" sagde Prædikeren i 
Det Gamle Testamente (12,12) for 
flere tusinde år siden. Måske skrives 
der til stadighed bøger, fordi menne-
sker bliver ved med at gøre sig tanker 
om livet? Og det er ikke så ringe end-
da!  
For bøger er livsalig læsning, og livs-
oplysende litteratur gør klogere, åbner 
sindets døre og tankernes porte. 

 
 
 
 
 
 
 

Unna-Pernille Gjørup 

At læse er lyst og livsoplysning 
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Kirketiderne 
 
 

NOVEMBER 
 

Søndag den 1. november kl. 10.00 
Allehelgensdag, se omtale. 
Unna-Pernille Gjørup 
 
Søndag den 8. november kl. 10.00 
23. søndag efter trinitatis 
Unna-Pernille Gjørup 
 
Søndag den 15. november kl. 16.00 
Lysgudstjeneste, se omtale 
24. søndag efter trinitatis 
Unna-Pernille Gjørup 
 
Søndag den 22. november kl. 10.00 
Sidste søndag i kirkeåret 
Anne Vejbæk 
 
Onsdag d. 25. november kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste 
Unna– Pernille Gjørup 
 
Søndag den 29. november kl. 10.00 
1. søndag i advent 
Unna-Pernille Gjørup 
 

 
DECEMBER 

 
Søndag d. 6. december kl. 10.00 
2. søndag i advent 
 
Søndag d. 13. december kl. 16.00 
3. søndag i advent 
 
Søndag d. 20. december kl. 10.00 
4. søndag i advent 
 
Torsdag d. 24. december kl. 13, 14, 
15, 16 
Juleaften 
 
Fredag d. 25. december kl. 11.00 
Juledag 
 
Lørdag d. 26. december 
2. Juledag 
 
 

Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

 

 
 
 
 
 
 

 
OKTOBER 

 
 
Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30 
KulturCafé 8320, FilmCafé: Portræt-
film om Jens Jørgen Bech 
 

 
NOVEMBER 

 
Søndag d. 1. november kl. 10.00 
Allehelgensdag - gudstjeneste og 
efterfølgende suppe i våbenhuset 
 
 
Mandag den 9. november kl. 9.30 
Mandagscafé 
 
Torsdag d. 12. november kl. 14.00 
Hyggeklubben 
 
Onsdag den 18. november kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 

 
Torsdag d. 19. november kl. 19.00 
Indre Mission 
 
Torsdag d. 25. november kl. 19.30 
Indre Mission 
 
Lørdag d. 28. november kl. 16.00 
Juletræstænding og salmesang 

 
DECEMBER 

 
Onsdag d. 2. december kl. 9.30 
Engletræf 
 
Torsdag d. 3.december kl. 9.30 
Engletræf  
 
 
Fredag d. 4. december kl. 18.00 
Fredagsspisning 
 
Torsdag d. 9. december kl. 19.00 
Indre Mission 
 
Fredag d. 10. december kl. 14.00 
Adventsgudstjeneste for seniorer 
med efterfølgende adventsfest i Sog-
nehuset — se omtale 
 
Tirsdag d. 15. december kl. 1930 
Julekoncert med pigekoret  
MAESTRA 

Kildevang 
 

Gudstjeneste 
Fredag den 6. november 
  
 
 
 
 
 

 
Vi begynder med en kop kaffe  

kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15  
er gudstjeneste med altergang. 

Prædikant: Unna-Pernille Gjørup 

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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Babysalmesang 
 

NYT HOLD I JANUAR 
 

Tilmeld jer allerede nu!

Babysalmesang er et tilbud for 
babyer på 2-8 mdr. sammen med 

mor og/eller far. 
 

Vi mødes i kirken kl. 10.00 onsdag 
formiddag. For løbet består  af 8 på 
hinanden følgende gange. 
 
Der er plads til højst 10 babyer og   
tilmelding sker efter ”først til møl-
le”-princippet, hvorfor det er en god 
idé at være hurtig med tilmeldin-
gen. Tilmelding kan ske på mail: 
 
 kkm.maarsletkirke@gmail.com 
  
Pris for forløbet er kr. 200,-  
 

Kirke- og kulturmedarbejder 
Mariann Bech 

Lysgudstjeneste 
 

Søndag den 15. november kl. 16.00 i  Mårslet Kirke 

Onsdag den 25. november kl. 17.00  
 
Tag din bamse med til gudstjeneste 
og lad den være med til at synge sal-
mer, bede en bøn og høre en bibelhi-
storie.  
 
Gudstjenesten er kort og afslappet i 
dens form og henvender sig til børne-
familier. Men alle er velkomne 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.  

Unna-Pernille Gjørup 

BørneBamsegudstjeneste 

Igen i år holder vi en lysgudstjeneste.  
 
Der vil være læsninger fra Bibelen 
om lys og fortælling om lys samt 
masser af sang og musik med lys i.  
 
Minikonfirmanderne fra 3. B. og Bør-
nekoret medvirker ved gudstjenesten. 
 

Der vil være altergang ved gudstjene-
sten, som alle er velkomne til. 
 
Vel mødt til lys midt i mørk, nøgen 
november! 

Mariann Bech,  
Kirke- og kulturmedarbejder 

Unna-Pernille Gjørup,  
konstitueret sognepræst 

Engletræf 
 
Onsdag d. 2. december og torsdag d. 
3. december kl. 9.30 inviteres alle 
dagplejere og vuggestuer i Mårslet 
til gudstjeneste i Mårslet Kirke. 
 
Dagplejebørnene indleder gudstjene-
sten med et lille luciaoptog. 
 
Sammen skal vi synge et par julesal-
mer med fagter og sognepræsten vil 
fortælle Juleevangeliet. 
 
Vi glæder os til at se kirken fyldt  
med børn!! 
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Allehelgensdag — Allehelgensgudstjeneste  
 

Søndag den 1. november kl. 10.00 i Kirken 

Ved Allehelgensgudstjenesten læses 
navnene op på alle, der er døde, be-
gravet eller bisat fra Mårslet Kirke 
siden sidste Allehelgen (2. nov. 
2014). 
 
Ved gudstjenestens begyndelse tæn-
der vi lys og mindes dem, som vi har  
taget afsked med.  

Gudstjenesten er en mindegudstjene-
ste, hvor der er mulighed for at tænke 
og glædes over tiden, som vi har haft 
med dem, vi har mistet.  
 
Gudstjenesten rummer også mulighed 
for at finde ro og tryghed i håbet om, 
at den døde er hos Gud.  
 

Denne søndag er der ikke barnedåb. 
Der  afholdes alkoholfri nadver. 
 
Efter gudstjenesten serveres en dejlig 
varm suppe i våbenhuset.  
 
Alle er hjertelig velkomne. 
 

Unna-Pernille Gjørup 

Den 25.-26. september blev der af-
holdt Kirkens Forum i messehallerne 
i Fredericia. Det er en ny fagmesse 
for alt indenfor kirker og kirkegårde. 
 
Som noget nyt i år blev der også af-
holdt DM i grandækning, hvor under-
tegnede deltog. Jeg opnåede en 2. 
plads blandt de 14 deltagere fra hele 
landet. Det var messens besøgende, 
der kunne stemme om den flotteste 
grandækning.  

 

Den fine placering er jeg selvfølgelig 
godt tilfreds med, og jeg håber, at jeg 
kan leve op til titlen herhjemme på 
kirkegården, hvor vi dog har mindre 
tid og gran til rådighed.  

 
1. pladsen var også ret interessant og 
anderledes. Det var en nytænkning i 
gravpyntning, idet der var anvendt 
mos som det bærende element.  
 
På billederne ses 1.-, 2.- og 3.- plad-
sen.  

 
Besøget på messen var i sin helhed en 
god oplevelse, og det er altid spæn-
dende at se nyheder indenfor sit fag 
og skrive nye planter og maskiner på 
kirkegårdens ønskeseddel samt tale 
med og få inspiration fra kollegaer og 
andre fagfolk indenfor kirken, som vi 
ikke ser til hverdag. 
 

 Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, 
Graver, Mårslet Kirke 

 

Livet på kirkegården 

2. pladsen 

1. pladsen 

3. pladsen 
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Mårslet Hyggeklub 

Mårslet Hyggeklub er for  alle pensi-
onister og efterlønsmodtagere.  

 
Torsdag d.  12. november  kl.  14.00 
får Mårslet Hyggeklub besøg af Mila 
Pajovic.  

 
Mila kom som 19 årig til Danmark fra 
Montenegro  - en del af det tidligere 
Jugoslavien. Hun blev uddannet syge-
hjælper og siden jordemor og har ar-
bejdet i 30 år som jordemor på hen-
holdsvis Fødselsstiftelsen i Aarhus og 
på Skejby Sygehus.  
 
I foredraget tager Mila afsæt i de 
mange oplevelser, livet har budt hen-
de: at vokse op i fattigdom, skifte 
land og kultur, blive dansk gift og 
mor til tre, arbejde som jordemor og 
nu være pensionist og 
”Baba” (bedste) for sine børnebørn.  
 

Hun fortæller med humor gennem 
små anekdoter om et indholdsrigt og 
vedkommende liv, hvor tolerance 
mennesker imellem og viljen til gen-
sidig forståelse har været det gennem-
gående tema. 

Montenegros sorte bjerge og Mols 
bjerge har dannet ramme om Milas 
liv, - deraf titlen på foredraget. 

Der serveres kaffe og kage til kr. 40,-. 
Alle er velkomne.  

Grethe Sørensen, 
 Else-Marie Pedersen,  

Jørgen Lauritsen  
og Else Svendsen 

Mandagscafé 
 

mandag den 9. november 
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset. 

 
 
 
 
 
 

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

fra Mårslet Sogn. 
- og så er det tilmed helt gratis! 

 
Ingerlise Wendland 
og Kirsten Cramer 

Fra Montenegro til Mols 

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 og Kaj Lolholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkekirkesamvirket Aarhus 

Igennem nogle år har Sognehuset 
ydet rammer for og nydt godt af di-
verse kunstudstillinger. 
 
Dels får Sognehusets gæster og bru-
gere noget forskelligt at se på og dels 
gives der et tilbud til kunstnere 
om muligheden for at præsentere de-
res kunst for en lidt større kreds. 
 
Typisk er udstillingsperioden 2 eller 
3 måneder. 
 

Er du interesseret i at udstille i Sog-
nehuset, så kontakt Susanne Laurit-
sen, Mårslet Menighedsråd, tlf.  
 25 32  46 57 

Et kunstnertilbud i Sognehuset 



 MÅRSLET-bladet  NOVEMBER 2015 20 

 

Godaw! Jeg er jeres nye vikarpræst. 
Jeg lyder navnet Mogens Birk, og 
skal efter planen, som den ser ud i 
skrivende stund, virke her i Mårslet 
Sogn og kirke fra 1. oktober til 31. 
december i en kvote på 50% og med 
50% i Malling sogn.  
 
Jeg blev teologisk kandidat fra Aar-
hus Universitet 2003 og har siden 
været ansat som sognepræst i Den 
Danske Folkekirke.  
 
Udover det berigende arbejde som 
præst med dets mange forskelligarte-
de opgaver har jeg siddet en periode i 
landsbestyrelse for Arbejde Adler. En 
organisationen som i godt 100 år har 
bestræbt sig på at være tilstede dér, 
hvor mennesker på et tidspunkt i de-
res liv har brug for en håndsrækning 
ud fra devisen om, at ethvert menne-
ske har noget at byde ind med i eget 
og andres liv.  
 
Samme grundtanke ligger jeg i mit 
arbejde som præst, hvor jeg har mit 
teologiske ståsted i det grundtvigske 
menneskesyn, som et positivt syn på, 

at der i mennesket er mere at knytte 
an til end de fejl og mangler, vi også 
alle er i besiddelse af. Skabt i Guds 
billede, som vi er!  
 
Helt i tråd med dette virker jeg også 
som feltpræst for danske soldater i 
hjem- og udland, hvor det som en del 
af den folkekirkelige tjeneste er målet 
altid at være tilstede dér, hvor menne-
sker er og har brug for at høre det 
gode budskab. I den forbindelse vil 
jeg være udsendt til Afghanistan det 
meste af november.   
 
Jeg er 45 år, født og opvokset i Fun-
der vest for Silkeborg hvor jeg for 
nylig er vendt tilbage til. Jeg bor på 
en lille landejendom så det meste af 
fritiden går med at slå græs. 
 
Efter denne korte præsentation, ser 
jeg frem til at møde jer alle i kirke og 
sognehus og alle andre steder.  
 

På glædeligt gensyn,  
Mogens Birk  

Ny vikarpræst i Mårslet Kirke 

Belysning af 
kirken 

 
Mårslet Kirke er smukt belyst ved 
hjælp af udendørs projektører i vin-
termånederne december, januar og 
februar. Lyset bliver tændt sidst i 
november omkring 1. søndag i ad-
vent og er tændt i morgen- og aften-
timerne. 

Juletræet  
tændes  

 
 Den 28. november  

kl. 16.00 

 
Husk juletræstænding på pladsen 
foran kirken med efterfølgende 
salmesang i kirken. Kom og vær 
med til at vælge blandt og synge 
med på julens mange fine og 
smukke salmer, i kirkerummet når 
juletræet er blevet tændt. 

 
 

Foto: Andreas Schramm 
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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. 30292663  
Mette Nørgaard Pedersen, 40954529 
Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 

børn - fra  4.– 8. klasse.  
Sognehuset, mandag kl. 19.00 - 20.30 
 
Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen, tlf. 8628 9965 
René Tindbæk Lunderskov, tlf. 2276 
1539 
Programmer kan fås i Sognehuset.  

 

 
Torsdag den 19. 
november er der 
fyraftensmøde med 
Jørgen Bækgaard 
Thomsen, Beder. 
 
 
 
Emnet for denne aften er: "Var fari-
sæerne så slemme - de var vel missi-
onsfolk?"  
I vores opfattelse var farisæerne selv-
retfærdige hyklere. Men på mange 
måder er billedet af dem fortegnet.                    
Hvem var de, disse farisæere? Vi skal 
høre om deres forkyndelse, deres ide-
aler og offervilje. Hvorfor gik Jesus 
så hårdt op imod dem, og er der mon i 
farisæernes holdninger og opfattelse 
af tingene træk, vi genkender i os 
selv?? 
Jørgen Bækgaard er tidligere sogne-
præst i Vorbasse/Skjoldbjerg og desu-

den forfatter til flere bøger og bibel-
kommentarer. 
 
Mødet begynder kl. 19.00 og slutter 
kl. 20.15 i Mårslet Sognehus. 
Alle er meget velkomne. 
 
 

Onsdag den 25. november kommer 
Thomas Nørgaard Pedersen og for-
tæller om sit møde med Pastor Bob 
fra Nashville, U.S.A. 
Thomas er 22 år og teologistuderende 
ved Menighedsfakultetet i Aarhus.                                                        

Forrige sommer mødte han den farve-
rige Pastor Bob i Nashville. Bob er 
tidligere musiker og har brugt det 
meste af sit liv på at rejse verden 
tynd, lave festivaler, prædike og me-
get andet. Nu arbejder han primært 
med hjemløse i Nashville. Thomas 
var så heldig, at være med til at skrive 
Pastor Bob's første bog, ”Seriously”. 
En bog der endte med at gå world-
wide, og nu er i færd med at blive 
oversat til andre sprog. Du kan læse 
mere om bogen ved at kigge på ne-
denstående link: 
 
http://www.amazon.com/Seriously-
Letters-Myself-at-21-ebook/dp/
B00SLWWFP2/
ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8 
 
Mødet begynder kl. 19.30 i 
Mårslet Sognehus og alle er 
meget velkomne. 

Mårslet Indre Mission 

Fredagsspisning er for alle, som har 
lyst til nogle timers hyggeligt sam-
vær. 
 
Næste gang er fredag den 4. decem-
ber kl. 18.00-20.00 i Sognehuset, 
hvor vi holder julefrokost. Hver fami-
lie medbringer en ret til det fælles 
tagselvbord.  
 
Vi begynder med fællesspisning og et 

par sange. Derudover er programmet: 
legehjørne for de mindste, spil for de 
større børn, snak for de voksne.  
Vi slutter med at læse søndagens bi-
beltekst. 
 
Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. 
barn. 
 
Tilmelding senest to dage før til: 
rl@maarslet-kirke.dk 

 
 
 
 
 

Ebbe Nørgård Pedersen og  
René Tindbæk Lunderskov,  

Mårslet Menighedsråd 
 

Næste fredagsspisning er den 
5. februar 2016 

Fredagsspisning 

Børneklubberne 
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KONSTITUERET SOGNEPRÆST 
Unna-Pernille Gjørup 
Tlf. 8629 0234 
upg@km.dk 
Kan træffes på præstekontoret  
i Sognehuset  
- se også kirkens hjemmeside 
Fridag: mandag 
 
 
VIKARPRÆST 
Mogens Birk Sørensen 
Tlf. 2173 4462 
mobs@km.dk 
Fridag: mandag  
 
 
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  
Gudrun Voigt Pedersen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
 
 
 
 

KIRKE– OG  
KULTURMEDARBEJDER 
Mariann Bech 
Tlf. 8629 8190 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 
 
ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
 
 
GRAVER 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
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 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
maarslet-kirke.dk  

 

Kontakt Kirken 

 

Menighedsrådsmøde 
 
Der afholdes menighedsrådsmøde   
onsdag den 18. november kl. 19.00 

i Sognehuset 
 

Menighedsrådets møder er offentli-
ge og alle er velkomne til møderne. 

 

Kirken er åben 
 

Mårslet Kirke er normalt åben i dag-
timerne 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. 
 
—————————————— 

 
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. 

 
Nu falmer skoven trindt om land 

og fuglestemmen daler; 
alt flygted’ storken over strand, 

ham, følger viltre svaler! 
 
 
 

DSS 729 
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TMG - Nyt 

 

Hermed indkaldes til 
 

Ekstraordinær 
Hovedgeneralforsamling i TMG 

Tirsdag 3. november 2015 kl. 19:30 i HalHuset. 
 

Dagsorden: 
 
   Valg af dirigent 
 
   Salg af TMGs Halhus til Fonden Mårslet Multihal. 
 
   Eventuelt 

Vel mødt 
Forretningsudvalget 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

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

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

Afdelingsrepræsentanter:  

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

Basketball Jesper Sander 20 64 02 88  jespersanderdk@gmail.com 

Cykelmotion  Stefan Brenstrup 86 29 22 12 stefan@profibermail.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 

Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Sikker modtagelse - Kursus i springmodtagning 

I sæson 2015/16 har vi ikke mindre 
end 6 springhold for børn i alderen 5-
15 år. For at sikre at vores instruktø-
rer og hjælpeinstruktører kan lære 
gymnasterne mest muligt, afholdte 
TMG Gymnastik et kursus i 
”Springmodtagning” den sidste søn-
dag i september.  
 
20 instruktører og ”kaniner” var mødt 
op og kurset, der blev instrueret af en 
af vores mest erfarne instruktører, 
Kristjan Friis, bestod af instruktion i 
grundlæggende modtagningsteknik-
ker ved spring på både airtrack, tram-
polin og forskellige springbaner.  
 
”Vores instruktører skal kende til 

modtageteknikker, både hvordan man 
tager imod på springbaner, men også 
hvordan man hjælper vores små gym-
naster med en helt almindelig rulle 
(kolbøtte). Det skal være sikkert og 
lærerigt at gå til gymnastik, og derfor 
er kurser en væsentlig del af det at 
være instruktør ved TMG Gymna-
stik”, siger formand for TMG Gym-
nastik Tine Westergaard Clausen. 
 
I løbet af de tre timer kurset varede 
blev der på egne kroppe og ved ek-
semplets magt fremvist, modtagelse 
ved forskellige springtyper med det 
formål, at instruktørerne kan rette tek-

nik og tage korrekt imod gymnaster i 
svæv og landing. Samtidig er det som 
instruktør også vigtigt, at man står 
rigtigt til at modtage og dermed pas-
ser på sig selv. 
 
Ud over teknik-træning blev der også 
tid til det sociale og en velfortjent 
pause blev nydt med kaffe, saftevand 
og kage.  

Ved ”Stop op og Hop” arrangementet 
søndag d. 8. november, kan  du tage 
dine børn under armen og møde nogle 
af vores dygtige trænere og hjælpe-
trænere. Programmet finder du her i 
Mårslet Bladet. Vel mødt! 
 

På vegne af TMG Gymnastik 
Tine Westergaard Clausen, Formand 
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

Spurtpræmie til børn i Guatemala 
1.386 kroner indsamlet til et godt for-
mål. 
 
Fredag den 9. oktober blev der for 33. 
år i træk afholdt Skolernes Motions-
dag. Mange skoleelever på Mårslet 
Skole var på farten. Normalt plejer 9. 
klasse-eleverne at fungere som vagt-
poster på løberuten, men i år skulle de 
elever, der går på toningslinien 
”Kulturpiloterne” ud at løbe. Forin-
den skulle eleverne forsøge at skaffe 
sponsorer, hvor der for hver løbet ki-
lometer kunne doneres et beløb til et 
godt formål: 
 
At støtte fattige børn i Gutamala for 

at sikre dem skolegang. 
Eleverne havde skaffet mange for-
skellige sponsorer - lige fra egne for-
ældre til lokale virksomheder i Mår-
slet. 
 
To af løberne, Sara Munk fra 9.x og 
Rasmus Riber fra 9.y, havde fået vel-
villige sponsoraftaler med Møbelgår-
den Mårslet, Bedemand Riising, klas-
sekammerat og egne forældre, og løb 
begge mere end en halvmaraton – 
nemlig 22,2 km, der samlet gav en 
indsamling på 1.386 kroner, der går 
ubeskåret til Guatemala. 
 

Rasmus Riber. 

Sara 9.x og Rasmus 9.y sponseret af 
bl.a. Bedemand Riising og Møbel-
gården Mårslet. 
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Løb eller gå en tur søndag den 22. no-
vember kl. 13:00 – og støt Movember 
Foundation, der gør en stor indsats 
ved at finansiere arbejdet omkring 
prostata- og testikelkræft, mænds 
psykiske problemer og kampen mod 
fysisk inaktivitet. 

Tranbjerg Løber arrangerer løbeture 
på 5 og 10 km samt en gåtur på ca. 
3.5 km. Alle kan deltage, og der er 
ikke startnumre eller officiel tidtag-
ning.  

Ruterne starter og slutter i Tranbjerg. 
Ved Mårslet Bladets deadline var ru-

terne ikke 100% fastlagte; men det vil 
fremgå på Tranbjerg Løbers hjemme-
side www.tranbjerg-lober.dk eller på 
Facebook (se nedenfor). 

Når du kommer i mål, er der lidt rart 
til ganen, det er med i prisen. Inden 
løbet kan du vælge at støtte formålet 
yderligere ved at købe skæg og andet 
sjov. 
 
Det koster 50 kroner at deltage, men 
du må meget gerne betale mere. Du 
kan betale via MobilePay og Swipp 
på tlf. 28 34 84 54 og kontonummer 

7266-0001148519. (Djurslands Bank 
med modtagernavnet Jane Findahl). 

Ønsker du at tilmelde flere fra dit fir-
ma, løbeklub, vej, eller hvem du nu 
kan lokke med, kan du sende os en 
liste med navnene til: in-
fo@tranbjerglober.dk 
Alle spørgsmål kan stilles på ovenstå-
ende mailadresse eller via Facebook 
(søg på Tranbjerg Movember Run) 
Hele overskuddet fra løbet går direkte 
til Movember Foundation. 

Hans-Ole Kaae 

Løb eller gå og støt Movember Foundation 
Løb 5 eller 10 km – gå 3.5 km 
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Annoncer sendes til: 

Annoncepriser og størrelser  for  år 20115 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også aftales. 
Bladet udkommer 10 gange om året  år til alle Husstande i  postnummer 8320  
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2015 udgør ca. 2.300 husstande 

E-mail : annoncer@maarslet-bladet.dk 

6,00 x   2,5 cm kr. 1.350 
6,00 x   5,5 cm kr. 2.000 
6,00 x   8,5 cm kr. 2.450 
6,00 x  11,5 cm kr. 3.000 
6,00 x 14,5 cm kr. 3.500 
9,25 x   2,5 cm kr. 1.800 

9,25 x   5,5 cm kr. 2.450 
12,5 x   2,5 cm kr. 2.000 
12,5 x   5,5 cm kr. 3.100 
12,5 x   8,5 cm kr. 4.000 
12,5 x  11,5 cm  kr. 4.750 
12,5 x 14,5 cm kr. 5.300 

19,00 x   2,5 cm kr. 2.400 
19,00 x   5,5 cm kr. 4.000 
19,00 x   8,5 cm kr. 4.900 
19,00 x  11,5 cm kr. 5.825 
19,00 x 14,5 cm kr. 7.200 
19,00 x 27,0 cm kr.12.850 

Status på MultiHalprojektet:  
Den 17. september nåede vi en vigtig 
milepæl i MultiHalprojektet. Den dag 
modtog styregruppen, byggegruppen, 
fondsbestyrelsen og repræsentanter 
fra vores bygherrerådgiver DK2 fire 
flotte mapper fra de bydende entre-
prenører. Mapperne indeholder udfør-
lige beskrivelser og tegninger over 
den nye MultiHal. Disse mapper er 
indtil videre fortroligt materiale pga. 
reglerne for tilbudsbehandling. 
 
Den 23. september var de fire entre-
prenører inviteret til Mårslet for hver 
især at præsentere deres projekter. 
Det var en yderst interessant efter-
middag/aften med et hav af informati-
oner og indtryk, der alt sammen kom-
mer til at indgå i den endelige bedøm-
melse og udvælgelse. 
 
Den 30. september mødtes repræsen-
tanter fra styregruppen, byggegrup-
pen, fondsbestyrelsen og repræsentan-
ter fra DK2 igen med henblik på at 

vælge det eller de projekter, som vi 
ønsker at forhandle/arbejde videre 
med. Disse forhandlinger pågår i lø-
bet af oktober måned. 
 
Fonden godkendt 
Den 28. september godkendte Er-
hvervsstyrelsen den fond, der skal eje 
og drive MultiHallen fremadrettet. 
Fondbestyrelsen er sammensat af re-
præsentanter fra forskellige forenin-
ger i byen.  
 
Medlemmer i fondsbestyrelsen: 
Kurt Kirkedal Laursen, formand 
Sune Birk Kerndrup, næstformand 
Michael Gereon Haas, kasserer 
Anne Mette Bjørn 
Kristjan Friis 
Tove Barlach 
 
Organisering 
I styregruppen er Erling Sørensen og 
Lars Lyngholm Andersen trådt ud. De 
skal have en kæmpe stor tak for det 

store engagement og antal arbejdsti-
mer, de har lagt i projektet.  
 
Styregruppen består indtil videre, og 
vi vil sammen med fondsbestyrelsen 
og byggegruppen arbejde hårdt på, at 
vi kommer godt i mål med MultiHal-
len. Nye potentielle medlemmer er 
meget velkomne til at melde sig på 
banen. 
 
Medlemmer i styregruppen: 
Kurt Kirkedal Laursen 
Michael Gereon Haas 
Pia Eskildsen 
Lars Juul 
 
Medlemmer i byggegruppen: 
Sune Birk Kerndrup 
Steffen Laustsen 
Lars Juul 
Niels Ole Christensen 
 

/Styregruppen 
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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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Generalforsamling:  
Den ordinære generalforsamling i for-
eningen Mårslet Borgerhus afholdes 
tirsdag den 10. november 2015 i Bor-
gerhusets store sal klokken 1900. For-
inden vil der være et traktement i 
tidsrummet 1830 til 1900. Dagsorden 
i fælge vedtægterne, som kan studeres 
på Borgerhusets hjemmeside.  
Borgerhus.dk.  
 
I årets beretning vil følgende sager 
belyses nærmere:  
Husets økonomiske situation som 
følge af disse tiltag: Reparation af 
udsugningsanlæg, udskiftning af 
varmeveksler, rep. af emhætte og 
komfur. Anskaffelse af ny fryser og 
ovn m.v. samt opdatering af kloak-
system med installation af pumpe-
system til tørholdelse af kælder 
samt separering af overfladevand 
fra kloakvand og udledning af sam-
me i nyt kloaksystem for Mårslet. 
Dertil kommer den store nyhed, at 
Børnehuset Valnødden som er etab-
leret i Borgerhusets dertil byggede 
lokaler og udlejet til kommunen, 
som igen fremlejer til børnehuset; 
pr. 1 januar 2015 blev selvejende og 
nu har fået udvidet åbningstiden 
med ½ time om eftermiddagen. For-
handlinger om opdatering af leje-
kontrakterne pågår. 
En næste ligeså stor og glædelig ny-
hed er af De Blå Spejdere i Mårslet 
(Giberå gruppen) nu har fået deres 
eget hus så langt, at de er flyttet ud 
af Borgerhusets loft med alt grejet 
pr. 30. september og derfor opsagt 
det mangeårige lejemål af huset 
onsdag og torsdag aftener.  
Borgerhusets bestyrelse siger stort 

tillykke i begge anledninger. 
 
Julestuen 2015 Lørdag den 28. no-
vember og søndag den 29. november 
udfolder sig den traditionsrige anled-
ning og lejlighed til at indkøbe gaver 
og pynt—for ikke at tale om gløgg, 
æbleskiver, juleøllen og meget mere. 
Her er det foreløbige program: 
Program lørdag: Kl. 10.00: Julestuen 
åbner for salget fra staderne. Gløgg 
og æbleskiver, gratis saftevand til 
børnene  

Kl. 13.30: Mårslet Jule-

bryg præsenteres. Kl. 17.00: Julestu-
en lukker for den dag 
Program søndag: Kl. 10.00: Julestuen 
åbner igen som lørdag. Kl. 1130 To 
sangere kendt fra bl.a. Mårsletrevyen 
synger julesange accompagneret af 
kapelmesteren fra revyen. Det varer 
ca. 3 kvarter. Kl. 16.00: Julestuen 
lukker for i år. 
 
BORGERHUSET, Banevej 2, Mår-
slet—husk nu at sætte datoerne af i 
kalenderen. 

Borgerhuset meddeler: 

Vilhelmsborg sø (Fotos Jesper Andersen) 
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Julemarked på Kildevang 
 
Endnu engang i år, bydes der velkommen til julemarked på Kildevang. 
 
 
Dato: Lørdag den 28. november 
Tid: Kl. 13.30 – 15.30 
 
 
Julemarked i kælderen 
I kælderen vil der være salg af nisser, engle, julekort, dekorationer. 
Du vil også kunne købe hjemmelavet marmelade, småkager m.m. 
 
 
Julestue i aktivitetscentret 
I aktivitetscentret holdes der stor tombola og amerikansk lotteri og man kan købe gløgg, kaffe og æbleskiver. 
 
 
Der er masser af hygge og  
traditioner. 
 
 
Alle er velkomne.  
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Mårslet Juletræslaug  

Det hænder fra tid til anden, at nogle 
spørger om, hvad Mårslet Jule-
træslaug er for en størrelse, - er det en 
forening eller hvad ?                                                        
Nye læsere ( nye mårslettere ) kan be-
gynde her. 
  
Nej, vi er ikke en forening, skønt vi er 
medlem af Mårslet Fællesråd. Mårslet 
Juletræslaug er et rimeligt privat sam-
menrend. Det er vel sådan vi ser på os 
selv. 
Juletræslauget består af 7 personer, 
alle bosiddende i 8320 Mårslet.  Der 
findes ingen love eller vedtægter for 
det arbejde Mårslet Juletræslaug væl-
ger at beskæftige sig med, - og vi 
vælger selv. 
 
Det hele startede i år 2000, dengang 
man i Mårslet gennemlevede Væreby/
Leveby-projektet. Et projekt der 
blev støttet økonomisk af Århus kom-
mune. 
Den ene af Væreby/Leveby-
projektets 5 arbejdende grupper  hed 

”Egne Begivenheder”. Et noget be-
synderlig 
navn, kan man mene her 15 år efter, 
med dengang faldt det helt naturligt, 
fordi det var gruppens opgave at 
understøtte eksisterende mårsletbegi-
venheder, eller hvis muligt at finde på 
noget nyt, der måske kunne gøre  
8320 Mårslet lidt festligere at bo i. 
En anden gruppe fra Væreby/Leveby, 
tog sig af kommunikation, som siden 
er blevet til Mårslet-webben. Også 
Mårslets litteraturgruppe stammer fra 
den tid. 
 
Gruppen ”Egne begivenheder” be-
sluttede dengang at forsøge at forny 
byfesten i Mårslet, der var gået lidt 
død i den. Byfesten var dengang et 
rent TMG anliggende. Byfesten skul-
le flyttes til Midtbyen. 
Det blev til byfestens Kræmmermar-
ked, som vi kender i dag i Bomgårds-
haven. Et særdeles populært og  
velbesøgt kræmmermarked endda. 
Flytningen fra telt og boldbanerne må 
siges at være lykkedes. Også Fodbol-
dens Venner flyttede nogle år efter til 
Bomgårdshaven med deres spisning, 
som nu er overtaget af   TMG hånd-
boldafdeling, der begynder umiddel-
bart efter oprydningen efter kræm-
mermarkedet. 
Dagen efter, om søndagen, afholder 
Mårslet Kirke friluftsgudstjeneste 
netop i Bomgårdshaven.  
 
Gruppen ”Egne Begivenheder” fort-
satte også efter at Væreby/Leveby-
projektet var afsluttet. Nogle år efter 
tog man så navneforandring til Mår-
slet Juletræslaug, og det faldt helt na-
turlig, fordi vi i år 2000 lavede det 
allerførste juletræsarrangement i Mår-
slet, med musik, fællessang, julemand 

og slik til 300 børn. Siden den   
lørdag er denne juletræstænding ble-
vet et fast arrangement den første lør-
dag i advent. En god tradition er 
skabt. Nu er det også fast, at Mårslet 
kirke åbner kirkedøren til fællessang 
af julens salmer, umiddelbart efter 
at byens juletræ er tændt.  
Når julen er overstået, arrangerer Ju-
letræslauget Nytårsluntningen med 
afgang fra OK-tanken kl. 13.30. En 
særdeles frisk travetur rundt om Vil-
helmsborg ( ca 5 km.) Her serverer 
Juletræslauget saftevand, kaffe og 
måske en dram. Her mødes de aller 
friskeste af byens borgere, 
 
Hvert år sælger vi medlemsbeviser a´ 
20 kr. og heldigvis er der mange af 
byens borgere, der køber disse 
medlemsbeviser, der skal fornys hvert 
år. Denne indtægt er hele grundlaget 
for Mårslet Juletræslaugs 
aktiviteter  og eksistens. Økonomisk 
går det endda, bl.a. fordi at private 
donerer deres alt for store ædelgraner 
til os og byen uden beregning. 
Juletræslauget tjener heldigvis også 
en skilling på Kræmmermarkedet i 
byfesten. 
Derfor er vi i Juletræslauget i stand til 
at yde økonomisk støtte til andre. 
Trafikkampagnerne har fået lidt, Gøre 
Rent dagen har fået gribbetænger, 
blomsterløg i vejrabaterne har vi ydet 
tilskud til. TYVSTARTEN for  
byens ældre i byfesten, Jørn Rønnovs 
træskulptur i midtbyen, som han skar 
med motorsav i 2005, og sidste 
år en donation til Multihal-projektet. 
Ja, sådan er det altså bare.      
Her i 2015 bliver juletræstændingen 
lørdag  28 november kl. 16.00. 

Med venlig hilsen  
Mårslet Juletræslaug. 

Blodmånen 
og manden i blodmånen 

(Fotos Jesper Andersen) 
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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Spejderhus godt på vej 

Efter byggeriet har ligget stille hen 
over sommeren, er der siden slut-
ningen af august måned kommet 
godt gang i opførelsen af spejderhu-
set. Den 1. september kom husets 
vægge på et par lastbiler klar til 
montering på soklen. Siden da, har 
der været arbejdet næsten hver dag 
på huset. Det er meget stort for os, 
at se huset blive rejst og se byggeri-
et udvikle sig til det hus, som vi 
igennem så mange år har drømt om 
til vores spejdergruppe.   

 
I løbet af sommeren har ledere og 
forældre sideløbende arbejdet på 
etableringen af lejrpladsen. Det har 
været en stor opgave, hvor der er 
lagt rigtig mange timer. Men børn 

og ledere er rigtig glade for resulta-
tet og er også lige så stille ved at 
komme i gang med at bruge dele af 
området.   
 
Den 26. september havde vi rejse-
gilde på huset. Det blev afholdt 
samtidig med, at vi ryddede loftet 
på Borgerhuset, hvor vi igennem de 
sidste 8-9 år har haft vores materiel. 
Materialet er nu kommet ned i vo-
res værksted/depot, som allerede 
står færdigt. Med værkstedet/

depotet og lejrpladsen på plads, kan 
vi fremover afvikle vores møder 
ved spejderhuset. Derfor har vi nu 
officielt rykket vores mødested fra 
Borgerhuset til Spejderhuset. Vi vil 
gerne sende en stor tak til Borger-
huset for at have givet os mulighe-
den for at starte en forening op i 
Mårslet. Vi har været rigtig glade 
for samarbejdet. 
 
 På dagen for rejsegildet, fik vi be-
søg af Sct. Georgs Gilderne i År-
hus, som overrakte os et tilskud på 
10.000 kr. til etableringen af værk-

stedet/depotet. Vi siger mange tak 
for støtten. 
 
 Vi forventer at byggefirmaet er 
færdig med deres arbejde i slutnin-
gen af november måned. Herefter 
skal vi selv etablere belægning 
rundt om huset, sætte køkken op og 
lave et par andre småting.  
 
Godt gang i arbejdet på spejder-
møder 
 
Trods en masse arbejde omkring 
vores nye hus, er alle grenene kom-
met rigtig godt I gang efter som-
merferien. Vi fik sagt velkommen 
til nye og gamle spejdere på vores 
oprykningsmøde d.18/8 hvor der 
blev leget, snakket, lavet mad over 
bål og løst udfordringer.   
 
I den første uge i september afholdt 
vi en række møder, hvor vi fortalte 
børnene om huset. Her var der stor 
begejstring at spore blandt børnene. 
For mange af dem, var husprojektet 
først nu begyndt at blive konkret.  
 
Vi glæder os til mange gode møder 
i dejlige rammer 
 

Ledere og bestyrelse 
Giber Å Gruppe 
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 

Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. 
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. 

 
SKJULTE RØRSKADER: 

For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at 
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere 

at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. 
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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