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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Giber Aa ved Vilhelmsborg 
Dæmningen over Giber Aa brød sammen i september pga. stort 
vandtryk. Aarhus kommune har fremlagt to hovedalternativer med 
enten bevarelse eller nedlæggelse af søen og efterlyst flere synspunk-
ter. Som nabo, arkitekt for hestesportscentret og forfatter til bogen 
om Vilhelmsborg, hermed mine 

   Først stor tak til kommunen for et fint og uddybende oplæg samt 
inddragelse af kompetente og  interesserede. Adskillige interesser er 
knyttet til stedet, og mange specialister er allerede inddraget. 

Økonomisk er det på kort sigt billigst at bevare søen, men dyrest i 
længden pga. fremtidige, nødvendige følgevirkninger. Bevares dæm-
ningen mere eller mindre er det billigere end at bygge en helt ny for-
bindelse over dalen. Hvis den ellers trafikalt er nødvendig?             

Aarhus har to kulturelle råd, der har hver sin favorit. Det såkaldte 
’Grønne Råd’ med især repræsentanter for nationale foreninger øn-
sker Giber Aa tilbage til sit oprindelige forløb og den senere sø fra 
1870’erne væk. Det ’Lokale kulturmiljøråd’ med repræsentanter fra 
især lokale instanser som fx  Arkitektskolen, Den gamle By og Mo-
esgård anbefaler, ar dæmningen udbedres, og at sluse, opstemning og 
sø opretholdes. 

Kommunens oplæg til at anlægge ’en vende- og P-plads med adgang 
til områdets stier og en ny asfalteret cykelsti’ bør ikke placeres i sø-
ens område. Det vil være en iøjnefaldende forringelse af landskabet. 
Så hellere trafik og især parkering oppe på landbrugsarealet nord for 
dalen omgivet af mere skov. Tanken om at ’at føre et stort rør med 
Giber Å gennem dæmningen i naturlig dybde’ virker heller ikke 
landskabeligt berigende.  

Det bliver svært at tilgodeser alle interesser. For fjernelse af søen ta-
ler ikke mindst lystfiskere. Lokale og historiske ønsker derimod at 
bevare søen og omgivelserne.  

 Hertil kan tilføjes, at vi i over 100 år har fjernet meget vand fra dan-
ske landskaber og derved skabt en forståelig modstand mod en fort-
sættelse. Søen ved Vilhelmsborg er for de fleste sikkert mere afveks-
lende og historisk interessant i de fredede herregårdsomgivelser - 
end endnu mere åløb. Så derfor støtter jeg også det lokale miljøråds 
indstilling. 

Ib Møller 

Arkitekt m.a.a. 

MÅRSLET-Bladet 
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  

Mårslet Fællesråd 
Kirkeblad for Mårslet Sogn 

Skolesiderne 
TMG-Nyt 
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

VINTEREN 2015- 2016  

Selv om denne vinter i skrivende 
stund (8. februar) endnu ikke er til en-
de, giver langtidsvejrudsigten ikke 
håb om forbedring. Det er en elendig 
vinter. Hele december måned regnede 
det kulminerende 2. juledag, hvor der 
i Mårslet faldt godt 30 mm regn.  

Giber å nåede igen næsten op til bro-
erne ved Vilhelmsborg, ved Fulden 
og Skovmøllen. Vandstanden nærme-
de sig højden som den fatale septem-
berdag, hvor dæmningen ved Vil-
helmsborg blev ødelagt. Vandet i sø-
en ved Vilhelmsborg fandt ind i sit 
naturlige åløb, hvor søen havde været, 
og vi må håbe, at åen får lov til at bli-
ve i sit gamle løb.  

Nogle dage inde i januar kom så lidt 
sne og lidt frostvejr. Samtidig med at 
dagene blev længere lyste sneen op, 
dejligt. Vandet, der var tilbage i søen 
frøs til og kun det nydannede åløb var 
isfrit. En del af gråænderne, der nor-
malt holder til i søen, søgte ned i ålø-
bet længere mod øst og opholdt sig 
der nogle dage. Desværre varede sne-
perioden kun kort. 

Januar endte med gråvejr og regn, og 
det er fortsat ind i februar. Jeg kan 
kun tilslutte mig det som børnene sid-
ste vinter havde skrevet på et skilt: 
”Vi vil ha´ mere sne nu”. 

Et lille lyspunkt. Vandstæren er kom-
met også i vores del af Giber å. For 

blot få år siden kunne jeg i åforløbet 
fra  Fiskerhuset til vandfaldet tælle 8 
– 10 vandstære. I år har jeg kun set 2. 
En ved Skovmøllen og på det sidste 
en ved åen neden for Vilhlemsborg. 

 
Ole Iversen 
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Torsdag 3. marts 2016 kl. 18:30-19:45 

i Testrup Højskoles foredragssal 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være højskolen i hænde senest torsdag 25. februar 2016. 

6. Skolens forstander beretter om årets gang og skolens økonomi. 

7. Valg til bestyrelsen – for 2 år. To af skolekredsens medlemmer er på valg. 

8. Valg af to suppleanter – for 1 år. 

9. Valg af to revisorer – for 1 år. 

10. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at høre litteraturforsker Marianne Stidsens foredrag om dansk 
litteratur efter Anden Verdenskrig kl. 20.00. Der er fri entré for skolekredsens medlemmer, og som altid er der 
kaffe/the og kage. 

Der indkaldes til generalforsamling i 

Testrup Højskoles Skolekreds 

Medlemmer af Testrup Højskoles 
skolekreds får rabat på billetten til 
forårssemestrets foredrag om historie, 
kunst, kultur, samfund, litteraturop-
læsninger, koncerter og sangaften på 
Testrup Højskole. 
Torsdag den 3. marts kl. 20.00-22.00: 
Litteraturens tænkeboks – Foredrag 
ved Marianne Stidsen, litteraturfor-
sker dr. Phil 
Torsdag den 17. marts kl. 19.30-
22.00: Koncert med Lydenskab – en 
anderledes koncert. 
Torsdag den 31. marts kl. 19.30-
22.00: Forfatteraften på Testrup Høj-
skole – med Theis Ørntoft, Anders 
Abildgaard, Pernille Abd-El Dayem 
og Christian Dorph. 

Torsdag den 14. april kl. 19.30-22.00: 
Koncert med The Counterfictionals – 
en dansk sekstet under ledelse af 
komponisten, idémageren og multiin-
strumentalisten Kristoffer Rosing-
Schow. Orkestrets musik tager afsæt i 
udvalgte filmscener. 
Torsdag den 21. april kl. 19.30-22.00: 
Shakespeare, vor samtidige – fore-
drag ved Jørgen Carlsen, forstander. 
Torsdag den 28. april kl. 19.30-22.00: 
Hvorfor teater? – foredrag ved Katri-
ne Wiedemann, instruktør. Hvad kan 
vi bruge teatret til i dag? Og hvad kan 
teatret bruge os til?  
Torsdag den 19. maj kl. 19.30-22.00: 
Danmark i Europa – foredrag ved hi-
storiker Lars Hovbakke Sørensen med 

afsæt i hans prisbelønnede bog En eu-
ropæiske Danmarkshistorie. 
Torsdag den 26. maj kl. 19.30-22.00: 
Nu lyser løv i lunde – sangaften ved 
Jørgen Carlsen, forstander. 
Entré til (hvor intet andet er nævnt): 
60 kr. For medlemmer af Testrup 
Højskoles Elevforening og Skole-
kreds/Musikforening: 30 kr. Medlem-
skab af Skolekredsen/Musikforenin-
gen kan tegnes ved henvendelse til 
skolens kontor, det koster 150 kr. om 
året for én person og 200 kr. for hus-
standen. 
 

Kåre Christensen 

Arrangementer for alle interesserede 
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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 

Husk sidste frist for  

indlevering af stof,  

annoncer og rettelser 

er d. 10. i måneden 

9.30-17.30 

Forårsmarked på Hørretløkken 
I Fælleshuset Hørretløkken 271 
Søndag den 6. marts kl. 10-16. 

Det er igen blevet tid for vores årlige 
kreativitetsdag, der i år vil forme sig 
som et forårsmarked. Som sidste år 
vil der være præsentation af vores ak-
tiviteter, der omfatter kortfremstilling, 

akvarelmaling, træskærerarbejder, 
æsker, patchwork, påskepynt, strikke-
arbejder, blomsterdekorationer o.m.a. 
Som sidste år vil der være en udstil-
ling fra egns-arkivet ligesom man kan 

få en lille vejledning i slægtsforsk-
ning. Der vil være mulighed for at kø-
be de udstillede ting. 
Kaffe, sodavand og kage kan købes. 

Inga Havbjerg 
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Dagplejen i Mårslet?  

Herunder følger tanker og erfarin-
ger fra forældre, hvis børn passes 
af de kommunale dagplejere. 
 
Det dufter af boller, lyset i græskaret 
er tændt, og fuglene i indgangspartiet 
kvidrer. Buster løber ind af døren hos 
vores dagplejer og bliver mødt af et 
nærværende godmorgen og et knus. 
Sådan en start på dagen burde alle 
børn få. (Pia Rau Ibsen – mor til 
Buster på 3½ år)  
 
Hver morgen afleverer vi vores datter 
til en veloplagt og meget omsorgsfuld 
dagplejemor. Vi oplever, at børnene 
og dagplejeren har en særlig tæt rela-
tion - vores datter elsker hende. Det 
betyder selvfølgelig, at vi er trygge og 
glade for at aflevere vores barn til 
hende. (Ann-Helene Fischer – mor 
til May på 4 år) 

 
Hun er altid tilstede og tager sig tid 
til at snakke og vinke mv. både ved 
aflevering og hentning. Fra tidlig 
morgen til sen eftermiddag kan hun 
fortælle præcis, hvad hvert barn har 
lavet og oplevet gennem hele dagen. 
Hun kender os, vores familie og bag-

grund og vi kender hendes. (Anne 
Marie Dalsgaard Mikkelsen– mor 
til Niels Kristian 1½ år) 
 
Som forældre glædes vi, når vi ser, 
hvor meget nærvær og rum, der er til 
børnene. Vi har derfor valgt at lade 
vores datter blive i dagplejen til hun 
er 4.5 år gammelt – simpelthen, fordi 
vi er overbevist om, at det bedste sted 
for hende at være, er i dagplejen. 
(Ann-Helene Fischer – mor til May 
4 år) 
 
Vi ville gerne have vores første barn i 
vuggestue, men grundet pladsmangel 
måtte vi ”nøjes” med dagplejen. Det 
har vist sig at være helt fantastisk for 
vores børn, som virkelig har nydt 
nærheden og intimiteten! En af vores 
bekymringer ved at starte var gæste-
dagplejen, men grundet organiserin-
gen internt i dagplejen kommer hun 
altid hos de samme to, som hun ken-
der fra de fælles arrangementer. Hun 
glæder sig altid. Jeg oplever, at det er 
med til at give mit barn nye succesop-
levelser. (Jens N. Bjerre – far til 
Emilie på 2½ år) 
 

Hen over året er der faste traditioner, 
som fødselsdage, børnefestival, Mår-
slet Byfest, Engletræf, julefrokost o.l. 
som alle deltager i. Årets gang i natu-
ren følges, og der er altid tid til at 
stoppe op og hoppe i en vandpyt eller 
følge små og store dyrs færden. Året 
rundt tages på udflugter og som dag-
plejer er det ingen hindring at tage på 
togtur med et par barnevogne til Aar-
hus og lege i Dokk1, teater i Musikhu-
set eller besøge julemanden i Salling 
flere gange i december. Ligesom cyk-
len bliver flittigt brugt til ture på bib-
lioteket eller til Moesgård og Nors-
minde. En gåtur til Vilhelmsborg for 
at fodre ænder og til byens legeplad-
ser er en del af dagligdagen (…) Og 
det er uanset om man er under 10 må-
neder eller over 3 år, så er der tid, 
plads, frisk luft og nærvær til hver en-
kelt – hver dag. (Anne Marie Dals-
gaard Mikkelsen – mor til Niels 
Kristian på 1½ år) 
 
Hvis du skal til at vælge pasning? - 
Så må du ikke snyde dig selv for at 
besøge dagplejen. Du kan besøge 
alle dagplejerne hver uge, når de er 
samlet til legestue i Skovbørnehuset, 
til gymnastik i Sognehuset eller hjem-
me hos hver enkelt. Kontakt gerne 
pædagogisk leder Hanne Mikkelsen 
herom på tlf. 29 20 83 81 eller på 
hhm@aarhus.dk. 
 

På vegne af forældrerådet Mårslet 
Dagpleje 

Formand Janine N. Bjerre 
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Aktivitetsplan klub Midgård 
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UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

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

www.maarslet-bladet.dk 

Klaverundervisning 
  

Piano v/Lis Brøsted Pedersen 
Majsvænget 74, 8340 Malling 

86 10 05 32   29 42 25 92 

BLÅ MANDAGS FEST 2016 I BEDER  

KLUB M INVITERER I SAMAR-
BEJDE MED FRITIDS- & UNG-
DOMSKLUBBERNE I BEDER, 
MALLING OG SKÅDE, SAMT 
LEGEPLADSEN SVENDGÅR-
DEN I BEDER, TIL KÆMPE BLÅ 
MANDAGSFEST FOR ALLE 7. 
ÅRGANGS ELEVER I OMRÅ-
DERNE. 
 
Der er traditionen tro Blå Mandags 
Fest i Beder igen i år.  Det hele løber 
af stabelen mandag d. 25. april 2016 
kl. 20.00 – 24.00 på Kirkebakken 41 i 
Beder. Det er 16. år i træk, vi afhol-
der denne fest. Det plejer at være en 
fantastisk aften, som de unge husker 
tilbage på som en fed afslutning på 
deres non- / konfirmationsdage sam-
men med deres venner.   
Vi har igen i år gjort vores til at skabe 
trygge rammer omkring et brag af en 
fest, hvor vi har fået Bandet L.I.G.A. 
ud at spille for  
de unge. Umiddelbart efter bandets 
optræden, vil der være fed fed musik 
ved DJ i Diskoteket. 
Hvis man ikke er så meget til alt det 
musik, kan man jo hænge ud i det 
festlige loungeområde eller forsøge at 
vinde nogle fede præmier i Casino 
teltet eller give den gas i Sumodrag-

terne, ved Bungeerun, i vores skyde-
vogn eller 
en af de mange andre muligheder, der 
vil være til til Festen. Der vil være 

mulighed for at få noget grillmad i 
løbet af aftenen, hvis man skulle blive 
lidt sulten. Aftenen slutter af med et 
superflot fyrværkeri show.  
Så få Jeres søde unge mennesker 

meldt til Festen. Det koster 250,- pr. 
person, som man betaler til klubben 
ved tilmelding.  

Der vil blive sendt invitationer rundt 
til alle på 7. Årgang. Hvis man ikke 
går på de respektive lokalskoler, er 
man mere end velkommen til at tage 
kontakt til den klub, der ligger i ens 
område og blive meldt til festen. Her 
er et videolink fra sidste års fest: 
https://vimeo.com/147622768 Hvis 
man lige har nogle spørgsmål til fe-
sten, er man velkommen til at tage 
kontakt til Klubben, spørg efter Jane 
på mobil: 23844917 . 

Klub M 
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UNGDOMSSKOLEN RYKKER IND I KLUB M 

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

Kunstnerholdet 
Den 20. Januar 2016 var første gang i 
år for kunstnerholdet, som er et ung-
domsskolehold. Holdet består af 14 
unge og bliver styret af vores helt 
egen og helt igennem meget dygtige 
og crazy kreative Kathrine, en af Frti-
tidsklubben Midgårds og KlubM’s 
kendte vikarer.  
 
De havde en hyggelig kreativ aften, 
hvor Klub M’s stillerum blev indrettet 
og fik et mere hyggeligt præg. 
 
Ungdommens Vårsalong 2016 
Holdet skal arbejde hen mod Ung-
dommens Vårsalong 2016, som er et 
fantastisk kreativt set-up for børn og 
unge i hele landet. Det forløber hen-
over foråret, og den enkelte arbejder 
på at skabe nogle fantastiske stykker 
kunst til den censurede udstilling ” 
Ungdommens Vårsalong.” 

  Udstillingen af de unges kunstvær-
ker ,der slipper forbi censurerings-
komiteen i Aarhus, foregår til dette 
års fernisering, på Aarhus rådhus d. 
30. Marts 2016.  
 
Her udvælges de bedste værker, som 
sendes til København, hvor landsud-
stillingen bliver udstillet i maj måned 
i år. 
 
Samarbejde mellem Klub M og 
Ungdomsskolen 
Det er meget glædeligt for Klub M 
igen at både at kunne lægge lokaler til 
og lægge lidt timer i puljen, således at 
sådan et hold kan komme op at stå. 

Det er noget, vi gerne vil arbejde vi-
dere med, således at de unges udvalg 
af muligheder for at deltage i flere 
forskelligartede fritidsaktiviteter   
udvides.  
 
Dette betyder, at de unge selv har stor 
indflydelse på, hvad der kan lade sig 
gøre. Det eneste ufravigelige krav er, 
at der minimum er 12 deltagere fra 7. 
klasse-18 år på et ungdomsskolehold. 
Derudover vil der naturligvis altid 
være de praktiske forbehold, såsom at 
man skal have en instruktør samt lo-
kaler og lignende. Er alt dette i orden, 
så tror vi på, at rigtig meget kan lade 
sig at gøre. Så unge mennesker – det 
gælder bare om at lægge hovederne i 
blød og så tage kontakt til de voksne i 
Klub M, når i overvældes af gode idé-
er. 

 
klub M 
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Husk Deadline Den 10 hver måned Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

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

AMERICAN DINER RYKKER IND I MÅRSLET  

KLUB M’s 

 
Mangel på kvadratmeter 
Vi har tidligere i Mårslet Bladet skre-
vet om vores luksusproblem, som er 
mangel på kvadratmeter. Vi har nu 
rundet de 200 medlemmer og vores 
idé om at forvandle vores gamle tog-
vogn til en hyggelig Amerikansk Di-
ner og derved udvide klubben med 
lidt ekstra kvadratmeter, er nu en rea-
litet.  
 
Der er fuld gang i projektet, og vores 
praktiske mand, Kim, er ved at bygge 
togvognen rigtig flot op. Både med-

lemmer og vi ansatte glæder os så 
meget til, at den står klar. 
 

Pædagogisk projekt 
Vores videre proces går nu ud på at 
opfordre vores fantastiske unge til at 
involvere sig i projektet. Der skal ma-
les, indrettes og dekoreres, således at 
de unge kommer til at føle ejerskab i 
Dineren.  
 

Klub M’s i hverdagen 
Når den nye Amerikanske Diner 
”Klub M’s” står færdig her i løbet af 
foråret er meningen, at den bliver et 
ekstra rum i klubben, hvor de unge 
bare kan være og hænge ud, spise ef-
termiddagsmaden, lytte til deres mu-
sik, spille brætspil, surfe på nettet 
osv. 
 

KLUB M 
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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) 

Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net.dk. 
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00. 

 
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076. 

Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19 
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 

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

AKTIVITETER I 
MARTS 2016 

Fredag d. 4. marts  Kl. 13.45  

Gudstjeneste i Caféen. 

 

Søndag d. 13. marts kl. 14.00 

Søndagsbanko i caféen. 

 

Mandag d. 14. marts Kl. 14.00 

” Syng med Solvej.” 

 

Onsdag d. 30. marts kl.17.30 

MORMORMAD. 

Friaften fra madlavning og opvask! 
Så tag din familie med til fællesspis-
ning denne ene gang om måneden på 
Lokalcenter Kildevang. Vi serverer 
god dansk mad med økologiske råva-
rer. 

Der bliver også serveret børnevenlig 
mad og en lækker dessert. Prisen for 
din friaften er:  

 

60 kr. pr. voksen og 30 kr. pr barn. 
Tilmelding på Brugerrådets tlf. nr. 
87134434, senest 21. marts. 

Vores fællesspisning er velbesøgt, 

men vi har plads til flere. 

 Vidste du: 

At man altid kan bestille Caféens var-
me mad 5 dage om ugen? 45 kr. pr. 
måltid. Menuplanen kan studeres på 
www.moldt.net.dk. Mangler du kage 
til festen eller børnefødselsdagen, så 
bestil den hos os. 150 kr. for en hel 
bradepande. Institutioner er også vel-
komne til at bestille mad til møder 
mm. Bestilling på tlf. nr. 41855225 
eller Facebook: Café Kildevang. 

 Køkkenpersonalet. 

Den 1. marts 2016 overdrager Willi-
am Jørgensen og Søren Jakobsen re-
staurant Det Gamle Mejeri ved Mår-
slet til nye restauratører. Efter 11 års 
drift af Det Gamle Mejeri på landet, 
er det tid til forandring og mere fokus 
på restaurant Gastromé i Latinerkvar-
teret i Aarhus:  
 
”Vi agter at skubbe grænserne for Ga-
stromé så langt som muligt og det 
kræver vores fulde fokus. Vi er positi-
ve og fulde af forhåbninger for fremti-
den og spændte på hvad Gastromé 

kan blive for os og ikke mindst for 
byen. Vi har drevet Det Gamle Mejeri 
i 11 år og er glade for, at det er to se-
riøse restauratører, Martin Lemvig og 
Allan Poulsen, der overtager stedet og 
kan føre restauranten videre i samme 
ånd. Samtidig er vi glade for at trække 
os ud af en sund forretning og satse på 
et projekt vi virkelig elsker og bræn-
der for”, siger William Jørgensen og 
Søren Jakobsen.  

Pressemeddelelse 
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Nyt fra 
Eventyr 
Ved 0. klasserne arbejdede vi med te-
maet Eventyr i både understøttende 
undervisning, leg og lær og SFO i en 
lang periode op til vinterferien. Vi la-
vede blandt andet små skuespil af 
eventyr, hvor børnene samarbejdede 
om at gengive eksempelvis Hans og 
Grethe. Desuden arbejdede vi ud fra 
eventyret ”Dragen i bjerget”, lavet af 
teatergruppen Ratatas. Eventyret by-
der op til, at man selv er aktiv eksem-
pelvis i gennem bevægelse og sang. 
Derudover kreerede børnene faktisk 
deres egne eventyr, med tegninger og 
børneskrift, og mange har derefter 
fortalt dem til resten af klassen - ret 
godt gået af en flok dygtige 0. klas-
ser!  
 
Skrot 
1.klasserne har haft gang i flere ting 
henover vinteren. De har blandt andet 
delt gruppen op, når der har været 
hal/gymnastiksalstid - der er derfor 
blevet budt på pigegymnastik og 
drengetons, både for at skabe mere ro 
for pigerne, og også godt gang i den 
for drengene.  
Derudover har de arbejdet meget med 
skrot ovenpå juleferien - her kunne 
børnene medbringe alverdens embal-
lage fra julegaverne. Det er blandt an-
det blevet brugt til at lave fine små 
butikker, eksempelvis den fineste 
Fætter BR-butik. 
 
FIFA-turnering  
2. klasserne lagde hus til årets FIFA-

turnering i januar måned. Finalen stod 
mellem Elias 2. B og Tobias TP 2. B 
mod Oscar fra 2. A og Aske fra 2. B. 
Finaleshowet bød på masser af tilsku-
ere, flotte bannere, popcorn og ek-
spertkommentarer - Tobias TP og Eli-
as endte som de stolte vindere, stort 
tillykke til dem! 

 
Fastelavn 
De fleste af grupperne fejrede faste-
lavn i februar måned, bortset fra 3. 
klasserne, som i stedet var inviteret til 
80’er fest. Fastelavnsfejringerne bød 
blandt andet på tøndeslagning, limbo-
dans, ballonjonglering og selvfølgelig 
masser af hygge. De fleste af børnene 
var i det sejeste udklædningstøj, 
blandt andet forklædt som Andreas 
Mogensen.  
Tønderne var, i alle afdelinger, ret 
genstridige, men det lykkedes at få 
dem banket ned - der var heldigvis 
ikke katte, men slik i dem ;) 
 
Filmprojekt 
Ved 3. klasserne er der over en læn-

gere periode blevet produceret film. 
Børnene har selv skrevet manuskript 
og filmet filmene på deres iPads. Pro-
jektet har vist dem, at det blandt andet 
kræver en høj grad af idéudvikling, 
samarbejde og koordination at lave 
sin egen film! Men de har lavet en 
række super fine film, der handler om 
eksempelvis Lego, wrestling og par-
kour. Hvem ved, om fremtidens Lars 
Von Trier er at finde på den årgang.. 

 
Fri for Mobberi 
Ved 4. klasserne er der blevet arbej-
det ud fra konceptet Fri for Mobberi. 
De har blandt andet lavet en Thecafé, 
hvor børnene snakker ud fra åbne 
spørgsmål lavet af de tidligere 4. klas-
ser, eksempelvis ” er der nogen der 
bliver mobbet i klassen?”. Derudover 
har hver anden onsdag budt på diver-
se samarbejdsøvelser/ lege i hallen, 
hvor alle børn skulle deltage. Særligt 
pigerne har været gode til at deltage, 
med snak og inputs, og forhåbentligt 
præger konceptet hele gruppen posi-
tivt. 

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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Kender du Mårslet? 
 
 
Efter generalforsamlingen den 29. 
marts kl. 19.30 har vi inviteret arkiv-
leder Per Enevoldsen til at fortælle 
om Mårslet Egnsarkiv og arbejdet, 
der udføres her.  

Der vil også på storskærm blive frem-
vist en billedserie med nye og gamle 
fotos fra arkivets samling, således at 
vi kommer hele sognet rundt, både i 
de gamle landsbyer og i de nye par-
celhuskvarterer.  
 
Vi opfordrer både nye og gamle mår-
slettere til at deltage og blive klogere 
på den egn, vi bor og lever i. 
Husk Mårslet Egnsarkiv har åbent 

den 2. og 4. onsdag i hver måned fra 
kl. 16.00-17.30.  
Indgang fra skolens lille P-plads på 
Obstrupvej. 
Næste gang er onsdag den 9. marts og 
onsdag den 23. marts – ses vi? 
 

Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
 

www.maarsletegnsarkiv.dk 
 
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 og 
støt samtidig Mårslet Egnsarkiv. 
Årligt kontingent: 
Personligt: 50 kr. 
Husstandsmedlemskab: 80 kr. 
 
Kontakt: Formand Anne Marie Dals-
gaard Mikkelsen, 4034 9838 eller  
annemarie.dm@gmail.com 
Kasserer Ingerlise Wendland,  
8629 2680 eller wendland@mail.dk 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening afholder ordinær  
 

Generalforsamling  
 
tirsdag d. 29. marts 2015 kl. 19.30 
i Sognehuset, Obstrupvej 4,  
Mårslet. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning om foreningens aktivi-
teter 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til 
godkendelse 
 
4. Indkomne forslag 
 
5. Valg 
 
Valg af bestyrelse jf. §4 
På valg er: Ingerlise Wendland,  
Lisbet Thorendahl og Leo Jelling 
 
Valg af to bestyrelsessuppleanter 
På valg er Inga Jelling og  
Jørn Andersen 
 
Valg af to revisorer 
På valg er Hugo Kristensen og  
Tage Andersen 
 
Valg af én revisorsuppleant 
På valg er Hans Vedholm 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 
7. Eventuelt 
 
Denne aften giver Lokalhistorisk 
Forening kaffen, og der er mulig-
hed for at  indmelde sig i forenin-
gen eller forny sit medlemskab. 
Efter kaffepausen er der foredrag 
om Mårslet Egnsarkiv og fremvis-
ning af spændende billedserie. 
 

Tandervej, et tidsbillede fra 24. maj 1988. Her ses bl.a. bank, bodega, grill, telefon-
boks, postkasse og fodgængerfelt i midtbyen. Fotograf: Elever på Mårslet Skole.  
Se billedet på arkiv.dk 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

 

Kloge piger 
”Næsten alle familier har i hvert 
slægtled en pige, der er klog, og som 
nærer omsorg for mennesker og dyr. 
Sådanne piger har en medfødt visdom 
– nogle af dem er healere, man kan se 
det på deres hænder, når de samler 
katte op. 
 Piger af den slags leger ikke 
med barbiedukker, men tøjdyr. De 
tager sig af andre og interesserer sig 
for, hvilken skæbne de ældre i famili-
en får. Det er, som om de allerede fra 
små tager på sig, at de skal føre det 
videre i slægten, hvordan man hånd-
terer sin skæbne.” 
 
Sådan skriver Jane Aamund i en arti-
kel i Jyllandsposten. Vi kender vel 
alle sådan en pige eller dreng. Hver-
dagens små helte, der får samfundet 
til hænge sammen – ganske usynligt. 
Uden stor tanke for sig selv. Det dre-
jer sig for disse mennesker alene om 
det, vi kalder for trivsel. Det er den, 
de har øje for imellem mennesker. Og 
deri består deres særlige visdom. 
 
Det sagte i hverdagen 
Forfatteren Susanne Brøgger talte og 
skrev i sine yngre år om ”den frie 
kærlighed”, og hvad der følger af den. 
Hendes senere bøger er præget af en 
anden tone, som rummer en forplig-
telse over for det almindelige liv. Det 
drejer sig om: ”At gøre hver daglig-
dags handling til selve livets mening – 
det være sig at vande blomster, bage 

brød eller tage sig af et andet menne-
ske.” 

(fra bogen ”Transparence”). 
 
En provst i Aarhus Stift holdt engang 
en afskedstale til sin menighed og sit 
provsti. Talen kunne læses i sognets 
kirkeblad, og heri siger hun bl.a, at 
det, hun ønsker sig i sin kommende 
pensionisttilværelse, er en hverdag 
uden larm og store armbevægelser, 
uden højrøstet tale. Derefter følger et 
citat af Søren Kierkegaard: ”Just dette 
er tilværelsens alvor, at du er sat i 
verden, hvor den stemme, der kalder 
dig ad rette vej, taler ganske sagte, 
mens tusinde stemmer uden for dig og 
i dig taler højrøstet nok om lige det 
modsatte”.  
 
Hverdagen har med ”det sagte” at 
gøre. Det, som ikke nødvendigvis har 
med de store armbevægelser at gøre.  
Enkelt kan det siges med Piet Hein: 
”Den Guds klarhed falder på, ser det 
store i det små”! 
 
Af mange grunde kan det være svært 
for os mennesker at ”se det store i det 
små” og blive ved med at ”nøjes” 
med det livet igennem. Alligevel er 
det vores opgave, og det er livets me-
ning. 
 
At vide sig elsket 
At håndtere sin skæbne på den rette 
måde, som Aamund udtrykker det, 
kan vi gøre på baggrund af Bibelens 

ord: ”Vi elsker, fordi han elskede os 
først” (1. Joh.4,19). Vi skal altså leve 
vores liv ud af den viden, at vi er el-
skede af Gud. For ved man sig elsket, 
så bærer man kærligheden i sig. Og vi 
giver ud af noget, vi selv har modta-
get. Kilden er uudtømmelig.  
 
Evnen til at se på sit liv med en gen-
nemgribende taknemmelighed synes 
at være en medfødt gave, en visdom, 
siger Aamund. Denne særlige visdom 
kan ikke tvinges frem, men udsprin-
ger af at vide sig elsket. Kærligheden 
til selve livet ytrer sig i det små. Som 
f.eks måden at samle en kat op på. 
Eller i alle de andre små gestus, som 
er så vigtige for, at vi kan opleve nær-
hed og glæde i hinandens selskab. Ja, 
fortsæt selv listen… 
 

 

Vikarpræst 
Anne Kobberø 

At se det store i det små 
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Februar 
 
Søndag d. 28. februar kl. 10.00 
3. søndag i fasten 
Gunnar Kasper Hansen 

 
 

Marts 
 
Søndag d. 6. marts kl. 10.00 
Midfastesøndag  
Jes Lau Jørgensen 
 
Onsdag d. 9. marts kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste 
Anne Kobberø 
 
Søndag d. 13. marts kl. 10.00 
Maria Bebudelsesdag 
Anne Kobberø 
 
Torsdag d. 17. marts kl. 15.00 
Påskespil med 3.C 
 
Fredag d. 18. marts kl. 10.00 og 11.00 
Påskespil med 3.C 
 
Søndag d. 20. marts kl. 10.00 
Palmesøndag 
Anne Kobberø 
 
Torsdag d. 24. marts kl. 19.30 
Skærtorsdag 
Anne Kobberø 
 
Fredag d. 25. marts kl. 10.00 
Langfredag 
Gunnar Kasper Hansen 
 
Søndag d. 27. marts kl. 10.00 
Påskedag 
Gunnar Kasper Hansen 
 
Mandag d. 28. marts kl. 10.00 
2. påskedag 
Anne Kobberø 
 

April 
 
Søndag d. 3. april kl. 10.00 
1. søndag efter påske 
Anne Kobberø 

Kildevang 
 

Gudstjeneste 
Fredag den 4. marts 

 
 
 
 
 
 

 
Vi begynder med en kop kaffe  

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

Prædikant: Anne Kobberø 

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. 

Kirketiderne 

Ny kirketjener ansat 

Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

 
FEBRUAR 

 
 
Fredag d. 26. februar kl. 8.00 
Temadag for 7. A og B 
 
Lørdag d. 27. februar kl. 9.30 
Kirkens Studiedage - se omtale 
 
Søndag d. 28. februar kl. 16.00 
MusikCafé i Mårslet Kirke - se om-
tale 
 

 
MARTS 

 
 
Onsdag d. 9. marts kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste - se omtale 
 

 
Torsdag d. 10. marts kl. 14.00 
Mårslet Hyggeklub - se omtale 
 
 
Fredag d. 11. marts kl. 17.30 
PåskeCafé -  Påskemåltid  - se omta-
le 
 
Søndag d. 13. marts kl. 10.00 
Folkekirkens Nødhjælps Landsind-
samling - se annonce  
 
Mandag d. 14. marts kl. 9.30 
Mandagscafé 
 
Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 
Kirkens studiedage - se omtale 
 
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30 
Indre Mission - se omtale 

Den 1.12. 2015 har vi været så heldi-
ge at kunne ansætte Gudrun Samsø 
Jørgensen som kirketjener ved Mår-
slet Kirke og Sognehus.  
 
Gudrun er et kendt ansigt ved kirken, 
da hun tidligere har været ansat som 
gravermedhjælper i et barselsvikariat 
på Kirkegården.  
 
Vi byder Gudrun velkommen til 
Mårslet Kirke og glæder os til sam-

arbejdet med håb om mange gode 
år.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menighedsrådet 
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BørneBamsegudstjeneste 

Onsdag den 9. marts 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.  

 
Anne Kobberø 

Påskespil 

Babysalmesang 
 

i Mårslet Kirke 

NYT HOLD  13. APRIL 
 

Babysalmesang er et tilbud for baby-
er på 2-8 mdr. sammen med mor og/

eller far. 
 

Til babysalmesang synger vi salmer 
og sange støttet af fagter og bevæ-
gelser,  der stimulerer barnets san-
ser. Vi danser med barnet på armen, 
og lader den lilles sanser skærpes af 
instrumentale lyde, farver fra kulør-
te, blafrende tørklæder, fuglepara-
plyen, sæbebobler, der svæver og 
pludseligt forsvinder og stjernehim-
meltæppet med millioner af stjerner 
på. 
 
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,-  
Beløbet betales kontant første gang. 
 

Kirke- og kulturmedarbejder 
Mariann Bech 

Påsketiden nærmer sig, og som optakt til 
påsken, opfører 3. C Påskespillet i Mår-
slet Kirke som led i skolekirkesamarbej-
det, hvor hele klassen medvirker. 

 
Alle elever i klassen får via påske-
spillet et indblik i en af de helt store, 
kristne grundfortællinger. 
 
I samarbejde med klasselæreren vil 
konstitueret sognepræst Anne Kobbe-
rø, kirke- & kulturmedarbejder Mari-
ann Bech,  organist Pia Labohn og 
kirkens korskole, samt en række  
kompetente frivillige sætte påskespil-
let op sammen med 3.C.  
 
Vi glæder os til at vise den dramati-
ske, forunderlige og glædelige histo-
rie i Mårslet Kirke. 
 
 

Påskespillet opføres tre gange: 
 
 Torsdag d. 17. marts kl. 15.00 

for forældre, venner m.fl. 
 
 Fredag d. 18. marts kl. 10.00 

for alle elever i 0.-1. kl. 
 
 Fredag d. 18. marts kl. 11.00 

for alle elever i 2.-3. kl. 

Anne Kobberø 
og Mariann Bech 

Temadag for 7. A & 7.B 
 

 
Fredag den 26. februar fra kl. 8.00-13.30 

 
Temaet for Skole-Kirke-Tema-dagene er  JALOUSI & VENSKAB. Dagen 
er struktureret som et løb med udgangspunkt i bibelske fortællinger. Der arbej-
des på kreativ vis med forståelse af jalousi og venskab. Dagen afsluttes i kir-
ken. HUSK madpakke.   
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Kirkens studiedage 2016 
Kirkerne i Tranbjerg, Tiset, Mårslet 
og Astrup indbyder til tre spændende 
formiddage med foredrag samtale og 
debat. Temaet for studiedagene i 
2016 er: 
 

”Folk og folk imellem” 
 

Studiedagene er et samarbejde mel-
lem de lokale sogne. Alle er meget 
velkomne til at deltage.  
 
Alle studiedage ligger på lørdage 
kl. 9.30-12.00. 
 
Pris:  25,- kr. pr. gang. 
 
Prisen inkluderer formiddagskaffe.  
 

Program for  
Kirkens studiedage: 

 
Lørdag d. 27. februar, Astrup Sog-
negård, Østergårdsvej 221 A, 8355 
Solbjerg: Når folkene vandrer. Flygt-
ningemodtagelse mellem selvforsvar 
og næstekærlighed ved Svend Ander-
sen, dr . theol. og professor  i etik 
ved Aarhus Universitet 
 
Lørdag d. 23. marts, Tranbjerg 
Sognegård, Kirketorvet 2, 8310 Tran-
bjerg: Tillid er Danmarks guld ved 
Gert Tinggaard Svendsen, profes-
sor ved Institut for Statskundskab, 
Aarhus Universitet  

 
Menighedsrådet 

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.  
 
Nuværende gruppe startede op den 
8. februar og da det er en lukket 
gruppe, er det først muligt at deltage 
i næste gruppe som starter op til sep-
tember 2016.   
 
Yderligere information kan ses på 
Mårslet Kirkes hjemmeside samt her 
i Mårslet Bladet 
  
Har du lyst til at være med, er du 
velkommen til at ringe eller maile til 
Susanne Lauritsen, 2532 4657, 
sus@sjl.dk. 

 Gruppelederne 
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkekirkesamvirket Aarhus 

Kirkelig statistik 2015 
 

KIRKELIG STATISTIK 2015 
MÅRSLET SOGN 

Antal 2015 

  
Fødte 

70 

  
Døbte 

64 
(heraf 28 dåb af tidl. 

navngivne) 

  
Navngivne 

36 

  
Døde 

34 

  
Jordfæstelser 

3 

  
Bisættelser 

25 

  
Vielser 

10 

  
Kirkelig velsignelse af ægteskab 

4 

  
Konfirmerede 

74 

  
Minikonfirmander 
Forår 2015 
Efterår 2015 
Krybbespil skole/kirke 

  
  

36 
18 
38 

Babysalmesang forår 
                            efterår 

7 
12 

  
Udtrædelser af folkekirken 

11 

Genoptagelser i folkekirken 2 

Navneændringer 
Navneændringer på bryllupsdagen 

26 
14 
40 G
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Mandagscafé 
 
 

Mandag d. 14. marts 2016 
 
 

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 

I Mårslet vil vi også gerne bidrage! 
Det gør vi i tidsrummet kl. 10 – ca. 
14, hvor samtlige husstande i sognet 
vil få besøg,  og vi håber så på, at du/
I vil tage godt imod vore frivillige 
lokale indsamlere. 
  
På vegne af Mårslet Kirke og menig-
hedsråd: 
 
Knud Lunderskov 
Langballevænget 6 
Tlf. 8629 0629 / 4011 0175 
e-mail: k.lunderskov@gmail.com 
  
 

PS. Hjælp til indsamlingen modtages 
fortsat meget gerne. 

Sogneindsamling i Mårslet 

 
Torsdag d. 10. marts  

kl. 14.00 
 

 Indtryk fra 
Sydamerika 

 
Irene Hellvik, museumsinspektør  
på Gl. Estrup, fortæller og viser  
slides fra højland og regnskov i Chi-
le, Peru og Bolivia. Fra den mest 
golde ørken i verden over den ex-
ceptionelle saltslette i kulturcentret 
ved Titicacasøen og Cusco, Inkaer-
nes hovedstad samt Machu Picchu 
og slutter i den tropiske regnskov 
ved en af  Amazonas utallige biflo-
der. 
 
Der serveres kaffe og kage til 40,- 
kr.  
 
Alle er velkomne! 

 
 
 
 

Mårslet Hyggeklub 

Mårslet  
Hyggeklub 
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Fredag den 11. 
marts kl. 17.30 
i Sognehuset 

 
 
 
 
 
 
 

Menighedsrådet, aktivitetsudval-
get og ”KulturCafé 8320” indby-
der igen i år - for 10. gang - til 
PÅSKEMÅLTID i Sognehuset. 
 
Der indledes med en lille kammer-
koncert med bassangeren Jeppe 
Aastrup, der er bosiddende i Mår-
slet. Jeppe fik diplomeksamen fra 
Det jyske Musikkonservatorium i 
Aarhus i 1996 og debuterede på 
Den jyske Opera samme år. I 2003 
afsluttede han sin uddannelse på 
Det kgl. Operaakademi i Køben-
havn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeppe har et utal af kirkekoncerter 
bag sig, specielt i samarbejde med 
organist ved Sct. Mortens Kirke i 
Randers, Christian Præstholm. De 
2 har ligeledes udgivet en CD. 
Han har senest i 2015 sunget som 
solist i Mozarts Requiem og Hän-
dels ”Messias” med bl.a. Det nye 
Kammerkor i Aarhus.  
 
Jeppe Aastrup akkompagneres ved 

kammerkoncerten af pianist og 
organist ved Mårslet Kirke, Pia 
Labohn. Programmet vil bestå af 
sange af bl.a. J.S. Bach, Carl Niel-
sen og Christian Præstholm. 
 
Aftenens program: 
 
Kammerkoncert ved Jeppe 
Aastrup og Pia Labohn. 
 
Indtagelse af et herligt påskemål-
tid: 
 
 Forret: Karrysuppe serveret 

med tigerrejser og kammus-
linger på spyd 

 Hovedret: Gedekid med bul-
gursalat, små ovnbagte kar-
tofler og cidersauce 

 Dessert: Sydeuropæisk hve-
dekornstærte med portvins-
kompot 

 
Afsyngelse af påske- og forårssan-
ge. 
 
Igen i år er det Jette Kristoffersen 
og Susanne Lunderskov, der står 
for den kulinariske oplevelse. 
Husk at man selv medbringer drik-
kevarer.  
Deltagerne inviteres til at med-
bringe små underholdende ind-
slag. 
 
Tilmelding og billetsalg sker ved 
henvendelse på kirkekontoret på 
Obstrupvej 4A til kordegn, Henny 
Margrethe Bauning, på telefon 86 
29 34 40 tirsdag og onsdag mel-
lem kl. 9.00 og 13.00.  
 
Sidste frist for tilmelding er ons-
dag den 2. marts kl. 13.00 
 
Pris  200,- kr.  
Max 60 deltagere, så det er først-
til-mølle-princippet, der gælder.  
 

 

PåskeCafé - Påskemåltid MusikCafé 

Søndag  
d. 28. februar  

kl. 16.00  
i Mårslet Kirke 

 
Emnet er ”The Beatles”, og rammen 
sættes af duoen, ”The Blackbirds”, 
som består af sangerinden, Karoline 
Budtz, og guitar isten, Søren Bød-
ker Madsen.  
 
Karoline Budtz er  uddannet ryt-
misk sanger fra Det Jyske Musik-
konservatorium. Hun favner bredt 
stilistisk og optræder i mange for-
skellige sammenhænge lige fra jazz-
klubber til kirker og private arrange-
menter. 
 
Søren Bødker Madsen er  klassisk 
uddannet guitarist - både fra Det Jy-
ske Musikkonservatorium og fra Ba-
sel og Wien. Han har vundet interna-
tionale guitarkonkurrencer og har 
stor koncertvirksomhed i ind- og 
udland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duoen spiller en række fantastiske 
og sprælske fortolkninger af The 
Beatles’ udødelige sange. Der veks-
les mellem ord og musik, og koncer-
ten er dynamisk, underholdende og 
særdeles professionelt udført. 
Genhør med perler som ”Hey Jude”, 
”Lady Madonna”, ”Here Comes the 
Sun” og mange andre. 
 
Der er adgang til kirken fra kl. 15.30, 
og entréen er  50,- kr . 
 

Pia Labohn 
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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 0. 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.  

 

Møde i Mårslet Sognehus, onsdag 
den 30. marts, kl. 19.30. 

Tro trods tab og tvivl. 
 

Med udgangspunkt i min egen kamp 
for at genvinde tilliden til livet og til 
Gud, vil jeg komme ind på omgivel-
sernes forskellige reaktioner, når dø-
den pludselig kommer tæt på.  
Både som far, søn og præst, har jeg 
været nødt til at gøre mig mange 
overvejelser omkring tro og tvivl ef-
ter skelsættende tab. Vi har forskelli-
ge måder at takle sorgen på. Og det er 
vigtigt at være opmærksom på. Men 
endnu vigtigere er det, at vi spejler 
vores eget billede af virkeligheden 
med det billede af Gud og vores ver-

den, som vi møder i Bibelen. 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Søgaard Lind, 38 år, far til 
fem og præst i Aarhus Bykirke. 
           

Mårslet Indre Mission 
Fredagsspisning er for alle, som har 
lyst til nogle timers hyggeligt samvær. 
 
Næste gang er fredag den 8. april kl. 
18.00-20.00 i Sognehuset i Mårslet. 
 
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 

Fredagsspisning 

Børneklubberne 

En måned tidligere end forventet har 
vi måttet tage afsked med Unna-
Pernille Gjørup som konstitueret sog-
nepræst. Vi siger tak til Unna-Pernille 
for den tid, hun virkede hos os.  
 
I stedet er Anne Kobberø tiltrådt fra 
den 1. februar. Annes vikariat varer 
til den 30. april.  
 
Fra den 1. maj er der ikke længere 
tale om en konstitueret i stillingen 
som sognepræst, idet  
Signe Kølbæk Høg er fastansat fra 
den dato.  
 
Signe flytter sammen med sin familie 
ind i den nyrenoverede præstebolig 

den 1. maj. Vi ser frem til samarbej-
det med Signe og byder hende hjerte-
lig velkommen. Der vil i et kommen-
de nummer af bladet og på kirkens 
hjemmeside komme en præsentation 
af Signe. 
 
Stillingen som 50% vikar har været 
besat af Mogens Birk, som vi tog af-
sked med ved udgangen af december. 
Siden har Gunnar Kasper Hansen 
(kaldet Kasper) varetaget den stilling, 
men kun med 50%, som deles mellem 
Malling og Mårslet. Mogens Birk 
følger dog sine konfirmandhold ”til 
dørs”. Kasper varetager stillingen til 
udgangen af marts. 

Menighedsrådet har i længere tid næ-
ret et stort ønske om at få kirken re-
noveret, først og fremmest gennem 
indvendig kalkning af kirkerummet, 
og nu er processen endelig i gang. 
Når dette læses er der formentlig ind-
gået en rådgiveraftale med arkitekt, 
og overslag over arbejdets omfang er 
udarbejdet. Renoveringsprojektet bli-
ver ret omfattende og kommer til at 
betyde, at kirken lukkes i en længere 
periode. Mere om dette på kirkens 
hjemmeside og i bladet, når der fore-
ligger noget nyt. 
 

 
Mårslet Menighedsråd 

René Tindbæk Lunderskov 

Nyt fra menighedsrådet 
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KONSTITUERET SOGNEPRÆST 
Anne Kobberø 
Tlf. 8629 0234 
ako@km.dk 
Kan træffes på præstekontoret  
i Sognehuset  
- se også kirkens hjemmeside 
Fridag: mandag 
 
VIKARPRÆST 
Gunnar Kasper Hansen, 
Holmevej 112, 
8270 Højbjerg, 
tlf. 42583112 
gu.ka.han@privat.dk  
Fridag: mandag 
 
VIKARPRÆST (kun konfirmander) 
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 Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
 

KIRKE- & KULTURMEDARBEJ-
DER 
Mariann Bech 
Tlf. 8629 8190 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 
ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
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 
Tlf. 2276 1539 
rl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKEVÆRGE 
Arne Andersen 
Tlf. 86291851 
ritaarne@gmail.com 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  

Kontakt Kirken 

 
Menighedsrådsmøde 

 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

16. marts kl. 19.00 
i Sognehuset 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 
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. 

Fra 1. marts er vi igen to ansatte på kirke-
gården, idet Stine Ethelberg er tilbage fra 
barsel og vinterfyring. Hvis vejret er til 
det, tager vi gran og kranse af gravsteder-
ne nu, ligesom vi fjerner kranse og pynte-
genstande fra plænegravstederne. Det vil 
også være her i marts at vi sløjfer hjem-
faldne gravsteder. 

Vi forventer at gøre klar til plantning af 
forårsblomster omkring påske, men i 
skrivende stund kender vi ikke vejrsitua-
tionen. 

Skulle der være nogen, der endnu ikke 
har bestilt stedmoderblomster eller fået 

andre aftaler på plads for i år, bedes I 
kontakte kirkegårdskontoret snarest mu-

Mårslet Kirke 
på Facebook 

 
Mårslet Kirke er kommet på Face-
book. Find os, følg os, se notitser og 
opslag om arrangementer og aktivite-
ter og giv os også gerne et LIKE! 

Nyt fra kirkegården 
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TMG - Nyt 

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 

Hovedgeneralforsamling i TMG  
16. marts kl. 19.30 i Halhuset 

 
Dagorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling skal være formanden i hænde 
senest d. 9/3. 

Se mere om TMG og de enkelte afdelinger på: tmgsport.dk 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Nyt fra TMG Gymnastik 
Nytårskur 
Den sidste lørdag i januar afholdt 
TMG Gymnastik sin årlige nytårskur. 
De mange festklædte instruktører og 
hjælpeinstruktører trådte  ind i en 
komplet forvandlet gymnastiksal, 
hvor levende lys på bordene og lys-
kæder i ribberne satte stemningen fra 
første øjeblik.  
 
Efter velkomsten, hvor formanden 
Tine Westergaard Clausen benyttede 
lejligheden til at takkede for den store 
indsats som alle lægger i deres arbej-
de som frivillige i foreningen blev der 
serveret en lækker, tre-retters menu i 

den festpyntede sal. Resten af aftenen 
og ud på de små timer blev der snak-
ket, grinet og danset på kryds og 
tværs, hvilket vidner om det helt sær-
lige fællesskab, der er i TMG Gymna-
stik.  
 
Kunne du tænke dig at blive en del at 
vores forening og bidrage til at gøre 
os endnu bedre, hører vi gerne fra 
dig! 
 
Tak til vores samarbejdspartnere: Su-
perBrugsen og Karma Blomster i 
Mårslet.  
Fotos: Anders Bragaard. 

 
Vil du være klar til sommeren? 
Efter påske starter vi endnu en om-
gang Strand-Klar og Crossgym Out-
door op til 8 ugers intens træning, så 
du kan blive klar til den længe vente-
de sommer! 
 
Tilmelding åbner 14. marts kl. 20.00. 
Hold øje med vores hjemmeside 
www.tmgsport.dk/gymnastik2 eller 
meld dig ind i Facebook-gruppen 
”TMG Gymnastik” for at få de nyeste 
opdateringer om, hvad der sker i 
TMG Gymnastik.  
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Årets loppemarked bliver den 11. Juni  

Du kan godt sætte X i kalenderen ved 
den 7. og 11. juni. Hvor der henholds-
vis er indsamling og selve loppemar-
kedet. De mange helligdage i foråret 
kan passende bruges til at rydde op og 
sortere lidt fra til Loppemarkedet. 
Smid derfor ikke ting væk som andre 
kan få glæde af, men gem dem til 
Loppemarkedet. Har du nogle gode 
ting som du ikke har mulighed for at 
opbevare så længe, har vi begrænset 
mulighed for at opbevare dem for dig. 
Vi forventer at dem som plejer at 
hjælpe til, også vil gøre det igen i år, 
men vi har behov for nye og flere 
kræfter. Vil du melde dig som ind-
samler, opstiller, sælger, oprydder el-

ler bare hjælpe til med noget, hører vi 
gerne fra dig. Vi kan love dig at det 
ikke er kedeligt, du bliver en rigtig 
god oplevelse rigere. Indtægten fra 
Loppemarkedet er en nødvendig ind-
tægt for Håndboldafdelingen for at 
holde kontingentet på et acceptabelt 
niveau, og for at kunne støtte ung-
domsarbejdet. Indtægterne fra Loppe-
markedet gør bl.a. at vi kan yde støtte 
til at sende børn og unge til div. stæv-
ner og kurser. De sidste 8 år har vi 
hvert år sendt ca. 100 børn til diverse 
stævner hvor indtægten fra Loppe-
markedet har været medvirkende til at 
holde deltagernes udgifter nede på et 
acceptabelt beløb. 

Børnene er rigtig begejstrede for disse 
ture som er medvirkende til et socialt 
godt sammenhold og god oplevelse. 
Bl.a. takket være indtægterne fra Lop-
pemarkedet skal deltagerne kun selv 
afholde ca. halvdelen af udgifterne.  
Så er du forældre til børn som delta-
ger i årets stævne, eller tidligere eller 
fremtidige stævner, er du meget vel-
kommen til at give en hjælpende 
hånd, enten ved Loppemarkedet eller 
på anden vis.  Uanset om du er ny el-
ler har hjulpet til tidligere, så giv be-
sked til en af nedenstående om at du 
deltager.  

 
Loppemarkedsgruppen 

Flemming  
29901665  

banevej8@gmail.com  

Mads  
20130991  

ovesdal25@profibermail.dk  

Brian 
21756486  

bkj451@gmail.com  
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Husk Deadline  Den 10. hver måned 

Donation på 40.000 kr. til Multi-
Hallen 
 
Det lokale netværk Group 8320 har 
igen doneret en stor pose penge til 
MultiHallen. I alt 40.000 kr., der er 
øremærket til infoskærme og andet 
AV-udstyr i MultiHallen. Vi takker 
for den super flotte opbakning. 
 
 
Foredrag med Mikkel Beha Erich-
sen 
Tirsdag d. 27. september 2016 kom-
mer Mikkel Beha Erichsen til Mårslet 
for at holde foredrag.  
 
En aften med Mikkel er en rejse ud i 
den store forunderlige verden. Siden 

han var helt lille, har eventyret og rej-
serne til søs været en stor del af hans 
liv. 
 
Publikum får et unikt indblik i alle de 
udfordringer, der følger med, når man 
slipper fortøjningerne til den velkend-
te hverdag og tager på eventyr.  
 
Mikkel fortæller om at rejse med 
børn, om mødet med fremmede kultu-
rer og om glæden ved at krydse de 
store oceaner. Men også om det hårde 
slid, det indimellem kan være, at få 
sine drømme opfyldt. 
 
Mikkel viser billeder fra et langt liv 
på verdenshavene og klip fra TV-
serien Kurs mod fjerne kyster og for-

tæller om alt det, man ikke ser på TV. 
 
Mikkel er en engageret og levende 
fortæller, der med stor glæde deler ud 
af de mange oplevelser, køjesækken 
er fyldt med, efter at have rejst verden 
tynd med sin familie. 
 
Foredraget varer ca. 2 timer inkl. pau-
se. 
 
Billetter sættes til salg i SuperBrug-
sen i løbet af foråret. Billetprisen bli-
ver 225 kr. pr. stk.  
 
Al overskud går til Mårslet MultiHal.  
 

/MultiHal bestyrelsen 

Mårslet Multihal 
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Kunstnergruppen STIPLET der i me-
re end 15 år har afholdt sine årlige 
påskeudstillinger på TESTRUP HØJ-
SKOLE meddeler at man ikke udstil-
ler i år. 
 
Det har været en svær beslutning, ud-
taler Bente Rind fra STIPLET. På den 
ene side ved vi, at denne udstilling er 
en kærkommen begivenhed, ikke 
mindst for lokale besøgende fra År-
hus syd og området ned mod Odder. 
 
På den anden side har medlemmerne 
også selv været glade for det arrange-
ment, som på forbilledlig vis har kørt 
med skolen hvert år til Påske. Der har 
som regel været omkring 16 af grup-
pens kunstnere som har udstillet nye 

værker, både malerier, skulpturer og 
glaskunst. 
 
I stedet vil STIPLET slå dørene op på 
TESTRUP HØJSKOLE til efteråret 
hvor en storstilet efterårsudstilling 
bliver stablet på benene. Det bliver 
nøjagtig som ved påske med et tema 
som kunstnerne vil fortolke. Desuden 
vil den populære ”Stiplet Café” friste 
med kaffe og hjemmebag. 
 
Hvorfor nu det? 
 
STIPLET er, som så mange andre 
ting i livet under udvikling. Nye med-
lemmer, nye kræfter og ideer præger 
den populære gruppe. Og da man kan 
konstatere at påskeudstillingen har 

været lidt stillestående på trods af 
mere markant markedsføring, bl.a. på 
Facebook, har spørgsmålet naturlig-
vis været: Bør vi flytte udstillingen til 
et tidpunkt, hvor vi ikke skal konkur-
rere med mange andre udstillinger, 
feriearrangementer, familiefrokoster 
og meget andet? 
 
Så nu vil vi i STIPLET glæde os til at 
give den hele armen og tilbyde alle 
kunstinteresserede en efterårsoplevel-
se med form, farve og hygge. 
 
Detaljer omkring udstillingen bliver 
offentliggjort senere. 
 

Palle Hansen-Skov. Stiplet 

INGEN PÅSKEUDSTILLING PÅ TESTRUP I ÅR 
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Fastelavnsfest i Mårslet Borgerhus  

Der er lagt op til fest når vi mødes 7 
selvstændige dagplejere fra Mårslet, 
Edslev og Tranbjerg til vores måned-
lig legestue i Mårslet Borgerhus.  

Denne gang holdt vi fastelavnsfest og 
fælles spisning med vores i alt 29 
børn. 
 

De små er gode til at synge og danse 
og slå til tønden.  
Til frokost fik vi pizzasnegle, 
grøntsager og blåbærpandekager.  
I fastelavnstønden gemte sig rosiner, 
klementiner og riskiks - der var noget 
for enhver smag. 
 

Hilsen  
Tine, Lotte, Linette,  

Henriette, Jette,  
Merete og Bente  
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES 
LANDSINDSAMLING 

 

finder i år sted 

SØNDAG den 3. april 
 

 

Denne dag håber vi, at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sid-
ste år kr. 47.257,00 eller om muligt overgå dette beløb.   

 

Vort mødested bliver som sidste år cafeen på lokalcentret Kildevang. 

 

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

lysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 3. april 

 

Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 30 49 38 78 eller 30 25 49 83. 

Du kan også benytte mail: lene.barrett@skolekom.dk eller carstenlund170@gmail.com 

 
Vi bor Frøkærparken 25 

 
                                                                                                                                     Lene Barrett Petersen 

Carsten Lund Petersen  
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Det har i mange år været en tradition 
at de grønne pigespejdere og KFUM 
spejderne i fællesskab markerer star-
ten på det nye år.  

 

I 2016 skete det med en lækker 

brunch for hele familien – også ikke-
spejdere som far, mor og søskende. 
Derudover fik børn og voksne en sjov 
udfordring, som lød på at bygge det 
højeste tårn af skumfiduser og (ukogt) 
spaghetti. Tårnet skulle kunne stå selv 
da det blev målt.  

 

Vinderholdet var en flok KFUM-
drenge, som godt nok også havde prø-
vet det før. Denne gang gik det dog 
endnu bedre, og de havde forfinet de-
res teknik; de havde nemlig erfaret, at 
en trekant-konstruktion holdt rigtig 
godt.  

Således blev både store og små kloge-
re på at lave stærke konstruktioner – 

deres matematiklærere klapper helt 
sikkert i hænderne over alt det gode, 
de lærer til spejder. 

 

Og så er det jo virkelig nemt at rydde 
op efter sådan en konstruktionsleg, 
når alt byggematerialet kan spises. 

 

Formiddagen og nytårsfejringen blev 
afsluttet med endnu en tradition, nem-
lig et festligt optog med fanerne højt 
hævet fra sognegården til kirken, hvor 
der var gudstjeneste. 

Nytåret blev fejret med spaghetti-arkitektur 
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Som vel de fleste af bladets læsere 
ved, brød et dusin kronhjorte for en 
halv snes år siden ud af en indhegning 
ovre på Slet-kanten og slog sig ned i 
Hørret Skov. De har formeret sig en 
del og er efterhånden blevet til en be-
stand på ca. 40 individer, som fra tid 
til anden kan ses samlet, men som 
dog også gerne optræder i mindre 
flokke. Om morgenen kan man træffe 
dem på vej hjem efter ekspedi-tioner i 
omegnen. Tidspunktet afhænger en 
del af, hvad deres indre ur tilsiger 
dem. Ofte passerer de, lige før det bli-
ver lyst, ned over bakkedraget mel-
lem Hørret og Storhøj og derfra over 
Hørretvej, hvilket har givet anledning 
til et par uheld, idet folk på vej til ar-
bejde måske ikke altid er fuldt op-
mærksomme på dyrenes vaner (og 
dyrene måske ikke opmærksomme 
på, at menneskene ikke altid respekte-
rer fartbestemmelserne). 

 Efter hjemkomsten må man 
formode, at dyrene holder siesta. Midt 
på dagen er de i hvert fald svære at 

finde. Men sidst på eftermiddagen er 
der igen en god chance for at møde 
mindre flokke, f.eks. på markerne 
sydøst for skoven. Ligesom man na-
turligvis kan være heldig at møde 
skovens rådyr, der ofte optræder to 
eller tre sammen. 

 Hørret Skov er nok mindre på-
skønnet end de store skovstrækninger 
(Marselisborg- og Fløjstrup-skovene) 
øst for Oddervej. Men den har altså 
sin charme og sine attraktioner. Midt i 
skoven finder man Uller Eng, som 
bedst kan overskues fra øst, og som i 
øvrigt er botanisk interessant som or-
kidé-habitat (den fredede majgøge-
urt). Engen er indhegnet og afgræsses 
om sommeren af en mindre flok kvi-
er, som ikke skader orkidéerne, men 
som bidrager til, at området ikke 
springer i skov. 

 Hertil kommer flere arkæolo-
gisk interessante minder, først og 
fremmest en velbevaret langdysse fra 
bondestenalderen dér, hvor rundvejen 
passerer Fiskebækken i skovens syd-

lige del (jf. Jesper Laursen, Fortidens 
spor i Århusskovene). Bækken blev 
for få år siden "slynget" for at forbed-
re forholdene for laks, der fra Gibe-
råen og Kapelbækken søger gode gy-
desteder i de mindre vandløb. Et til-
svarende, mere omfattende projekt 
blev sidste år gennemført i engområ-
det sydvest for skoven. Dér finder 
man også nær skovkanten en lille sø 
med svømmefugle og frøer. 

 Men den mest fascinerende se-
værdighed i Hørret Skov er indiskuta-
belt "dyrene", altså råvildtet og det 
store kronvildt. På foromslaget ses 
fire fotos af Torben Hyldgaard, Mår-
slet. Fra oven og nedefter: to kron-
hjorte; en kronhjort; en råbuk; to hin-
der (hun-kronhjorte) mellem træerne.  

 PS. Skoven er også et fristed 
for rytterne fra de omkringliggende 
rideskoler. Der er klare regler for, 
hvilke stier der er for hestefolket, og 
hvilke der er for fodfolket. Disse reg-
ler bliver normalt respekteret. 

Krondyr i Hørret Skov 
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Vil du være med til at lave HAIR?  
Vilhelmsborg Festspil er i gang med 
forberedelserne til sommerens opsæt-
ning af rockmusicalen HAIR. Fore-
stillingen tager publikum med på en 
rejse tilbage til de glade 1960’ere, 
hvor vi møder en gruppe hippier, som 
lever med Peace, Love and Harmony 
– Make Love Not War! 

 

Castet til HAIR er på plads, og med 
50 dygtige folk på scenen bliver det 
et festfyrværkeri af fed musik og sto-
re danseoptrin til blandt andet Aqua-
rius og Let the Sunshine In. Billetsal-
get er startet! HAIR spiller fra d. 
26. juli til d. 13. august – se mere 
om spilletider og mad på 
wwwvbf.dk, og følge med på 
www.facebook.com/vbf.dk .  

 

Ambitionerne er høje, og sammen 
løfter de frivillige i flok, så publikum 
igen i år kan få en god oplevelse i 
Vilhelmsborg skoven. Hvert år bruger 
ca. 200 frivillige deres iderigdom, 
kreativitet og tid på at være med til at 
skabe en fantastisk forestilling. De 
kommer med forskellig baggrund og  
kompetencer, og for nogle er det et 
springbræt til et professionelt virke, 
en mulighed for at udvikle sig og læ-
rer mere, mens det for andre er det 
sociale fælleskab, der trækker samti-
dig med at de kan dyrke en hobby 
med en masse andre spændende folk. 
Man behøver ikke særlige forudsæt-
ninger for at være med i en gruppe, 

blot lysten til at samarbejde, være 
med, og overholder de aftaler man 
indgå mellem hinanden fra frivillig til 
frivillig.  

 

Byggegruppen mødes i Mårslet 

Byggegruppen har til huse i Mårslet 
og på Vilhelmsborg, hvor de bygger 
scenografien op udfra scenografen og 
instruktørens ideer. Der er mange 
spændende udfordringer, når tegnin-
ger og ideer skal laves om til scene. 
Der mangler ekstra hænder i bygge-
gruppen, som mødes hver tirsdag kl. 
10. Skulle nogen have lyst til at være 
med eller høre mere om gruppen, kan 
Jørgen Hesselbjerg kontaktes på mail: 
jorgen.hesselbjerg@gmail.com eller 
tlf.: 40 20 31 05.  

 
Genbrugsfund i Berlin 

 
Også sygruppen er fuld gang med at 
finde tøj til HAIR, og 5 fra sygruppen 
tog på udflugt til Berlins mange gen-
brugsbutikker og stofmarkeder for at 
finde tøj og stoffer. Det var en ind-
bringende tur, og de måtte købe en 
ekstra kuffert for at kunne få det hele 

med hjem. Der var stor glæde i resten 
af gruppen, da de spændt kunne pak-
ke de nyerhvervede loppefund ud på 
systuen på Klamsagervej 35. 

Vil du være med? 

Udover bryggegruppen og sygruppen, 
så kan man også være med til at 
finde/lave rekvisitter, sminke, sørge 
for lys og lyd, og servicere de frivilli-
ge i personalevognen ”tutten” eller 
vores publikum fra boderne i Byen.  

 
Læs meget mere om de andre grup-
per, hvornår de starter, og hvad de la-
ver på www.vbf.dk. Har du lyst til at 
være med? Send en mail til sekretari-
at@vbf.dk med dit navn, telefonnum-
mer og hvilken grupper, du vil være 
med i. 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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