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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Giber Å ved Vilhelsborg  
- igen -igen 

 
 
Meget er sagt og skrevet om hvad der skal ske med den beskadigede dæm-
ning i Giber Å – ved Vilhelmsborg. 
 
Aarhus Kommune har naturligvis undersøgt forskellige muligheder – og 
der har været 3 forslag i høring (høringen sluttede 26.februar)  
 
en bevarelse af søen og en renovering af dæmningen 
en nedlæggelse af søen og bevare Hovstien som en asfalteret vej 
en nedlæggelse af  søen og fjerne dæmning og vej – og etablere en cykel-

sti vest for dæmningen. 
 
Der har været rigtigt mange lokale tilkendegivelser – dejligt med et sådant 
engagement – og helt naturligt var det også et emne på Fællesrådets nys 
afholdte repræsentantskabsmøde. Også her blev der flittigt luftet syns-
punkter for både den ene og den anden løsning – rigtigt fine argumenter. 
På den baggrund vil det ikke være muligt for Fællesrådet at komme med 
en entydig holdning  til sagen.  
 
Og dog –  
(uddrag af høringssvar til Aarhus Kommune) 
 
Der var absolut ingen ”slinger i valsen” vedr. spørgsmålet om Hovstien – 
nemlig at den skal bevares og dermed enig holdning til at løsningsforslag 
3 IKKE nyder fremme, men at der fortsat er en adgangsvej til og fra Vil-
helmsborg ad Hovstien. 
 
Hovstien er udover at have kulturmæssig betydning – en vej der flittigt be-
nyttes af både cyklister – gående – bilister og arbejdskøretøjer. Ikke 
mindst i de perioder hvor der er store stævner på Vilhelmsborg og/eller 
det utroligt populære Vilhelmsborg Festspil, som hvert år trækker fulde 
huse. 
 
Så Hovstien er udover at være en smuk vej – også en aflastning for de til 
tider ret så pressede småveje i området. Bedervej har bump og alletræer 
på begge sider af vejen, og Langballevej har træer i den ene side. Så ud-
over at være en praktisk/populær genvej, så er Hovstien også en aflastning 
for de pressede småveje. 
 

På vegne af Mårslet Fællesråd 
Margrethe Bogner 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Kragefugle  

I Danmark har vi seks arter af ynglen-
de kragefugle. Alle findes i Mårslet 
sogn. De 4 mest almindelig arter, alli-
ke, krage, husskade og råge ses dag-
ligt i byen. Skovskaden kommer 
jævnligt på besøg ved byens foder- 
steder og ses mere almindeligt end før 
i tiden. Den er ved at blive en byfugl. 
 
Om vinteren samles de ”sorte” krage-

fugle i blandede flokke og flyver 
rundt i terrænet og leder efter føde. 
Om aftenen samles de ofte i store 
flokke på overnatningssteder som re-
gel store træer. 
 
Når foråret kommer, skiller de sig ud 
i de enkelte arter. De fleste er stand-
fugle; men en del råger drager mod 
syd i strenge vintre, og vi kan få et til-
skud af kragefugle fra nord. Råger og 
alliker er kolonirugere, mens krager 
og skader har velafgrænsede territori-
er. 
 
Efterhånden som jagttrykket ikke er 
så stort på  arterne, bosætter de sig 
gerne i nærheden af mennesker. I 
storbyerne kan man se mange af kra-
gefuglene vandre omkring blandt folk 
på gader og pladser. 
 

Kragefuglene er nærmest altædende. 
Ofte holder de til ved de store veje, 
hvor der tit falder noget føde af. Hvis 
man kan tale om intelligente fugle, er 
det denne slægt (Odin havde jo altid 
to ravne omkring sig). De kan gå 
langs en motorvej, hvor bilerne suser 
forbi og flytter sig kun et par meter 
trods de fremadstormende motorkøre-
tøjer. Ikke mange gange ser man en 
trafikdræbt kragefugl. 

 
Ole Vangsø Iversen 
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INVITATION TIL OPFØLGENDE MØDE  
På  FÆLLESRÅDETS REPRÆ-
SENTANSKABSMØDE  den  23. fe-
bruar - nåede vi ikke hele dagsorde-
nen, og  FORRETNINGSUDVAL-
GET - lovede en hurtig opfølgning. 
 
Det bliver den 19. april kl. 19.00 og 
Testrup Højskole vil igen danne 
rammerne for mødet . 
 
De temaer som skulle have været 
drøftet på repræsentantskabsmødet er 
1. BUTIKSTORVET V. BRUG-

SEN 

2. BEVARING AF MIDTBYEN 
3. GRØNNE AREALER 
4. MILJØ OG KLIMAFORAN-

DRINGER 
5. AKTIVITETER 
6. TRAFIK 
 
- og på det første møde i det nyvalgte 
fællesråd besluttede vi at  føje endnu 
et punkt på dagsordenen - nemlig 
 
7. INVOLVERING AF HELE 

8320 OMRÅDET 
 

Der vil komme uddybende materiale 
på Maarslet webben - i god tid inden 
mødet. Det er ikke nødvendigt med en 
tilmelding – bare møde op !! 
og vær med til at udstikke rammerne 
for en HELHEDSPLAN  for 8320 
OMRÅDET. 
 
Vi ser frem til en livlig debat !! 
 

Forretningsudvalget  
 

– Mårslet Fællesråd 

 

 
       

CVR.: 13924902                               Mårslet Fællesråd       

Annoncepriser 2016 

  
Bredde x Højde i cm 

  
Pr. nr. 

  
Året (10) 

  
moms 

  
Incl moms 

6x2,5  kr. 108,00  1.080  270  1.350 

6x5,5  kr. 160,00  1.600  400  2.000 

6x8,5  kr. 196,00  1.960  490  2.450 

6x11,5  kr. 240,00  2.400  600  3.000 

6x14,5  kr. 280,00  2.800  700  3.500 

9,25x2,5  kr. 144,00  1.440  360  1.800 

9,25x5,5  kr. 196,00  1.960  490  2.450 

12,5x2,5  kr. 160,00  1.600  400  2.000 

12,5x5,5  kr. 248,00  2.480  620  3.100 

12,5x8,5  kr. 320,00  3.200  800  4.000 

12,5x11,5  kr. 380,00  3.800  950  4.750 

12,5x14,5  kr. 424,00  4.240  1.060  5.300 

19x2,5  kr. 192,00  1.920  480  2.400 

19x5,5  kr. 320,00  3.200  800  4.000 

19x8,5  kr. 392,00  3.920  980  4.900 

19x11,5  kr. 466,00  4.660  1.165  5.825 

19x14,5  kr. 576,00  5.760  1.440  7.200 

19x26  kr. 1.028,00  10.280  2.570  12.850 

Annoncer afleveres reproklare og i den ønskede størrelse, i . pdf format på mail-adresse: annoncer@maarslet-bladet.dk 

Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden før næste blad udkommer. 
Bladet udkommer 10 gange om året til alle Husstande i postnummer 8320, der pr. 1.1.2016 er opgjort til ca 2.300 hus-
stande. 
Oplaget pr. 1.1.2016 er 2350 stk. 

Henvendelser vedr. betaling rettes til: Lars P.Nielsen, 75 56 83 18 eller okonomi@maarslet-bladet.dk 
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Tid og sted d. 23.02 2016, Mårslet Borgerhus Dagsorden
 1 Valg af dirigent 

Valg af referent 
Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere 4 Aflæggelse af beretning om fæl-
lesrådets virke i det forløbne år. 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Godkendelse af budget og fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent 
Indkomne forslag, herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år. 
Valg til forretningsudvalget 
Valg af revisor og revisorsuppleant 

Eventuelt  - herunder diskussion af temaer, udsendt sammen med indkaldelsen 
 

Ad 1 Til dirigent blev foreslået Hans Ishøy, der blev enstemmigt valgt 
Hans Ishøy kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var indkaldt rettidigt og dermed lovligt ifølge vedtægterne. 
 

Ad 2 Poul Hakon Poulsen blev foreslået og valgt Ad 3 I alt 20 forenin-
ger var repræsenteret. 

Som stemmetællere blev foreslået Anette Poulsen og Jacob Lind 
 

Ad 4 Margrethe Bogner gennemgik hovedpunkterne i den udsendte beretning. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 5 Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Lars P Nielsen. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 6 Budgettet blev fremlagt af Lars P Nielsen og godkendt uden bemærkninger. Ad 7 Der var indkommet i 
alt 6 forslag 

1. Forslag stillet af grundejerforeningen Toppen. om etablering af skov på marken mellem Langballe-
vænget og Giber å. 
Grundejerforeningen Gibernakkerne har tidligere afvist et tilsvarende forslag fra Aarhus Kommune. 
Ivan Dybvad tilrådede, at begge grundejerforeninger tiltræder forslaget, inden det sendes til kom-
munen. 
Dirigenten medgav, at det er vigtigt, at forslaget tager udgangspunkt i hensynet til byen frem for en 
enkelt forening. 

2. Forslag om etablering af udendørs område med træningsredskaber. 
F. eks på ”Den Glemte Vej”-arealet ved stien langs banen. 
Svend Voxtorp bemærkede, at et lignende forslag indgår i kataloget over mulige anvendelser af rense-
anlægs-arealet 
Formanden bemærkede, at FU vil støtte forslaget og medvirke til ansøgninger vedr. finansieringen. 
Placeringen kan tages op til overvejelse, når midlerne er skaffet. 

 
3. Forslag fra Svend Voxtorp om bevarelse af søen ved Vilhelmsborg. 

Voxtorp fremførte en række argumenter for ikke at gennemføre den nedenfor nævnte foreslåede tøm-
ning af søen. 

 
4. Forslag fra biolog Lars Peter Nielsen om tømning af søen ved Vilhelmsborg En tømning af 

søen vil muliggøre etablering af landets stejleste  å-løb. 
Tom Søgaard bemærkede, at der ikke er fare for at søen sander til. Vandkvaliteten i søen og åen er fin 
og fisketrappen bør kunne bringes til at fungere,. 
Dirigenten opfordrede til at der etableres en arbejdsgruppe, der tilvejebringer de nødvendige oplysnin-
ger og fremkommer med et eller flere forslag . 
Margrethe Bogner nævnte, at FU vil lægge vægt på, at vejforbindelsen bevares, uanset valg af løs-
ning. 

 
5. Forslag om afrunding af Mårslet mod nord i form af en bebyggelse nord for Tandergårdsvej. 

Sammen med Bebyggelsen er planlagt et vandløb/vådområde i dalen nord for Tandergårdsvej. 
Planen er præsenteret for kommune i forbindelse med kommunes indkaldelse af forslag til perspektiv-
planen. Kommune har svaret, at planen ikke bliver medtaget i den kommende kommuneplan. 

Referat af Repræsentantskabsmøe 

I Mårslet Fællesråd 
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6. Forslag fra grundejerforeningen Frøkærparken om gennemførelse af cykelsti langs banen til Hørret-

vej. Stien har været forsøgt vedtaget tidligere, men er faldet pga. modstand fra de andre grundejer-
foreninger, stien ville berøre. 

 
Ad 8 På valg til FU var: 

Margrethe Bogner, Stillede op til genvalg 
Jens Thomsen. Stillede op til genvalg 
Lars P Nielsen. Stillede ikke op til genvalg. 

 
Endvidere nyopstillede: 
Anders Kjær, Langballevænget, medlem af bestyrelsen for grundejerforeningen Gibernakkerne. 
Keld Schmidt Møller, Ovesdal 
 
Valgt blev: 
Margrethe Bogner 
Jens Thomsen 
Anders Kjær 
 
På valg som suppleant til FU var: Troels Laur-
sen 
Der skulle endvidere vælges yderligere en suppleant. 
 
Endvidere nyopstillede  
Finn Larsen 
Kjeld Schmidt Møller 
 
Valgt som suppleanter blev:  
Troels Laursen 
Finn Larsen 
 

Ad 9 Valgt som revisor og revisorsuppleant blev hhv Henning Hansen og Jacob Lind, begge genvalg. 
 
Ad 10 På grund af de mange indsendte forslag og den store debatlyst, blev tidsplanen forsinket 

Det blev følgelig besluttet at udsætte den i indbydelsen nævnte diskussion af udvalgte emner. 
I stedet vil der blive indkaldt til et debatmøde. Mårslet d. 27.02 

Poul H Poulsen 

Husk Deadline Den 10. hver måned 
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Det spæde forår i den kommunale dagpleje  
Endelig siger kalenderen forår, og ud-
sigten til lidt lunere vejr, lurer lige om 
hjørnet. 
Jeg tog derfor den 29. februar på end-
nu en af  rigtig mange ture til Vil-
helmsborg. Solen skinnede men det 
var temmelig koldt, så alle iklædte sig 
vinterdresset. Vores mision i dag, var 
at finde forårstegn, og dem var der 
mange af. Vi fandt rigtig mange fine 
blomster samt store knopper på man-
ge buske og træer. Der var meget 
vand i åen, som følge af en temmelig 
våd vinter. De store børn fandt de 
flotteste pinde, det kom der rigtig me-
get god leg ud af, mens de små ben 
gik som trommestikker ned gennem 
den store skov. Da jeg spurgte børne-
ne, hvad der kommer på træerne om 
foråret svarede Nor på snart 3år, bla-
de, og Gustav på 2,5år  svarede, 
egern. 
Hestene i stalden skulle vi naturligvis 
også hilse på, dem kender vi efterhån-
den på fornavne. Jeg nyder som dag-
plejer disse ture i ligeså høj grad som 
ungerne, og glæder mig over at kunne 
komme så langt omkring og have så 
dejlige oplevelser i naturen. De fleste 
kommunale dagplejere er grønne dag-
plejere, og det indebærer bl.a. ture 
som denne. 
Hestene i stalden skulle vi naturligvis 
også hilse på, dem kender vi efterhån-
den på fornavne. Jeg nyder som dag-
plejer disse ture i ligeså høj grad som 
ungerne, og glæder mig over at kunne 
komme så langt omkring og have så 

dejlige oplevelser i naturen. De fleste 
kommunale dagplejere er grønne dag-

plejere, og det indebærer bl.a. ture 
som denne. 
Den 1. marts gik turen i legestuen, 
hvor vi for alvor skulle tage hul på et 

stort nyt tiltag. Tulle og Skrælle hed-
der det. Det er et praktisk musisk for-
løb, som skal være med til yderligere 
at stimulerer børnenes sproglige og 
musiske kompetencer. Denne dag 
kom Ditte, som står for projektet og 
lavede et spændende teaterstykke, 
hvor hovedpersonerne Tulle (en kat) 
og Skralle (en papegøje) skulle flyve 
ud i verden og se på dyr. 
Jeg har været kommunal dagplejer i 
over seks år, og glæder mig hver dag 

over at arbejde med min lille gruppe 
børn. Gennem de seneste år, er flere 
forældre begyndt at benytte sig af, at 
dagplejen i Århus kommune, er et 0-6 
års tilbud. Dette betyder flere store 
børn over 3år, og det giver mulighe-
der for at komme endnu længere med 
den enkelte gruppe. 
Skrevet af   
 

Anne Jensen/  
Kommunal dagplejer.  

Har du hørt det? Har du set 
det? Vil du gå med? 
 
Vi går mandage kl. 13.30 fra  
Kildevang, Langballevej 3 en lille, 
hyggelig, snakkelig, gymnastikkende 
tur på ca. 3 km. På 3/4 til 1 time. 
Mød bare op. Det ”koster” ikke andet 
end din tid. 
 
Mange gå-hilsener 

 Lene og Trine 
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10. april 2016 gør vi igen Mårslet 
renere at bo i. 
 
Søndag, den 10. april kl. 10.00 starter 
vi med rundstykker, sponseret af Su-
perbrugsen. 
 
Alle vil naturligvis gerne bo i et pænt 
og rent område. Derfor gentager vi 
traditionen for 18. gang. I år gør vi 

rent i Mårslet en uge før Danmarks 
Naturfredningsforening sætter fokus 
på affald og bedre miljø på lands-
plan. Der er nogle praktiske årsager 
til, at vi i Mårslet ikke kan den 17. 
april, hvor DN holder Danmark rent. 
 
Vi plejer at være mange mårslettere  
-  omkring 40 personer i alle aldre. 
Har du ikke deltaget før, så møder du 
bare op på byens torv. Du er garante-
ret samvær med hyggelige menne-
sker og vil være med til at gøre en 
forskel til fordel for Mårslet. 
 
Efter en kort instruktion, hvor vort 
nære lokalområde deles op, kan du 
selv bestemme, hvor du vil lægge din 
indsats. Vi har store gennemsigtige 
affaldsposer, men har du en trafik-
vest og havehandsker, så tag disse 
med.   
 

I øvrigt henviser vi til 
 www.renbyaarhus.dk  Det er en in-
spirerende og positiv hjemmeside. 
Renbyaarhus.dk  er et fantastisk pro-
jekt, som også støtter lokale initiati-
ver, som vores her i Mårslet. I år har 
vi formentlig gribetænger til alle del-
tagere, takket være projektet. 
 
Efter endt affaldsindsamling - dog 
senest kl. 11.45 – mødes vi igen og 
slutter af med øl og vand, sponseret 
af Superbrugsen. Har du spørgsmål 
inden da, er du altid velkommen til at 
ringe til Jørgen Brandt 2979 0264. 
 
 
På gensyn på byens torv, søndag, 
den 10. april kl. 10.00. 
 
Initiativtagerne til Hold-Mårslet-Ren 

Hold Mårslet Ren 
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Juletræslaugets eksistens.....  
…..Nej, laugets eksistens er ikke tru-
et. 
Men vi i Mårslets Juletræslaug er me-
get afhængige af byens fortsatte støtte 
- år efter år. 
Det er stadigt sådan af salget af støtte-
beviser financierer juletræslaugets ak-
tiviteter gennem  
året, der jo foruden byens juletræ 
(som vi  har valgt af tage navn efter), 
årets store kræmmermarked i byfe-
sten, også seniorcykelturen er vores 
gebet, samt den mere og  

mere populære Nytårsluntning nytårs-
dag. 
Alle disse begivenheder i Mårslets 
kalender skal jo financierers - og det 
gør vi bla. ved salg af 
årets støttebeviser.  
Støttebeviserne koster 20 kr. og skal 
fornyes hvert år. Støttebeviserne er 
nummeret, så vi 
udlodder en flaske julebrændervin på 
vindernummeret, der udtrækkes ved 
juletræstændingen. 
 

Nu, da foråret er kommet, starter vi 
salget af åretsstøttebevis lørdag den 9. 
april, foran Superbrugsen og Rema 
1000 fra kl. 10 – 13, ligesom vanligt 
også ved grundlovsfesten i Borgerhu-
sets have, og ved pinsearragementet 
på butikstaorvet, 
 
Vi ved at byens borgere tager vel 
imod. 
 

KH.  Mårslet Juletræslaug. 
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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/netcafe/ 

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 
APRIL 2016 

Fredag d. 1. april kl. 14.00. 
Gudstjeneste i Caféen. Kaffebord fra 
13.45. 
 
Onsdag d. 6. april kl. 10-15.30. 
Lokalcenterdag. Programmet kan stu-
deres på 
www. maarslet.net.dk 
 
Søndag d. 10. april kl. 14.00. 
Søndagsbanko. 

Mandag d. 11. april kl. 14.00. 
”Damernes Magasin” modeopvisning 
i caféen. 
.Fredag d. 15. april  kl. 14.00. 
Syng med Josser Herold. 
 
Onsdag d. 20. april kl. 17.30-19.00 
Mormormad. 
Menu: Kylling i karry med Broccoli-
salat, 
Brownies med solbærskum. 

60 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn. 
Tilmelding på Brugerrådets telefon 
87134434 
senest 12. april. 
 
Søndag d. 24. april kl. 14.00. 
Venneforeningens banko. 
 
Onsdag d. 27. april kl. 14.00. 
Korunderholdning i Caféen. 
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UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

VÅRSALONG 2016 
Ungdommens Vårsalong- Bag Tanken 

For 4 år i træk deltager Klub Mid-
gaard i Ungdommens Vårsalong. I 2 
uger har børnene knoklet med at tæn-
ke i skæve, kreative baner og ladet 
fantasien fået frit spil.  
Vi startede ud en søndag hvor lavede 
vi en lækker brunch i klubben. Her 
hyggede vi os med mad og brugte da-
gen til at idéudvikle ud fra forskellige 
metoder og lege. Temaet for Vårsa-
longen 2016 er i år "Bag tanken". Vi 
havde fået lov at hente en masse skrot 
og dimsedutter fra Klunserne i Lad-
ding. Stor tak til dem J 

Om Ungdommens Vårsalong 
Ungdommens Vårsalong er Dan-
marks største censurerede kunstudstil-
ling for unge. Samarbejdet omkring 
Ungdommmens Vårsalong har sine 
rødder tilbage i et samarbejde mellem 
Malmø og København Ungdomssko-
ler i 1972, og er sidenhen udvidet til 

også at have unge fra Aarhus, Odense 
og Aalborg med. 
Det er de kommunale ungdomsskoler 
som har påtaget sig opgaven med at 
drive Ungdommens Vårsalong. Unikt 
for dette event er at det er professio-
nelle kunstnere, der udvælger de vær-
ker, som skal med på hovedudstillin-
gen på Københavns Rådhus i maj 
hvert år. 
Hvorfor Ungdommens Vårsalong? 

UNGiAarhus er involveret i Ungdom-
mens Vårsalong, da  det giver en unik 
ramme for de unge i at: 
Dygtiggøre sig indenfor æstetisk kul-
turproduktion via tegning, akvarel, 
oliemaleri, foto, grafik og skulptur 
Dannelse og understøttelse af interes-
sebaserede fællesskaber lokalt og på 
tværs af byen/landet (bonding og 
bridging).  
Udvikle deres kreative evner, samar-
bejdsevner, kommunikative redskaber 
og formidlingsevner via kunstneriske 
udtryk og produkter 
Hvem deltager: 

Folkeskoler, privatskoler, friskoler, 
ungdomsskoler, gymnasier, produkti-
onsskoler, efterskoler, specialklasser, 
fritidsklubber, ungdoms-klubber med 
flere . Aldersgruppen er 12-18 år. 
(selvom nogle af vores børn i klubben 

kun er 10 eller 11 år har vi fået lov at 
være med ). 
De indleverede værker censureres 
først af en jury bestående af tre kunst-
nere fra Aarhus. De udvalgte værker i 
Aarhusudstillingen vil blive udstillet 
på Aarhus Rådhus. Her vil en jury fra 
København komme og udvælge de 
værker, der kommer med til den sam-
lede Ungdommens Vårsalong udstil-
ling på Københavns Rådhus. 
 
Vi samarbejder med flere  byer/lande, 
så de unge får mulighed for at se, 
hvad der foregår af kreative og kunst-
neriske aktiviteter andre steder. Ung-
dommens Vårsalong 2016 foregår i 
samarbejde med Københavns Ung-
domsskole, Ungdomsskolerne i Es-
bjerg, Odense, Aalborg og Syddjurs 
samt Riga og Nordens Hus på Færø-
erne. 
 
Tidsplan for Ungdommens Vårsa-
long 2016 
 
Fredag den 4. marts 
Indlevering af værker på Brobjerg-
skolen.  
 
Onsdag den 30. marts 
Fernisering på Aarhus Rådhus klok-
ken 15.00. 
Rådmanden holder tale klokken 
15.30. (Klubben laver en tur dertil, 
forældre må gerne tage med). 
 
Torsdag den 31. marts til søndag 
den 10. april 
Udstilling af værker på Aarhus Råd-
hus og på Grøndalsvej 2 (Børn og 
Unge HQ) 
 
Mandag den 9.maj 
Fernisering på Københavns Rådhus 
(Klubben laver en tur til KBH, mere 
info kommer). 
 
Har du spørgsmål så kontakt mig en-
delig :)  
 

Hilsen Sanne (Midgaard) 
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Konstruktioner 
Ved 1. klasserne er der blevet arbej-
det med konstruktioner af forskellig 
art henover de sidste par måneder. De 
startede ud med at lave konstruktioner 
af LEGO i lange baner. Fantasien 
blev sluppet løs, og der blev lavet al-
verdens fine kreationer. Derefter fol-
dede de sig ud med kuglebaner, og 
lavede også deres egen af genbrugs-
materialer - den blev hængt op på en 
række af skabe, og var noget af et til-
løbsstykke. 
 
Bollywood-dance 
Ved 3. klasserne har den stået på un-
dervisning i Bollywood-dance i en 
længere periode, sideløbende med 
føromtalte filmprojekt. En stor gruppe 
børn lærte at danse som i de indiske 

film, hvilket krævede både øvelse og 
samarbejde. Derudover blev der syet 
flotte kostumer. Alt dette blev vist 
frem ved en forestilling, hvor alle for-
ældre var inviteret til en eftermiddag 
med både dans og filmfremvisning. 
Her gav danserne den max gas, og de 
børn, der havde lavet film, kunne og-
så vise deres kreative evner frem for 
et publikum. Det var en flok meget 
stolte børn, og ikke mindst forældre, 
der forlod D-huset ovenpå alle de fine 
fremvisninger. 
 
Just Dance 
Ved 4. klasserne var der aftenåbent 
tirsdag d. 8. marts, hvor der blev budt 
på dans i lange baner til ”spillet” Just 
Dance. Det var en rigtig fin aften, 
hvor i hvert fald mange muskler i 

kroppen blev brugt til fulde. Derud-
over blev der hygget for vildt med 
saftevand og sunde snacks. 

 

Nyt fra 
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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 13. april 
og onsdag den 27. april – 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. 
 
Husk generalforsamlingen tirsdag 
den 29. marts 2016 kl. 19.30 i  
Sognehuset, hvor der også er  
lokalhistorisk foredrag. 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Den smukke sø ved Vilhelmsborg i 1916. 
For 100 år siden roede barnepigen en tur 
med baronesserne Regitze og Anne Edel 
Gyldenkrone. Pigerne syntes søen måtte 
være verdenshavet! 
 
Se billedet på arkiv.dk 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

 

Det er forår, solen skinner, træer og 
blomster springer ud. Det er også 
konfirmationstid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmationen er en festlig afslut-
ning på et års undervisning i den 
kristne børnelærdom og en fortrolig-
gørelse med den danske folkekirkes 
gudstjenestetradition. 
 
Hvor mange gange skal man gå i kir-
ke, spørger konfirmanderne. Så man-
ge gange, at det er blevet en vane, kan 
præsten finde på at svare. Og hvornår 
er man fortrolig med den danske fol-
kekirkes gudstjeneste? Det er man, 
når man ved, hvornår man skal rejse 
sig op og sætte sig ned under gudstje-
nesten, og når man ikke længere føler 
sig som en fremmed i kirken. Når 
man deltager i stedet for at overvære. 
Det er menigheden, som holder guds-
tjeneste, ikke præsten. 
 
Det sker næsten hvert år ved denne 
tid, at en eller anden journalist i et 
eller andet medie får den geniale (?) 
idé at spørge konfirmanderne, om de 

bliver konfirmerede for gavernes 
skyld, eller fordi de tror på Gud. Som 
om der nødvendigvis må være en 
modsætning mellem de to ting. Det er 
en misforståelse.  
 
Konfirmation handler om gaver. Ga-
verne, som konfirmanderne får til de-
res konfirmation, er tegn på, at der er 
nogle, som de betyder noget for, og at 
der er nogle, som holder af dem. Me-
ningen med det, der sker henne i kir-
ken, er at sige til konfirmanderne, at 
de er omfattede af Guds kærlighed. At 
de også betyder noget for ham, og at 
de har fået lov til at kalde sig for 
Guds børn og sige Fader vor. 
 
Konfirmation betyder bekræftelse, og 
det, der bliver bekræftet, er barnedå-
bens gyldighed, men der opstår næ-
sten altid lidt forvirring blandt konfir-
manderne om, hvem det er, der be-
kræfter. Er det konfirmanden eller 
præsten?  
 
Det er præsten – der på Guds vegne 
bekræfter, at deres dåb stadigvæk 
gælder. Den skal ikke laves om. De 
kan fortsat blive ved med at kalde sig 
Guds børn, selv om de så småt er på 
vej ind i de voksnes rækker. Man bli-
ver konfirmeret. Den aktive i konfir-
mationen er Gud, og at tro på ham er 
ikke at tro på, at han findes, men på at 
det er sandt, når han siger, at vi må 

kalde os Guds børn. 
 
At blive bekræftet vil sige at få kræf-
ter. Kristendommen er en tro på, at 
ethvert menneske betyder noget. Du 
betyder noget! Der er brug for dig! At 
få det at vide fra andre end sig selv er 
en gave, som kan give mod og lyst til 
at tage fat på livet. Spring ud i det! 
 
Det er ikke noget, man kan sige selv. 
Det er ikke en selvfølgelighed. Det er 
gaver aldrig, for så var de ikke gaver. 
Jeg plejer at sige til mine konfirman-
der, at det er et mirakel, at der er no-
gen, som kan holde af dem.  
 
I den forstand er vi alle konfirmander. 

 

 
Vikarpræst 

Gunnar Kasper Hansen 

Kraftoverførsel 
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Marts 
 
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 
 
Søndag d. 10. april kl. 10.00 
2. søndag efter påske 
Anne Kobberø 
 
Søndag d. 17.  april kl.  10.00 
3. Søndag efter påske 
Konfirmation 7.A 
Mogens Birk Sørensen 
 
Fredag d. 22. april kl. 9.00 
St. Bededag 
Konfirmation 7.B 
Anne Kobberø 
 
Fredag d. 22. april kl. 11.00 
St. Bededag 
Konfirmation 7.C 
Anne Kobberø 
 
Søndag d. 24. april kl. 10.00 
4. søndag efter påske 
Konfirmation 7.D 
Mogens Birk Sørensen 
 
Onsdag d. 27. april kl. 17.00 
BørneBamseGudstjeneste 
Anne Kobberø 
 

Maj 
 
Søndag d. 1. maj kl. 10.00 
5. søndag efter påske 
Anne Kobberø 
 
Torsdag d. 5. maj kl. 14.00 
Kristi Himmelfartsdag 
Indsættelse af ny sognepræst  
Signe Kølbæk Høg 

Kildevang 
 

Gudstjeneste 
Fredag den 1. april 

 
Mårslet Kirkes Pigekor medvirker. 

 
 
 
 
 

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 Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

 
 
 

MARTS 
 
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30 
Indre Mission - se omtale 
 

APRIL 
 
Torsdag d. 7. april kl. 19.00 
KulturCafé 8320 - se omtale 
 
Fredag d. 8. april  kl. 18.00 
Fredagsspisning - se annonce 
 
Mandag d. 11. april kl. 9.30 
Mandagscafé - se annonce 
 

Torsdag d. 14. april kl. 14.00 
Mårslet Hyggeklub - se omtale 
 
Onsdag d. 27. april kl. 17.00 
BørneBamseGudstjeneste - se omta-
le 
 
Onsdag d. 27. april kl. 19.30 
Indre Mission - se omtale 
 

MAJ 
 
Søndag d. 1. maj kl. 16.00 
MusikCafé - se omtale 
 
Torsdag d. 12. maj kl. 8.00 
Mårslet Hyggeklub - udflugt - se 
annonce 

Mandagscafé 
 
 

Mandag d. 11. april 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 an-

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

 
Ingerlise Wendland 
og Kirsten Cramer 
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BørneBamsegudstjeneste 

Onsdag den 27.  april 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 

Sorggruppe 

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. 
 
Tilmelding sker efter ”først til møl-
le”-princippet på mail: 
 
 kkm.maarsletkirke@gmail.com 
  
Pris for forløbet er kr. 200,-  
 

Kirke- & kulturmedarbejder 
Mariann Bech 

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 ærlig 
samtale, hvor man i al fortrolighed 
deler sine erfaringer med hinanden. 
Håbet er, at samtalen, hyggen og det 
rummelige samvær kan være med til 
at bane vejen for et nyt livsmod.  
 
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 september 
2016.   
 
Yderligere information kan ses på 
Mårslet Kirkes hjemmeside samt her i 
Mårslet Bladet 

 
Har du lyst til at være med, er du vel-
kommen til at ringe eller maile til 
Susanne Lauritsen, 2532 4657, 
sus@sjl.dk. 

 Gruppelederne 
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkekirkesamvirket Aarhus 

Sogneindsamlingen 2016 
Søndag den 13 marts gik danskerne 
på gaden og samlede ind til Folkekir-
kens Nødhjælps arbejde med bekæm-
pelse af  sult og fattigdom. Således 
også i Mårslet hvor 75 indsamlere  i 
alle aldre deltog. Heriblandt var der 
rigtig mange studerende fra Testrup 
Højskole, og også de lokale Grønne 
Pigespejdere og KFUM-spejderne var 
godt repræsenteret. 

Der blev på de 38 ruter indsamlet: 
 

 kr. 40.186,50  
( incl. Mobil Pay). 

 
Det er noget mere end i 2015, hvor 
beløbet var kr. 33.170,00 kr. 
 

Tak for rigtig god deltagelse. 

På vegne af Mårslet Kirke og Mårslet 
Menighedsråd 

Knud Lunderskov 
             Indsamlingskoordinator

   
 
PS. Vi ses igen 
søndag d. 12. marts 
2017 
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Konfirmationer i Mårslet Kirke 
7.A Konfirmation i Mårslet Kirke 
søndag, den 17. april 2016 kl. 10.00 
ved pastor Mogens Birk Sørensen 
 
Anine Marie Mæng Dorph 
Casper Dolleris Nielsen 
Emilie Kjærgaard Skov Olesen 
Feline Løvstad Wadskjær 
Henrik René Jensen 
Karl Vangsø Holmboe 
Kasper Kidmose 
Mads Christensen 
Magnus Højbjerre Thomsen 
Marie Møller Nielsen 
Mille Albinus Hjermitslev 
Oliver Kaae Schau 
Oliver Randrup 
Ruben Joachim Damtoft 
Simon Alexander Risborg Juhl 
Victor Fendinge Olsen 
Viktor Holler 
Veronica Hjermind Dencker 
 
7.B Konfirmation i Mårslet Kirke 
St. Bededag fredag, den 22. april 2016 kl. 9.00 
ved konst. sognepræst Anne Kobberø 
 
Andrea Dybkjær Salomonsen 
Aske Tinh Filtenborg Lyk 
Casper Stabell Falkenstrøm 
Emilia Mau Svarrer 
Esther Bjerg-Rasmussen 
Esther Seneca 
Frederik Schultz Nielsen 
Louise Frederikke Grønbæk Degn 
Magnus Nyborg Jakobsen 
Marcus Møldrup 
Maria Taoting Thykjær Hansen 
Marlene Klinge Beck 
Martin Saweho Poulsen Radoor 
Pi Maria Gade 
Sara Maria Ratzeburg Winter 
Signe Druså Kristiansen 
Signe Schouborg Terkildsen 
Simon Noble Truelsen 
Sofie Rimmen Damkjær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.D 

Konfirmation i Mårslet Kirke 
søndag, den 24. april 2016 kl. 10.00 
ved pastor Mogens Birk Sørensen 
 
Asger Birk Bech-Nielsen 
Asger Stougaard Frederiksen 
Casper Pilgaard Burgdorf 
David Innocent Funch Asmussen  
Emil Leth Høimark  
Emil Lind Kristensen 
Filip Lund Tønnesen 
Isabella Lock Rieks 
Louise Adelsbøll Østergaard  
Louise Sejersen Egebæk  
Lærke Neergaard Poulsen 
Mads Damgaard Magnussen  
Mathias Bech Rasmussen 
Mathilde Riis Winther 
Nete Aastrup 
Rebecca Bedsted Andresen 
Sarah Innocentia Funch Asmussen 
 

 

 

 

 

 
 
7.C Konfirmation i Mårslet Kirke 
St. Bededag fredag, den 22. april 2016 kl. 11.00 
ved konst. sognepræst Anne Kobberø 
 
Amanda Lyngklip Strøm 
Caroline Conrad Børresen 
Cecilie Rothmann Jensen 
Emma Kaaberbøl Agger  
Halfdan Overgaard Nielsen 
Jacob Christensen 
Jonathan Weiss 
Josephine Pagh Pedersen 
Maja Ulrikke Jepsen 
Mathias Borggaard Carlsen 
Mikkel Emil Wallén  
Mikkel Hjortshøj Christiansen  
Mille Stigaard Astrup  
Natasja Dybdahl Agger  
Nicolai Alexander Christensen 
Oscar Frederik Stampe Dekker 
Patrick Kenny 
Rasmus Alnor Christensen 
Rasmus Martin Mikkelsen  
Sofia Janerka Ingeberg  
Sofie Linaa 
Sophia Alder Carlsen 
Stinne Riis Meyer 
Viktor Hahn-Hundsdahl 
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Udflugt til Søby Brunkuls-
lejr og Grønhøj Kro -  

Morten Korch Museum 
 

Torsdag den 12. maj 
 

Program for turen: 
 
Kl. 8.00   Afgang fra Mårslet Kirke 
 
Kl. 9.45  Ankomst til Søby Brunkuls-
lejr 
 
Kl. 10.00-12.00 Guidning 
 
Kl. 12.30 To retters middag på Søby 
Hus (ekskl. drikkevarer) 
 
Kl. 13.45 Afgang fra Søby Hus 
 
Kl. 14.45 Ankomst til Grønhøj Kro 
og Morten Korch Museum 
 
Kl. 15.15 Eftermiddagskaffe (kaffe/
the - kringle og lagkage) med under-
holdning af krofatter med sange fra 
Morten Korch-filmene. 
 
Kl. 16.30 Afgang fra Grønhøj Kro 
med guidet bustur i Kongenshus Min-
depark  
 
Kl. 18.30 forventet hjemkomst til 
Mårslet Kirke 
 
 
Pris pr. person: 500,- kr. 
 
Tilmelding senest 2. maj til: 
 
Mail:  else.svendsen@gmail.com 
Tlf.:  86 93 60 38 
 

 
 
 
 

 

 
Mårslet Hyggeklub 

Mårslet  
Hyggeklub 

KulturCafé 8320 

SangCafé med Hans Dammeyer 
 

Torsdag den 7. april kl. 19.00 i Sognehuset 

Hans Dammeyer, født 1962, er  en 
dansk musiker og komponist. Han er 
cand.phil i musik fra Aarhus Universi-
tet og var fra 1988-2005 ansat på Sil-
keborg Højskole som lærer i bl.a. kor 
og bigband, og fra 2010 ansat som 
organist ved Skjoldhøj Kirke ved Aar-
hus. 
 
Hans Dammeyer har desuden stået for 
ledelsen af sangdage og korstævner 
rundt omkring i landet for bl.a. Folke-
kirkens Ungdomskor og Forum For 
Rytme i Kirken og Folkeskolen. 
 
Udover at have en omfattende kompo-
nistvirksomhed bag sig har han endvi-
dere været medredaktør af den nyeste 
udgave af Højskolesangbogen (18. 
udgave). I den forbindelse har han 
turneret som foredragsholder.  
 
Som komponist har han bl.a. skrevet 
melodier til flere moderne salmer - 
herunder ”Du kom til vor runde jord”, 
der er optaget i Den Danske Salmebog 
(nr. 70). 
 

Hans Dammeyer 
 
Mårslet Kirkes Pigekor under  ledel-
se af Pia Labohn medvirker med et par 
sange af aftenens gæst. 
 
Der er gratis adgang til denne SangCa-
fé.  

KulturCaféens Initiativgruppe 
Anna Johnsen 

Lisbet Thorendal 
Rigmor Nilsson og 

Pia Labohn 

Nyt fra menighedsrådet 
Kirkerenovering af 

Mårslet Kirke 
 

Som tidligere omtalt er vi blevet tildelt 
midler til en gennemgående renove-
ring af kirken indvendigt. Det er til-
trængt, vi har mange ønsker, og nu 
glæder vi os til at komme i gang. 
 
Vi har underskrevet rådgiveraftale 
med arkitekterne Vilhelmsen, Marxen 
og Bech-Jensen om at lede os gennem 
projektet. Lige nu arbejder de på at 
gøre et myndighedsprojekt klar, som 
skal godkendes af henholdsvis Natio-
nalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. 
 
Et stort projekt som dette kan ikke 
gennemføres uden, at det giver os 

nogle gener. Tidsplanen er ikke på 
plads, men vi forventer, at kirken vil 
blive lukket i 8-9 måneder fra 1. juni i 
år. 
 
Vi planlægger at gennemføre gudstje-
nester i Sognehuset i Mårslet, men  
bryllupper og begravelser flyttes til 
nabokirker, og det vil vi snart oriente-
re nærmere om. 
 
Selve projektet vil vi fortælle mere 
om, efterhånden som det bliver afkla-
ret med arkitekterne, men det gælder 
først og fremmest om kalkning ind-
vendigt og nyt gulv. 

 
Kirkerenoveringsudvalget 

Erik Lund Sørensen 
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MusikCafé 

2 instrumentalister i  
verdensklasse. 

 
Michala Petri og Lars Hannibal spille-
de deres første koncert sammen i juli 
1992 på et kloster, La Cartuja de Sierra 
i Andalusiens bjerge i Spanien.  
 
Siden er det blevet til langt over 1.000 
koncerter i Europa, USA, Mexico, Ki-
na, Korea, Japan og Mellemøsten. 
 
De har spillet sammen i de mindste 
kirker og i de største koncertsale og 
klassiske ved festivals.  
 
Det omfattende repertoire spænder fra 
den tidlige barok, over klassiske og 
romantiske til nyskrevet musik, skre-
vet specielt til dem af danske og uden-
landske komponister.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En koncert er for duoen en kontinuer-
lig dialog med hinanden og med publi-
kum. Dette er nødvendigt, hvis ikke 
musikken blot skal reduceres til nogle 
noder på et stykke papir! 
 

De har igennem årene udviklet et sam-
menspil og en koncertform, der med 
intensitet, nærvær, humor og virtuosi-
tet har begejstret over store dele af ver-
den. 
  
Hver eneste koncert med duoen Petri/
Hannibal planlægges nøje, så der op-
nås en maksimal afveksling. Musikken 
introduceres i en uhøjtidelig atmosfæ-
re.  
 
Billetter à kr. 100,- vil være i forsalg 
på Kirkekontoret, Obstrupvej 4A, 
ved kordegn, Henny Margrethe 
Bauning, på tirsdage og onsdage fra 
tirsdag den 5. april i tidsrummet kl. 
9 – 13.  Tlf. 86 29 34 40. 
 
Evt. resterende billetter sælges ved 
indgangen fra kl. 15.30. 

Pia Labohn 

Forårskoncert i Mårslet Kirke  
Søndag den 1. maj kl 16.00 med Michaela Petri og Lars Hannibal 

Mårslet Kirkes nye sognepræst 
Når jeg tiltræder som ny sognepræst i 
Mårslet til maj, er det netop 13 år si-
den, jeg blev ordineret i Århus Dom-
kirke og fik kjole og krave.  

 

Jeg fik stilling på min barndomsegn, 
med bopæl i Dallerup Præstegård, der 
ligger ved Sorring midt mellem Aarhus 
og Silkeborg. 

 

Her har min mand og vores børneflok 
på efterhånden 4 børn haft det rigtigt 
godt, men jeg havde lyst til at prøve 
noget nyt, og da var Mårslet Kirke og 
sogn så tiltrækkende, at vi vovede 
springet.  

Kirkens slogan ”Midt i Mårslet” ram-
mer min forståelse af, hvad det vil sige 

at være kirke: Kirken skal være en del 
af sognets liv både i glædelige og svæ-
re stunder og i den helt almindelige 
dagligdag. Kirken ligger midt i byen, 
synligt for alle, og her skal vi samles 
om ord, der kan give os grund under 
fødderne; et spejl at se os selv i både til 
bekræftelse og modsigelse, sådan at vi 
går trøstede og styrkede fra kirke. Jeg 
håber, I vil bruge mig meget som jeres 
præst. 

I første omgang er min mand og jeg 
meget optagede af at få vores børn til 
at falde til. Det er forudsætningen for 
at komme godt i gang - også i embedet 
som præst.  

Min mand, Thorbjørn er ansat som 
udviklingskonsulent i Billund Kommu-
ne.             …..Fortsættes på næste side 

Signe Kølbæk Høg   

Torsdag den 14. april  
kl. 14.00 i Sognehuset 

 
Ingrid Dahl har  været Skomager-
maddamme i Den Gamle By, men 
det er længe siden. 

Men hvor er hun taget hen? Er hun 
taget til Randers? Er fatter død? Har 
hun måttet ernære sig ved at være vise-
kælling? Ja, hun synger gamle viser og 
fortæller om kloge folk og deres histo-
rie og nok også lidt om sin egen. 

Der serveres kaffe med hjemmebag à 
40,- kr.  
  
Vel mødt! 
 
Mårslet Hyggeklub 

Mårslet Hyggeklub 
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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.  

Onsdag den 27. april får vi besøg af 
Daniel Hougaard fra Odder.                                                  
Overskriften for denne aften er:  

 
”Det ondes problem”. 

 
Når vi erfarer had, ondskab og me-
ningsløs ulykke på egen krop kan det 
være vanskeligt at fastholde en tro på 
en kærlig og almægtig Gud! -Det er 
ikke et nyt spørgsmål. Mennesker har 
til alle tider kendt til eksistensen af 
det onde - men det fører til stadighed 
til undren og anfægtelse.  Vi vil for-
sigtigt undersøge, hvordan Bibelen 
behandler dette spørgsmål. 
 
Daniel Hougaard er cand. theol. fra 
Københavns Universitet. Efter endt 
uddannelse var han i fem år ansat 
som sekretær i Kristeligt Forbund for  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studerende (KFS), hvor han har brugt 
en hel del tid med fantastiske stude-
rende i Aarhus. Siden august 2015 
har han været præst i Odder Frime-
nighed. Han er gift med Karina og 
sammen har de to  piger på 9 og 6 år. 
 
Mødet foregår i Mårslet Sognehus kl. 
19.30 og alle er velkomne. 

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  

 
Mårslet Menighedsråd 

Fredagsspisning 

Børneklubberne 

Vores yngste barn, Benedikte, skal 
begynde i børnehaven Nymarken.  
Sigrid Marie begynder på Mårslet 
Skole. Hun har altid et hav af lege-
kammerater med hjem, så vi håber, at 
præstegården også her vil emme af liv 
fra de 10-11-årige børn.  
Valdemar går i 1.g på Silkeborg 
Gymnasium. Det er planen, at han 
begynder i 2.g på Katedralskolen ef-
ter sommerferien.  
Anna bliver student fra Silkeborg 
Gymnasium til sommer. Hun kommer 
derfor ikke til at have skolekammera-
ter i de nye omgivelser, men hun er 
altid klar på en fodboldkamp for Mår-
slet.  
 
Fodbold fylder en del blandt interes-
serne i familien, eller for nogen af os 
er det mere sang og musik. Jeg læser 
selv mange bøger. Ellers byder min 

fritid på en sjælden løbetur, lidt krea-
tive sysler og den daglige avislæsning 
til en god kop te. 
 
Det er vigtigt for mig at følge med i, 
hvad der sker rundt i verden og lokalt, 
og hvad mennesker anno 2016 er op-
tagede af. Jeg tolker menneskelivet i 
evangeliets sammenhæng og mener, 
at det religiøse sprog rummer så man-
ge muligheder for at forstå, hvad det 
vil sige at være menneske, så jeg ser 
ustandseligt koblinger, der kan berige 
og udfordre os alle.  Med andre ord er 
jeg meget optaget af dannelse, særligt 
med henblik på børnene.  
 
Jeg kommer meget på den lokale sko-
le både som forælder og i kraft af 
mange projekter mellem skole og kir-
ke. Ved mit på besøg på Mårslet Sko-
le blev jeg utroligt godt modtaget, så 

jeg går med glæde ind i det samarbej-
de.  
 
En meget vigtig opgave er også at 
kunne møde mennesker i modgang og 
sorg. Det finder jeg styrke til at kunne 
rumme ved at blive ladet op af guds-
tjenesterne i kirken.  
 
Jeg er helt svimmel over den tillid, 
menighedsrådet i Mårslet har vist mig 
ved at indstille netop mig. Hos jer er 
jeg ny, - jeg ved ikke, hvordan man er 
kirke i Mårslet. Det beder jeg om je-
res hjælp til at finde mine ben i.  
 
Jeg håber at se jer i kirken, og at I 
fortæller mig, hvad I holder særligt af 
ved det at være kirke sammen. For 
kirke, det er noget, vi er sammen. 
 

Signe Høg 
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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 
Fridag: mandag 
 

KIRKE- & KULTUR-
MEDARBEJDER 
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: 

13. april 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 - 17.00. 
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. 

Mårslet Kirke 
på Facebook 

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

Nyt fra kirkegården 

Blomstrende påskeliljer på Mårslet 
Kirkegård.  

Afdelingen “Parkkirkegården”, blev 
anlagt 2014 og allerede efter 2 år har 

de bunddækkende stauder dækket jor-
den.  

Det koster årligt 560 kr. at have et 
gravsted her med plads til to urner. 

Kirkegårdens personale står for al ple-
je og vedligeholdelse.  

Graver Anne Marie Dalsgaard 
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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 

  

Er badminton mon noget for dig? 
 
TMG Badminton tilbyder gratis prøvetræning for alle børn i april måned. 
 
Vi har følgende træningstider: 
 
Mandag 15.30 – 16.30       primært  U11 og U13 
Mandag 16.30 – 17.30  fra U13 og ældre 
Fredag 15.45 – 16.45  primært U9 men også enkelte U11 spillere  
 
Kom og prøv, vi har en ketsjer du kan låne J   
 
Husk at du kan finde informationer om TMG Badminton på vores hjemmeside tmgsport.dk/badminton. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Jens Birk 
Formand, TMG Badminton 
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TMG Gymnastik - Forårsopvisning 2016 

Forårsopvisning 
Lørdag d. 5. marts fyldtes Mårslet 
Hallen af mere end 800 spændte og 
forventningsfulde gymnaster, foræl-
dre, instruktører og publikummer. 15 
hold med tilsammen mere end 350 
gymnaster var på gulvet for at vise, 
hvad de har øvet sig på i den forgang-
ne sæson. Gæsteholdene Rytmentum 
fra Odder, Sportsacro Viby og Elbæk 
Efterskole lagde vejen forbi, og var 
med til at krydre eftermiddagen med 
deres flotte spring, lækre bevægelser 
og nervepirrende kast. 
 
447 betalende gæster var med til at 
gøre eftermiddagen til en succes for 
det bedst er at optræde foran en fyldt 
hal. Der blev langet 20 bradepandeka-
ger og popcorn i lange baner over di-

sken.  
 
”Årets Gnist” blev tildelt Tina Jesper-

sen for holdet Strand-klar og ”Årets 
hjælpeinstruktør-gnist” blev tildelt 
Emilia Mau Svarrer. Stort tillykke til 
dem begge for deres store indsats. 
 
Tak for meget god feedback efterføl-
gende. Det er dejligt at arrangementet 
blev oplevet som en succes og vi tak-
ker for de gode input til, hvordan vi 
kan gøre det endnu bedre.  
 

Tak til vores sponsorer og samar-
bejdspartnere på dagen: SuperBrug-
sen, Rema1000, Karma Blomster & 
specialiteter, Møbelgården, Cykel-
doktoren, Ostebilen, Lars Bastholm, 
Rakel Yde, House of Kids, Pure Na-
ture Wellness and Spa, Frisørhuset, 
Matas, Heidi Agerkvist, Fiskeman-
den, Martin Glud og Vida La Luu. 
 
Til sidst et stort TAK til alle de frivil-
lige, der gav en hånd eller mere for at 
få årets opvisning til at lykkes. (Se 
fotoreportage andet sted i bladet).  
Husk at du kan følge os på Facebook 
ved at melde dig ind i gruppen: 
”TMG Gymnastik”. 



 
MÅRSLET-bladet  APRIL 2016 27 

 

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 

Den endeløse landevej, 
den står mit hjerte nær...  

(falderi, falderah... ) 

Så er det tid at få banket rusten af den 
gamle kæde og i det hele taget få shi-
net landevejscyklen op, for nu begyn-
der en ny sæson i Mårslet Cykel Mo-
tion, MCM, og nye medlemmer er 
særdeles velkomne. 
 
Hvis du kan lide at cykle alene, skulle 
du prøve, hvor mange gange sjovere 
det er at træne sammen med andre 
motionister, blandt andet når vinden 
suser om ørerne med 40 km i timen. 

Det kan dog også ske, at vi cykler for 
hyggens skyld med god tid til at snak-
ke om gearskiftere og årsopgørelser 
fra Skat. 
 
Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 
18 samt søndag kl. 9 med udgangs-
punkt fra Mårslethallens parkerings-
plads. 
 
I denne sæson praktiserer vi interval-
træning hver tirsdag og torsdag på 

rundstrækninger på små veje i omeg-
nen af Mårslet. Der er fælles opvarm-
ning, og derefter træner vi i mindre 
grupper eller individuelt på rund-
strækningen, afhængig af det indivi-
duelle niveau. 
 
Om søndagen cykler vi en længere tur 
på 80-110 km, og hvis der er flere 
end 10 deltagere, deler vi os ofte op i 
flere grupper, alt efter træningstil-
stand. 
 
I løbet af sæsonen arrangerer vi ture 
til forskellige motionsløb i ind- og 
udland. 
 
Har du lyst til at prøve, om det er no-
get for dig, skal du bare møde op til 
træningen. Det koster ikke noget at 
være med et par gange. Og vil du ha-
ve flere oplysninger om aktiviteterne 
i klubben, er du velkommen til at 
kontakte formanden, Stefan Brend-
strup på mailadressen  
stefan@profibermail.dk eller  
 
Johannes Reimer på  
jette.johannes@mail.dk 
 

johs 

En af udlandsturene ligger normalt i maj måned og er en træningstur i 
Harzen. 
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Generalforsamlingen foregik i Halhu-
set, hvor vi fremover skal have vores 
aktiviteter, når det engang er blevet 
renoveret og ombygget. 
 
I året der er gået, har der været et sta-
bilt medlemsantal og på samme ni-
veau som sidste år, men til gengæld 
har vi oplevet en fremgang blandt de 
unge medlemmer, hvilket er meget 
positivt. Indførelsen af Conventus har 
gjort det nemmere at registrere med-
lemmer mere præcist, og efter at det 
nu er fuldt implementeret, er det et 
godt værktøj i dagligdagen. Der er 
stor ros til løbeskolen og spinning for 
de gode tiltag, der er gjort ved bl.a. 
”smag-på-Mårslet” og event ved spin-
ning, der har også været afholdt 
workshops med DGI, som har afsted-
kommet mange gode ideer og tiltag 
fra instruktører, der kan arbejdes vi-
dere med, når vi står klar i den nye 
motionscenter. 
 
Der har også stået Multihal på pro-
grammet i TMG motion, vi har set på 
forskellige muligheder for indretning, 
nogle bedre end andre, men slutteligt 
dukkede der en mulighed op, som vi 
syntes var hel perfekt, hvilket samti-
dig løste problemet omkring en perio-
disk flytning – Halhuset. Det er be-
stemt, at vi skal flytte direkte ind i 

Halhuset, hvilket vil sige, at det bliver 
gjort klart til os, og vi kan flytte ind, 
herefter kan vores gamle bygning 
fjernes, så der kan blive etableret byg-
geplads her. Vi er med andre ord flyt-
tet i Halhuset, medens hele byggeriet 
af Multihallen pågår, og vi bliver ikke 
generet af dette, flytningen af TMG 
motion vil formodentlig ske hen over 
sommeren 2016. 
 
Der har været et stabilt medlemsantal 
i 2015, vi er kommet fornuftigt gen-
nem året, men der er også kun an-
vendt penge til det nødvendigste, så 
der er sparet på omkostningerne. Ind-
tægterne er de samme som sidste år, 
men omkostningerne er ca. kr. 
100.000,- mindre, vi modtog kr. 
10.000,- fra Super Brugsen i sponso-
rat til indkøb af beklædning til in-
struktører og lukkevagter – tak for 
det. Vi har færdig betalt lånet til DGI, 
til gengæld har vi ikke betalt afdrag 
til Hovedforeningen, men lovet at der 
betales 2 afdrag i 2016, og gælden til 
Djurslands Bank er på kr. 57.000,-, 
det betyder vi kommer ud af 2015 
med et resultat på kr. 72.900,- efter 
afskrivninger, hvilket vi godt kan væ-
re bekendte. 
 
Budgettet for 2016 er præget af lidt 
forsigtighed, fordi vi ikke er klar 

over, hvornår vi skal flytte væk fra 
det nuværende, og hvornår det nye er 
klart til at flytte ind i, men vi har væ-
ret i dialog med Fonden for Multihal-
len omkring forventningerne, og ud 
fra det er budgettet lagt. Der forventes 
en lille stigning på medlemstallet på 
ca. 40 årsabonnementer, men der er 
selvfølgelig forventninger til flere, 
når vi kommer i de nye lokaler. Vi er 
i øjeblikket ved at undersøg mulighe-
derne for indkøb af flere maskiner, 
når vi får mere plads, men vi har ikke 
set de endelige tegninger endnu, dog 
har vi besluttet at indkøbe 5 stk. nye 
Watt-cykler. 
 
Vi tror på at der kommer ny energi i 
motionscentret, når vi kommer i nye 
omgivelser, og der kommer flere 
medlemmer, derfor vil vi også se os 
om efter flere instruktører og få lavet 
vagtplaner, således der er mere perso-
nale tilstede i perioder, der kan jo og-
så komme nye aktiviteter i centret. 
 
Marie Fitje er trådt ud af den gamle 
bestyrelse – tak for hendes store ar-
bejde, og Tina Tryk, Morten Bennebo 
og Debbie Birk Lildballe er indtrådt, 
som nye medlemmer. 
 

TMG Motion 
Bestyrelsen 

Generalforsamling i TMG Motion 
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Indendørssæsonen er slut for denne 
omgang og TMG’s U8 drenge afslut-
tede et vellykket vinterhalvår med en 
tur til BIF Cup i Brædstrup, hvor vi 
havde 13 glade drenge med inddelt på 
3 hold, som hver spillede 5 kampe! 
Der var højt humør hele dagen og alle 

børn kæmpede flot og der blev scoret 
en masse flotte mål.  
 
Vi vil gerne sige mange tak for en 
god sæson til alle børn og forældre. 
Vi glæder os til at komme på græs 
igen og håber at se Jer alle sammen  J  

Vi sender besked ud på Holdsport om 
udendørs træningstider inden længe.  
 

Casper Overgaard Andersen 
Jens Birk 

U8 trænere 

De seje drenge fra TMG kæmpede sig til en flot pokal.  
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Standerhejsning Tennis 
Tennis : sommersporten over dem al-
le ! 
…  
Kære Mårslettianere og alle andre in-
teresserede J 
 
Kom til Tennis i TMG, ved Gl. Be-
dervej : det er simpelthen sommerens 
sport og udfordring, for børn, unge og 
voksne , uanset køn. 
Vi har tre GODE baner, et hyggeligt 
Klubhus, borde og stole til hygge og 
afslapning før og efter kampene, og 
så kan vi byde på :  
 Gratis ungdomstræning (se op-

slag på vores hjemmeside) 

 Gratis seniortræning (hver søn-
dag fra 10 til 11) 

 Åben spil for alle, øvede som uø-
vede hver søndag fra 11 til XX 

 Stævner og grill, tenniskanon, 
træningsbolde, låneketsjere 

 
Mød op til : 
STANDERHEJSNING  
lørdag d. 23.april kl 13.00  
 
Og 
 
TENNISDAGEN  
lørdag d. 30.april fra 11-14  
(foregår i alle landets tennisklubber) 

Begge dage vil du kunne prøve at 
spille eller genoptræne de skarpe 
slag fra sidste sæson J så bare du 
husker flade sko, har vi udstyret 
til de uprøvede. 

 
Kontingent og yderligere info findes 
på nettet, bl.a. på vores hjemmeside 
og på facebook, bare slå TMG Tennis 
Mårslet op, så kører det ! 
 
Tennis, altid klar til kamp :) 
 

 
Velmødt/Bestyrelsen 

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

Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Byggeriet 
I forhold til byggeriet har byggegrup-
pen oplevet en del udfordringer med 
at få de endelige aftaler omkring byg-
gelinjerne på plads med kommunen. 
Alle parter har dog arbejdet konstruk-
tivt på at finde en god løsning, men 
den slags tager naturligvis tid. Forhå-
bentlig er vi meget snart klar til at 
indgå den endelige kontrakt med en-
treprenøren, hvorefter byggeprojektet 
præsenteres for omverdenen. 
Møde med DGI 
Den 23. februar havde fondsbestyrel-

sen et møde med to konsulenter fra 
DGI. På mødet fik bestyrelsen et rig-
tig godt indblik i de udfordringer og 
muligheder, der ligger i et projekt 
som vores. Der kom mange gode og 
konstruktive input til blandt andet or-
ganisering, drift og samarbejde med 
interessenter. Disse input vil indgå i 
bestyrelsens arbejde fremadrettet.  
 
Foredragsbilletter til salg 
D. 27. september kommer Mikkel Be-
ha Erichsen til Mårslet for at holde 
foredrag. Billetterne kan nu købes i 

SuperBrugsen i Mårslet, og de koster 
225 kr. pr. stk.    

Status på MultiHalprojektet 

Spejdere kigger ud over egen næsetip 
Både store og små pigespejdere i 
Mårslet har i den seneste tid haft fo-
kus på alt andet end egen navle. –Det 
er nemlig en vigtig del af det at være 
spejder; at have øje for verden om-
kring én selv.  
 
I forbindelse med Tænkedag , som er 
den internationale markering af spej-
derbevægelsens grundlæggelse - ar-
bejdede Sprutterne (de yngste spej-
derpiger fra 0.-3.klasse) med temaet 
Børns Rettigheder.  
 
”Pigerne lærte om de universelle ret-
tigheder, som børn i hele verden har, 
og som skal være med til at sikre et 
godt børneliv,” fortæller leder Pia 
Risør. 

Spejderne fik besøg af Zorp og Kik-
ko, to nysgerrige og venlige rumvæs-

ner, tryllet frem ved hjælp af blandt 
andet en spand. Væsnerne ville gerne 
vide, hvad pigerne synes er allervig-
tigst for at have et godt børneliv.  
 
”De nævnte blandt andet, at det var 
meget vigtigt at have en familie, der 
passer på dem, et hjem, mulighed for 
at lege, men også for at kunne gå i 
skole. De lærte, at disse ting og man-
ge flere faktisk er rettigheder, som 
alle børn har gennem Børnekonventi-
onen,” siger Pia.  
 
Som traditionen byder sluttede dagen 
med, at pigerne holdt en Tænkedags-
ceremoni, hvor de sendte en tanke til 
alle de børn, der ikke har nogen til at 
beskytte deres rettigheder. Samtidig 
gav hver spejderpige 2 kroner til 
Tænkedagsfonden for hvert år, de 
har været spejder. Fonden hjælper 
piger verden over med at få uddan-
nelse og give dem mod til at stå op 
for deres rettigheder.  
 
Blå og grønne sammen om flygt-
ninge-info 
De ældste spejderpiger løftede også 
blikket fra deres smartphones for en 

stund, da de sammen med Det Dan-
ske Spejderkorps (de blå spejdere) 
fra Giberå Gruppe havde besøg af 
DFUNK Outreach. Det var et led i et 
længere forløb omkring flygtninge, 
og hvordan spejderne kan være med 
til at gøre noget, for dem der kom-
mer til Aarhus og omegn.  
 
Gæsterne til mødet i Sognehuset var 
to unge friske piger,  der fortalte om 
flygtningesituationen og flygtninge-
politikken i Danmark. DFUNK er 
Dansk Flygtningehjælp Ungdom - og 
Outreach er en gruppe i DFUNK, 
som tager ud og taler med andre un-
ge om flygtninge.  
 
”De to oplægsholdere fik også akti-
veret spejderne med forskellige øvel-
ser, hvor de skulle tage stilling til, 
hvad de troede. For eksempel en kort 
baggrundshistorie om en flygtning 
og hans vej til den danske grænse – 
og så skulle de vurdere ’Får denne 
person asyl i Danmark eller ej?’,” 
fortæller leder Anne Schramm, som  
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Den personlige begravelse er en hjertesag 

Bibbi Boisen valgte i 2012 at åbne 
egen bedemandsforretning ud fra et 
dybfølt ønske om at gøre en positiv 
forskel for mennesker, der har mistet 
en af deres kære. Hun ville hjælpe de 
efterladte med at få sagt farvel på en 
personlig og smuk måde. Siden har 
Boisen Begravelser stået for et stort 
antal bisættelser og begravelser, og 
Bibbi føler, at hendes mission er lyk-
kedes godt. 
 
”Jeg har fået så meget positiv feed-

back de seneste år, så jeg føler virke-
lig, at jeg er lykkedes med det, jeg 
gerne ville. Jeg er ydmyg og taknem-
melig over at få lov til at hjælpe 
mennesker i deres allermest sårbare 
øjeblikke,” siger 39-årige Bibbi Boi-
sen, der fra sin base i Beder arrange-
rer begravelser i et stort område syd 
for Aarhus, herunder Mårslet. 
 
”Jeg har haft en del bisættelser og 
begravelser fra Mårslet Kirke og har 
i dag et godt kendskab til, hvordan 
tingene foregår i både kirken og i 
forbindelse med mindesammenkom-
ster i sognegården.” 
 
Ikke to familier er ens 
Bibbi Boisen sætter en ære i at skabe 
overblik og sikre et trygt og tilfreds-
stillende forløb omkring både døds-
faldet, højtideligheden og mindesam-
menkomsten.  
 
”Det er vigtigt for mig, at de pårøren-
de oplever, der bliver taget hånd om 
alting, så de har mulighed for at være 
i deres sorg i stedet for at skulle tage 
sig af en masse praktiske ting. For 
mig handler det om at lytte og mærke 
efter, hvad den enkelte familie har 
brug for. Der er ikke to familier, der 

er ens. Det er en ny situation og en 
ny opgave hver gang.”  
 
Nye rammer i landejendom 
I februar i år flyttede Bibbi Boisen 
sin bedemandsforretning til idylliske, 
grønne omgivelser på adressen Fløj-
strupvej 163 i Beder. Her, i en gam-
mel landejendom, har hun indrettet et 
stort, lyst kontor og samtalerum, 
hvor pårørende har mulighed for at 
mødes med bedemanden i rolige og 
hjemlige omgivelser. 
 
”Nu kan jeg tilbyde personlige sam-
taler i omgivelser, der er lige så hyg-
gelige og varme som i et privat hjem. 
Det har været vigtigt for mig at skabe 
de bedste rammer til at give det nær-
vær og den omsorg, som er mit ken-
detegn som bedemand,” siger hun. 
 
Bibbi Boisen har oprindeligt lært be-
demandsfaget hos Søhøjlandets Be-
gravelser i Ry, og hun har i dag stor 
erfaring med både kirkelige og ikke-
kirkelige ceremonier. Privat er hun 
gift med Lars, der ved siden af jobbet 
som låsesmed hjælper med praktiske 
opgaver i hustruens bedemandsfor-
retning. Parret har to døtre, Caroline 
på 11 år og Sofie på 6 år. 
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Per Enevoldsen, leder af Mårslet 
Egnsarkiv, har skrevet følgende om 
flagalléen: 
 
Mårslet og byens flagallé smykker 
hinanden godt - det hører vi tit, når 
flagalléen sættes op. 
 
Men hvordan opstod flagalléen egent-
lig? Mårslet Fællesråd arbejdede i 
1984-1986 med at stable en flagallé 
på benene stærkt anført af daværende 
formand for Fællesrådet John Quvang 
Knudsen og Svend Aage Blak. En-
hver lejlighed blev benyttet til at slå 
på tromme for penge til flagalléen. 
60.000 kr. skulle der til for at få en 
flagallé på 40 stænger. 
 
Først da Mårslet Sogns Spare- og Lå-
nekasse for alvor "spyttede" i kassen 
blev drømmene realiseret. Søndag 
den 13. april 1986 blev alléen indviet 
for fuld musik. Musikken blev leveret 
af det nye Testrup-Mårslet By- og 
Markorkester, der trodsede vejrguder-
ne, der både bød på blæst, sne, regn 
og sol. Markorkesteret mødte op i 
gallauniform, gummistøvler og slips. 

Flagalléen tog sin begyndelse i Bor-
gerhuset, hvor der også blev oprettet 
en ny flagloge med navnet Jydekors. 
Logens reglement var hemmeligt, 
men formålet var at varetage flagallé-
ens interesser. Fællesrådets formand 
John Quvang Knudsen blev logens 
første oldermand. 
 
Flagalléen fik en fin modtagelse, men 
allerede efter at være hejst til 3 kon-
firmationer, begyndte problemerne 

for flagalléen, idet der da manglede 2 
flag og en stang. Det var ikke de ene-
ste problemer. Flagalléens største ar-
bejdskraft i 1986 og 87 var så afgjort 
Svend Aage Blak, der tog sit store 
slæb med at sætte alléen op. 
I marts 1987 efterlyses der for første 
gang nye hjælpere uden held. Flagal-
léen førte i flere år en omskiftelig til-
værelse, nogle gange var den i mølpo-
se. 
 
I 1989 synes Mårslet Sogns Spare- og 
Lånekasses fondsbestyrelse, at alléen 
skal være hel. Derved skal forstås, at 
den skulle forlænges opad Tandervej 
og en forlængelse ud af Hørretvej og 
forbi Mårslet Plejehjem på Langballe-
vej. Det drejede sig om en udvidelse 
fra 40 til 60 stænger. Fællesrådets for-
retningsudvalg turde ikke tage imod 
tilbuddet om et tilskud til dækning af 
udgiften, idet der stadig var proble-
mer med opsætningen, selvom flere 
skoleklasser og spejderne havde haft 
buddet. 
 
På fællesrådsmødet i august 1989 
blev der nedsat et af de sædvanlige 
hurtigt arbejdende udvalg, som bestod 
af Knud Bjødstrup Kristensen, Verner 
Nielsen (tidligere fællesrådsformand) 
og undertegnede. 
 
På udvalgets første møde foreslog 
jeg, at jeg påtog mig opgaven som 
chauffør for mine børn Runa og Thor, 
der så skulle stå for opsætningen. Ud-
valget var med på idéen og det sam-
me var Fællesrådets forretningsud-
valg. På det næstkommende fælles-
rådsmøde i februar 1990 blev det be-
sluttet, at hver af de tilsluttede for-
eninger skulle bidrage til flagalléens 
opsætning med en kontingentforhøjel-
se på 150 kroner. Pengene skulle bru-
ges til vedligeholdelse og opsætning. 
Flagalléens opsætning skulle være på 
plads og Mårslet Sogns Spare- og Lå-
nekasses fond stod ved sit tilsagn om 
betaling af flagalléens forlængelse. 
Desuden betalte de en trailer, som fla-
gene kunne ligge på permanent i 
modsætning til tidligere, hvor der 
først skulle lånes en trailer, og så 
skulle stængerne hentes og flagene 
bindes på. En meget langsommelig 
løsning. Traileren har i mange haft til 
huse hos Inger Larsen. Børnene Runa 

og Thor satte flagene op igennem 
1990'erne. I 1997 overlod Runa job-
bet til sin lillesøster Lea.   
I 2007 blev jobbet omkring flagalléen 
overdraget til familierne Thomsen og 
Gravgaard på Langballevej.  
 
Flagalléen opsættes på officielle flag-
dage såsom jul, påske, pinse, dronnin-
gens fødselsdag, grundlovsdag m.v. 
og til konfirmationer og byfesten. I 
2015 var der 26 flagninger. 
Byens flagallé skulle være folkelig og 
derfor blev det besluttet fra starten af, 
at alléen skulle kunne lejes ved runde 
fødselsdage, bryllupper eller andre 
private fester. 
I forbindelse med, at fonden fra Mår-
slet Sogns Spare- og Lånekasse blev 
opløst, blev flagalléen betænkt med 
yderligere 25.000 kr. til vedligehol-
delse af alléen, så den skulle være 
sikret langt ud i fremtiden til glæde 
og gavn for os alle, der finder, at 
Mårslet iklædt flagallé er et festligt 
syn. 
 
Enkeltpersoner, grundejerforeninger 
og virksomheder kan sponsorere et 
flag eller en flagstang til flagalléen. 
Ønsker man at leje flagalléen ved 
særlige lejligheder er prisen kr. 675,- 
og henvendelse kan ske til: 
Axel Thomsen  6127 6374 eller 
Henrik Gravgaard 2682 8629 
https://sites.google.com/site/flagalle/ 

Fodgængerovergangen ved Tandervej. 
Uffe Torp hejser ”sit” flag på indvielses-
dagen. Foto: Jørn Timm, 1986. 

Det første flag blev hejst og indviet den 
13. april 1986 ud for Borgerhuset med 
musik. Foto: Jørn Timm. 

Mårslet Flagallé har 30-års jubilæum i april 

Foto: Jørgen Lauritsen, 2008 
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De grønne pigespejdere – Mårslet  
Vi søger friske piger i 4.-9. Klasse, 
som kunne tænke sig at være pige-
spejder.  
 
Vi mødes hver torsdag fra 19.00 -
20.30 i spejderhuset på Obstrupvej 6. 
Her laver vi mange forskellige aktivi-
teter, hygger os og har det sjovt i et 
attraktivt fællesskab, hvor der er plads 
til alle!   
 
Vi tager også på weekendture og ud-
landsture. Sidst gik turen til Irland, og 
denne sommer kommer vores ven-
skabsgruppe på besøg på vores som-
merlejr. Det glæder vi os til – og du 
kan nå at komme med!  
 
Kom med til spejder! De første gange 
er gratis prøvegange; brug kortet her-
under.  
  
Du kan finde mere information og se 
vores program her:  
www.pigespejder.dk/maarslet   
Hvis du har spørgsmål, må du endelig 
sende os en mail:  
maarsletpigespejder@gmail.com  
 
Hilsner fra pigespejderne  
i Mårslet.     

De grønne pigespejdere – Mårslet  
 

1. Prøvegang  
   

2. Prøvegang  
  

3. Prøvegang  
  

 
Klip dette kort ud og medbring.  
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

Har du hørt det? Har du set det? Vil du gå med? 
 
Vi går mandage kl. 13.30 fra  
Kildevang, Langballevej 3 en lille, hyggelig, snakkelig, 
gymnastikkende tur på ca. 3 km. På 3/4 til 1 time. Mød 
bare op. Det ”koster” ikke andet end din tid. 
 
Mange gå-hilsener 

 Lene og Trine 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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